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STAF tar över 
tidningen.

1978

STAF 
fyller 30 år.

Tidningen Utemiljös jubileumsdag på SLU i Alnarp 12 oktober, var inte bara ett firande av en 
50-åring. I ett panelsamtal, där samverkan mellan olika professioner stod i fokus, identifierades 
några av de nycklar som kännetecknar ett hållbart utemiljöprojekt. Dessutom fick deltagarna en 

grundlig rundtur på SLU Alnarp, med inblick i historia, aktuell utbildning och forskning.

text: Florence Oppenheim   foto: Lena M Fredriksson

Grönsektorns 
två stora  

mässor blir en 
– EuroGrön 84

1984

Första 
Gröna Fakta.

1987

Larseric 
Johanson 

tar över som 
redaktör.

1989

Göran 
Larsson an- 

svarig utgivare 
t o m 1997.

1992

Larseric 
Johanson blir 

ansvarig 
utgivare.

1998

-

25

Vilka viktiga innovationer, händelser 
eller personer har påverkat branschen 
mest under de senaste 50 åren?

2017

Milstolpar

– Utrustningen i våra utemiljöer är viktig. 
Både ur ett estetiskt perspektiv, och att 
den ska hålla för väder och vind, slitage 
och användning. I Malmö finns ett stads- 
miljöprogram som ger landskapsarki- 
tekterna rätt planeringsförutsättningar. 
Ibland har vi gjort avsteg från det när en 
plats behöver få en alldeles särskild prä-
gel eller uttryck. För mig är kvalitet och 
hållbarhet väldigt viktigt.

Ola Melin, 
länsöverdirektör 
i Skåne och före 
detta stadsträd- 
gårdsmästare i 
Malmö.

– Att BEUM (Besiktningsmän för urban 
miljö) bildades i februari 2009. Med den 
har branschen satt ner foten. Föreningen 
hade dessförinnan föregåtts av Arbets- 
gruppen för kontroll och besiktning 
som startade 1978 och som sedan blev 
Markbesiktningsrådet som var verksamt 
fram till mitten på 90-talet.

Kerstin Nilsson, 
besiktningsman.
            

– Den enorma expansionen av tätort-
erna och därmed branschens stora 
expansion. Tyvärr har det inte varit 
särskilt innovativt, det mesta görs idag 
på samma sätt som på 1960-talet. Av 
personer har Eivor Bucht enligt mig varit 
den i särklass mest betydelsefulla för 
branschens utveckling. Hon var ledande 
i att marknadsföra vikten av våra frågor  
– en verklig leading lady med stort gehör 
ända upp i regeringskretsarna.

Bengt Persson, 
samverkanslektor 
i landskapsplaner-
ing, SLU Alnarp.
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En härlig jubileumsdag  på SLU i Alnarp
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EFTER IN INLEDANDE kort historisk tillbaka-
blick, tog dekan Håkan Schroeder med oss 
på en kort resa genom SLU:s historia, hur 
verksamheten ser ut idag och vilka framtids-
visioner som finns.

DÄREFTER FÖLJDE EN paneldiskussion där 
experter med olika professioner tillsammans 
försökte identifiera vad det är som utmärker 
ett väl fungerande och hållbart utemiljö- 
projekt, med en skötselnivå som är i linje 
med budget.

Landskapsarkitekt Gunilla Gombrii pra-
tade om omsorg om rummet, genomarbe-
tade handlingar, långlivade material och tid 
– tid för dialog för ökad förståelse mellan 
beställare, landskapsarkitekter och anläggare. 
Och tid kostar som bekant pengar.

Anders Wanstadius, verksamhetschef 
Tillväxt och utveckling, Bromölla kommun, 
berättade att konflikter med konsulter inte 
varit ovanliga i kommunen, men att de ge-
nom att använda sig av gröna besiktnings-
män, har satt ner foten och försvarar sina 
intressen som beställare. Glappet mellan 
professioner är något som behöver förbätt-
ras, eftersom diskussioner om till exempel tid 
kostar mycket energi. 

Att knyta ihop de ingående personerna i 
projektet på ett tidigt stadium för en gemen-
sam målbild, var en fråga som även Göran 
Andersson, Trädgårdsanläggarna, tog upp. 
Han menade att de egenkontroller som en-
treprenörer är ålagda att göra, ofta inte görs 
enligt plan. Därför kan det spara både tid 
och kostnader om man tidigt tar in en grön 
besiktningsman i projektet.

SAMMANFATTNINGSVIS VAR ALLA överens om 
att samverkan och dialog tidigt i processen, 
är en avgörande faktor för ett bra utemiljö- 
projekt. Ytterligare viktiga nycklar till fram-
gång som identifierades var:

• Genomarbetade handlingar
• Kompetens, men framför allt engage-
   mang hos beställaren
• Gemensam målbild
• Omsorg och förståelse för rummet

• Ta med driften i planeringen
• Ge projektet tid – varför alltid så bråt-
   tom?
• Regelbundna kontroller
• Utnyttja möjligheterna i LOU – priori-
   tera kvalitetskriterier

EN INTENSIV KVART före lunch, fick vi av 
Bengt Persson, samverkanslektor för land-
skapsplanering vid SLU Alnarp, en lektion 
i utemiljöns relativa osynlighet men sam- 
tidigt stora betydelse för samhällsekonomin. 
De siffror han redovisade visade att av de 
24 miljarder kronor som den svenska ute- 
miljöbranschen representerar, ligger endast  
6–7 miljarder på anläggningsdelen, resteran-
de 17–18 miljarder är förvaltning. Han jäm-
förde också med andra branscher, till exem-
pel yrkesfisket, 1 miljard, primärproduktion 
skogsbruk, 25 miljarder, och ställde sig frå-
gan: vem vet att vi finns trots att vi är nästan 
lika stora som det svenska skogsbruket?

Ungefär tio miljarder av förvaltningskost-
naderna upphandlas på entreprenad. Trots 
detta finns idag inget utvecklat system för 
upphandling av entreprenad av skötsel, på-
pekade Bengt Persson. Och han menade att 
detta är en jätteuppgift för branschen – att 
jobba mer med skötseldelen och upphand-
ling av skötsel. 

Alltför få vågar utnyttja möjligheterna 
i LOU – Lagen om offentlig upphandling. 
Bengt Persson berättade att i Danmark nytt-
jar man nästan alltid en tvåstegsupphandling, 
där första steget är kvalitativa kriterier, och 
först i andra omgången pris. 

EFTER LUNCHEN VÄNTADE guidade turer på 
området. Deltagarna delades in i tre grupper, 
som fick se tre olika platser: Alnarpsgården/
Slottet, Parken och Landskapslabbet. 

För många av deltagarna var det med sak-
nad de konstaterade att den gamla magnolian 
som stått i parken sedan 1868, nu var borta. 
Guiden Mari-My Bergquist berättade att den 
hade dött gren för gren, och togs bort vintern 
2016/17. De som hade utbildat sig på Alnarp, 
berättade om den traditionella magnolia- 

Slottet.

Anders Wanstadius, 
Bromölla kommun.

Paneldiskussion i 
Crawfordsalen på SLU, Alnarp.

Göran Andersson och 
Gunilla Gombrii deltog båda 
i paneldiskussionen om håll-
bara utemiljöprojekt.

En engagerad Bengt Persson 
pratade om utemiljöbranschens 
framtida utmaningar.

Göran Andersson berät-
tade målande om håll-
bara utemiljöprojekt ur 
en trädgårdsanläggares 
och besiktningsmans 
perspektiv.

I nummer 8 fortsätter vi och avslutar vår historik om Tidningen Utemiljö, 
bland annat med en intervju med Birgitta Johansson, som drev tidningen  

tillsammans med Larseric Johanson under många år.
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festen som hölls regelbundet på gräsytorna 
runt magnolian.

I somras inträffade en annan dramatisk 
händelse i parken. Den enorma karaktärs- 
eken, som sedan några år varit föremål för sta-
biliseringsåtgärder, kraschade helt i slutet av 
juni. Ännu så länge ligger stocken kvar, som 
ett monument.

I ALNARPSGÅRDEN FICK besökarna en känsla 
av den verksamhet som den byggdes för i slu-
tet av 1800-talet. Här fanns djurstallar (idag 
den fina aulan), det gamla höloftet som blivit 
samlingslokal och biblioteket som nu genom-
går en förändring för att bättre möta vår tids 
digitala resurser. Renoveringen av de gamla 
ekonomibyggnaderna gjordes för 20 år sedan 
och SLU fick ta emot ett stort internationellt 
pris för väl genomförd renovering av kultur-
byggnader.

I vackert men blåsigt höstväder fick ju-
bileumsdeltagarna också en rask och lång 
promenad i Landskapslabbet, med Björn 
Wiström som guide. Totalt finns 102 olika 
landskapsytor, med olika typer av växtlighet 
och grad av skötsel.

Som avslutning på dagen serverades det 
kaffe och tårta i Navet, med tid för mingel. 
Det gick inte att ta miste på att många i den 
här branschen har ett förflutet på SLU och är 
bekanta med varandra, både unga och gamla.

VI PÅ TIDNINGEN Utemiljö är tacksamma över 
att vi fick möjlighet att fira vårt jubileum på 
Alnarp, och därmed skapa en arena för både 
personliga samtal och diskussioner om viktiga 
frågor i branschen.

Björn Wiström (med ryg-
gen mot kameran) guidade i 
Landskapslabbet.

Mari-My Bergquist 
visar den kraschade 
eken i Parken.

En av grupperna 
guidas runt av 
Mari-My Bergquist.

Håkan Schroeder 
visar runt på 
Alnarpsgården.

Efter rundturen på området, väntade kaffe, 
tårta och trevlig samvaro i Navet.


