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Innehå l lLedare

Ny chans redan  
nästa år

 Kommer ny teknik att hjälpa eller stjälpa oss? En omöjlig  

fråga att svara på som det råder ett oräkneligt antal  

delade meningar om. Men sant är i alla fall att teknik  

många gånger kan lösa ett problem, förbättra en situ
ation eller skapa något helt nytt. 

I det här numret har det samlats en del artiklar som handlar just om 

teknik, till exempel träden i Helsing borg som skickar sms när de be

höver vatten och den nya inter aktiva lekplatsen i Linköping där barn 

kan skapa sina egna sagor genom att sitta på olika platser i en fågel

holk. Låter det konstigt? Läs mer om det på sidorna 31 och 33.

Det som saknas i detta nummer är Mats Olsson golfreseportage och 

orsaken är givetvis att han inte kan resa under rådande restriktioner. 

Men så snart det går kommer vi att på nytt få läsa om golfbanor på 

olika håll i världen.

 

En fördel med jul och nyår är att de återkommer varje år. Så om detta  

årets helger inte blir som vi tänkt får vi en ny chans redan nästa år. 

God Jul och Gott Nytt år!

/Josefina Ott Kann & David Lundström

Instagram: fritidpark

Facebook: Fritid & Park i Sverige

På fritidpark.se hittar du dagliga nyheter och leverantörsregister.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som innehåller en samman ställ-
ning av veckans nyheter. Du kan när som helst avregistrera dig.

Tips!

GRANULATFRITT KONSTGRÄS
SBR, EPDM och Kork fri konstgräs med
Nordisk certifikat och FIFA Star 1!

4G KONSTGRÄS
Kontakta oss för mer information
www.nordicarenaservice.se
www.nordicsport.se
0910-764000
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Ett industriellt hantverk för nästa århundrade. Och nästa. 
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VÄ X T K Ä R L  N ÄV E R   F O R M G I VA R E  Mårten Cyrén www.byarumsbruk.se

På Byarums Bruk ser vi saker på lite längre sikt. Det gäller såväl våra produkters framtid som vår tillverknings 
historia. Vi gjuter enbart i återvunnen aluminium – ett material som kan återanvändas gång på gång, generation 
efter generation. Tidsrymder som ger perspektiv på tillvaron och sätter sin prägel på våra produkter.

Smalt och smidigt elfordon  
utvecklat för grönytearbete
PRODUKTER Nya PRO Litium Work Truck från E-TRON är framtagen 
specifikt för grönytearbete i till exempel parker och på kyrkogårdar. 
Med sin nätta storlek och bredd på endast 1,1 meter tar den sig enkelt 
fram även på de smalaste vägar. I sitt standardutförande har dörrarna 
tagits bort till förmån för att snabbt och smidigt kunna ta sig in och ur 
hytten, vilket har varit ett önskemål från användarna inom grönyte-
skötsel.

Trots sin lilla storlek är flaket rymligt med en hög lastkapacitet på 
cirka 1 ton. Dragvikten ligger på cirka 1,25 ton. 

Fordonet har ett kraftigt chassi med hytt i rostfritt stål och alumi-
nium samt är utrustad med standardiserade bilkomponenter. Work 
Truck har en stark AC-motor med högt vridmoment och batteri av  
typen Li-ion (Litium-Järnfosfat) som anses vara den säkraste och mest 
miljövänliga typen av litiumbatteri. Med andra ord en riktig arbets-
häst som kräver minimalt med underhåll. 

Som med alla modeller i PRO Litium-serien så har ett stort fokus 
lagts på arbetsmiljön. Flaket på Work Truck har en låg lasthöjd och ett 
lågt insteg till förarhytten för att spara både rygg och knän. Servo-
styrning och ställbar ratt tillhör också standardutrustningen.

Fordonet är vägregistrerad för 30 km/h vilket innebär att det en-
dast behövs AM-behörighet eller traktorkort för att få framföra for-
donet.

Som tillbehör till PRO Litium Work Truck finns lövlämmar, helskåp 
med valfria dörrar, kombinerat skåp och flak, hydrauliskt tippbart flak 
och hydraulisk 3-vägstipp.

PRO Litium Work Truck är byggd 
för att hålla länge och med fokus 
på förarens arbetsmiljö.

FÖRETAG God grannsämja visade sig vara 
ett framgångsrecept. När Karlstad, Linkö
ping, Norrköping, Västerås och Örebro i 
somras valde att tipsa om varandra som 
resmål blev responsen överväldigande. 
Styrkta av framgången fortsätter städerna 
samarbetet med en gemensam höstkampanj.

Kampanjen ”24 timmar hos grannen” 
byggde på att de fem städerna använde 
sina egna kanaler till att tipsa om attrak

tioner i grannstäderna. Huvudfokus låg på 
sociala media och varje stad satte upp sär
skilda webbsidor om de övriga.

Det ovanliga draget uppskattades hos 
besökarna. Intresset var minst sagt stort 
och som ett av många exempel var webb
sidan om Västerås den tredje mest besökta 
på Örebros webbplats under kampanjperio
den. På många andra håll såg det likadant 
ut och totalt genererade kampanjen 56 000 

sidvisningar. Den totala räckvidden för in
läggen i sociala medier uppgick till nära 
1,5 miljoner medan engagemanget i form 
av länkklick, reaktioner, kommentarer och 
delningar var över 40 000.

Sommarsuccén gör att kampanjen nu 
får en uppföljare. Det framgångsrika kon
ceptet upprepas, men med inriktning mot 
höstweekends. Varje stad tipsar om sju 
attraktioner hos grannarna och som tidi
gare kommer sociala medier att vara den 
huvud sakliga kanalen.

– Vi har fått mycket positiva reaktioner 
av näringslivet i Norrköping, som tycker 
att det var en modig och kreativ kampanj, 
berättar Christina Leinonen, närings
livsutvecklare besöksnäring på Norrkö
pings kommun.

Bakom kampanjen står turistorganisa
tionerna i respektive kommun.

– Vi är övertygade om att samarbete är 
mycket bättre än konkurrens och arbetar 
därför vidare med konceptet. På det här 
sättet kan vi erbjuda våra följare ännu fler 
weekendupplevelser i fler städer i Sverige, 
säger Jörgen Nilsson, ansvarig besöks
näring och affärsutvecklare på Visit Lin
köping & Co.

Sommarsuccé för ”24 timmar hos grannen”

Höstkryssning på Stångån/
Kinda kanal är en av de sju 
weekendupplevelser i Lin
köping som lyfts fram av de 
andra städerna i kampanjen 
”24 timmar hos grannen”. 
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FÖRETAG Nordic Arena Service har in
lett ett exklusivt samarbete med Raita 
Seating, som har tillverkat teleskopläk
tare i 40 år och finns på över 100 anlägg
ningar i Sverige. 

Med teleskopläktare som kan fällas ut 
och in vid behov ökar användningsgra
den för konferens, kultur, utbildnings 
och idrottsanläggningar jämfört med 
fasta sittplatser. Raitas teleskopläktare 
möjliggör också en skräddarsydd lösning 
när det gäller exempelvis luftkonditio
nering och akustik. Det finns även olika 
alternativ för att bygga VIPområden, 

tekniska områden för ljud och belysning, 
TVkameraplatser, platser för funktions
hindrade och andra speciella krav. 

Teleskopläktarna kan utrustas med 
trapp och radnummerljus, sitt och rad
numrering, väggar på sidorna och på 
baksidan, räcken samt skrivbord.

Läktarna öppnas manuellt med en 
elektrisk drivmekanism eller på en mo
toriserad rulle. Drivmekanismen är 
exakt, pålitlig och extremt golvvän
lig. Läktarens hjul är monterade på en 
fjäder justerbar tandemram. Vid använd
ning fördelas publikens vikt jämnt över 

teleskopläktaren istället för att koncen
treras på små punkter på golvet. 

För att maximera utrymmets multi
funktionalitet kan läktaren flyttas på en 
gaffeltruck, handpall eller luftkudde.

Nordic Arena Services tjänster inklu
derar förebyggande, reparation och upp
gradering av fel eller störningar. Existe
rande teleskopläktare kan modifieras 
eller omkonfigureras för att uppfylla 
dagens  krav. Läktarnas grundstruktur 
är hållbar och genom att byta ut de kom
ponenter som slits förlängs livscykeln och 
nya, stora investeringar kan undvikas.

Solna slår ihop  
arbetsmarknad med  
kultur och fritid
Solna stads kultur och fritids
förvaltning och kompetensför
valtning har slagits samman 
till en gemensam förvaltning 
från och med den 1 oktober 
2020. Bakgrunden till föränd
ringen är behovet av att skapa 
en förvaltningsstruktur som 
står bättre rustad för att möta 
Solnas utmaningar. 

Den försämrade konjunktu
ren och arbetsmarknaden har 
drabbat ungdomar och unga 
vuxna särskilt hårt. Genom att 
skapa en samlad förvaltning 
för arbetsmarknad, kultur och 
fritid samlar staden ett antal 
viktiga verktyg för att kunna 
skräddarsy insatser för ung
domar som behöver stöd för 
att komma tillbaka till skolan, 
komma i arbete eller i övrigt 
komma ur en negativ spiral.

Det fins redan många samar
beten mellan kompetensför
valtningen och kultur och 
fritidsförvaltningen inom till 
exempel evenemang, besöks
näring och närings liv, etable
ring av nyanlända i samhället 
samt ungdomar, företagande 
och arbetsmarknad. Dessa 
samarbeten har stor potential 
att vidareutvecklas och under
lättas av att de administrativa 
gränserna tas bort i och med 
sammanslagningen.

Den nya förvaltningen kommer 
att benämnas förvaltningen 
för arbetsmarknad, kultur  och 
fritid och ansvara för idrott, 
kultur, fritid, bibliotek, kul
turskola, vuxenutbildning, ar
betsmarknad, etablering och 
näringsliv. 

Katarina Påhlman, tidigare 
chef för kultur och fritidsför
valtningen, är chef för den nya 
förvaltningen.

– Med sammanslagningen 
samlar vi resurser och medar
betare i en gemensam förvalt
ning, med fokus på att möta 
nya utmaningar och förutsätt
ningar med en mer effektiv 
och snabbfotad organisation, 
säger Katarina Påhlman.

Citymaster 650 – kompakt  
och smidig redskapsbärare

Ny, kompakt och otroligt smidig gatusopmaskin/redskapsbärare som redan satt en ny standard i 
2-tonsklassen. Utrustad med bland annat midjestyrning, permanent fyrhjulsdrift med helt elektroniskt 
kontrollsystem och en mängd funktioner för ökad komfort och säkerhet. Hako CM 650 har en multifunk-
tionell design som gör att den snabbt och lätt kan utrustas för andra uppgifter till exempel sopning, 
gräsklippning eller snöplogning och annat vinterunderhåll. Alla dess olika användningsområden gör 
den inte bara extremt mångsidig utan också extra lönsam. Enkel att lasta och lossa om du behöver frak-
ta den till flera olika arbetsytor. Självklart utrustad med en miljövänlig, energisnål Steg 5-motor samt 
PM 2,5 och PM 10-godkänt filter för lägsta möjliga utsläpp av dammpartiklar. Nya Hako CM 650 är som 
klippt och skuren för trånga och svåråtkomliga ytor i bostadsområden, citykärnor, parker och kyrkogår-
dar som ställer höga krav på både funktion, flexibilitet och miljö.

NYTT NAMN
SAMMA BOLAG
Läs mer på enviroprocess.com

t

Mer än 
70 års 
erfarenhet 
av skyltar

Stort utbud av 
Covid-19 

skyltar

TFN : 040-671 7750  |  sales@havaskyltar.se

Nordic Arena Service i exklusivt  
samarbete med Raita Seating

F
O

T
O

: 
R

A
IT

A
 S

E
A

T
IN

G

Raita Seating har tillverkat teleskopläktare i 40 år och finns på över 100 anläggningar i Sverige. 

Arbetskläder med  
bästa synlighet
PRODUKTER Husqvarnas nya arbetsjacka och arbets
byxa för trimning och röjning i serien Technical är god
kända enligt EN ISO 20471. Plaggen uppfyller den högsta 
klassificeringen av synlighet och bidrar till att göra arbe
tet utomhus säkrare.

Jackan är utformad för att kunna användas under 
långa timmar med sele och det är möjligt att lägga till 
vaddering för att ge extra skydd för axlarna och på så 
sätt minska belastningen. Tack vare en ny armkonstruk
tion och ergonomiskt förböjda armar, tillsammans med 
4vägs stretchtyg på baksidan, får man en hög rörlighet. 
Dragkedjor för ventilation under armarna, mesh i bröst
fickorna samt ventilationsok på ryggen håller temperatu
ren på en behaglig nivå. Andra smarta detaljer är fickor 
som är lätta att nå även när man bär sele.

Arbetsbyxan är speciellt utformad för långa arbetspass 
med röjning eller trimning. Materialet på framsidan av 
benen är vattenavvisande och har även extra stoppning 
mot stänk av grus eller sten. Tyget är ytbehandlat för att 
underlätta vid avtorkning av vått gräs och smuts. Byx
orna har förstärkningar på utsatta områden för att öka 
hållbarheten och vid benavsluten finns det snö och fäs
tingsskydd.

På höften har byxan en ficka med plats för extra vad
dering för att avlasta höften. Ventilationsöppningar finns 
på baksidan av benen.

Bänken Bonum får LED-belysning
PRODUKTER Weland lanserar LED-belysning 
till bänken Bonum. Företaget har sedan tidigare 
gjort en lyckad satsning på sektionsräcken med 
belysning och noterat en ökad efterfrågan på 
belysta produkter för utomhusbruk.

Bonum tillverkas av gallerdurk i varmförzin-
kat stål och möbelns design släpper igenom 
regn och snö för sittvänlighet året om. Galler-
durk har flera fördelar – låg vikt, hög styrka, lång 

livslängd och högt korrosionsskydd. Varmför-
zinkning ger extra lång hållbarhet, vilket gör att 
möblerna klarar hårdare klimatpåfrestningar 
och är näst intill underhållsfria.

Bonum finns både som bänk och som rast-
möbel. Möblerna monteras enkelt ihop till en 
enhet och kan med fördel förankras i marken. 
Nu kan bänk Bonum extrautrustas med belys-
ning för ökad säkerhet i exempelvis parker.

Husqvarnas 
nya arbets
kläder för 
trimning och 
röjning är 
speciellt  
utformade 
för långa  
arbetspass.
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Kraftfulla snöslungor  
med hydrostatiskt driv 
PRODUKTER Toro Power Max TRX HD är nya, kraftfulla två-
stegssnöslungor med smidig hydrostatiskt drivsystem. Utrus-
tade med praktiska larvband i gummi kan de användas för att 
enkelt och säkert arbeta med snöröjning från exempelvis tak 
och i backiga och isiga förhållanden. Det tredelade utkastar-

röret i stål manövreras 
enkelt via joysticken. 
Snöslungorna har el-
start, handtagsvärmare, 

snövallsbrytare och anti-
cloggingsystem. De är 
också tiltbara i fyra steg och 

utrustade med LED-
belysning. Enkla 
och smidiga att 
hantera trots sin 
vikt och storlek. 
Passar utmärkt för 
yrkesfolk och dem 
som har stora snö-

mängder att röja.

Personliga möten 
om ungas behov
¶ ”Unga i Piteå tycker” är en en-
kätdialog som årligen genomförs 
bland unga i Piteå. För att ytter-
ligare fånga upp ungas behov och 
idéer åkte politiker från Kultur- 
och fritidsnämnden ut till kom-
munens högstadieskolor för att 
prata med ungdomarna.

– Vi vet att det finns många bra 
och kreativa idéer hos våra unga.  
Genom personliga möten hoppas  
vi också att det generellt ska bli  
lättare för ungdomarna att ta kon-
takt med oss politiker för att vara 
med i utvecklingen och påverka 
de beslut som tas i kommunen, sä-
ger Elisabeth Lindberg, ordföran-
de Kultur- och fritidsnämnden.

Dialogen är en del i ett större 
arbete där kultur, park, fritid sam-
lar in kunskap och fångar upp be-
hov från unga för skapa en bild av 
vilka behov som finns. 

– Oavsett intresse och inrikt-
ning är det viktigt att det finns 
något för alla att göra och att vi 
inte håller kvar i gamla normer 
om vad killar och tjejer gillar 
utan är öppna och gynnar mång-
falden i Piteå, säger Annika Nord-
strand förvaltningschef, Kultur, 
park och fritid.

Nationell samling 
för fysisk aktivitet
¶ Per Nilsson, rektor vid Gymnas-
tik- och idrottshögskolan, GIH, är 
utsedd till nationell samordnare 
med uppgift att främja fysisk 
aktivitet bland Sveriges invånare. 

– Jag räknar med att arbetet  
rivstartar. Vi vet alla att stilla sit-
tan det ökade redan innan pande-
min, säger Stefan Bergh, general-
sekreterare Riks idrotts förbundet.

Uppdraget består av att lämna 
förslag på åtgärder som främjar 
fysisk aktivitet.

– Idrottsrörelsen gör tillsam-
mans ett fantastiskt arbete med 
3,3 miljoner medlemmar. Men vi 
måste tillsammans med andra  
aktörer göra ännu mer för att 
motverka den samhällsutveck-
ling vi ser. Att idrotta och vara 
fysiskt aktiv gör att du mår bättre 
både fysiskt och psykiskt och då 
behövs samverkan, nationella in-
satser och resurser för att få fler i 
rörelse, säger Stefan Bergh.

Samordningsuppdraget ska 
slutföras den 1 mars 2023.

Chikamasa  
PS-8 Plus-R

SILKY Pocket Boy 170 är Bäst i Test enligt Råd & Rön. Det 
tycker vi med! Gren  sågen finns i flera varianter, passar både 
trädbeskärning och friluftsliv. Alla våra japanska sågar och 
sekatörer håller samma höga kvalitet och effektivitet.

Japansk kvalitet 
– hela vägen 

Golden Star Mini 

SILKY Zubat Professional

Skandinavisk Generalagent för Silkysågar · Tel 023-296 55 · www.gronytekonsult.se 

– Den är grym! 
Trädgårdsstudent 
Lennart Eriksson, Skillebyholm

SILKY Hayauchi

SILKY Pocket Boy 

SILKY Super Accel

Golden Star grensax

Ökat naturintresse  
under pandemin
Är vi ute mer i naturen under coronapandemin? I sitt examens
arbete undersökte Moa Vitestam och Matilda Rask Olsson, stu
denter på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristian
stad, vilka naturvanor Kristianstad kommuns invånare har 
under pandemin. Svaret blev att var tredje person anser att de 
är ute mer i naturen under pandemin än tidigare.

Ett tråkigt tecken på att naturintresset ökat i befolkningen är ökad nedskräpning i na
turen. Andra, trevligare tecken är att nationalparker och naturreservat rapporterat om 

betydligt fler besökare under pandemin. Något som också bekräftas av de två landskapsvetar
studenternas examensarbete. Sammanlagt har 1 023 personer svarat på deras digitala enkätun
dersökning

– Jag tror att vi alla har ställt om vår vardag på något sätt under pandemin och att vi har ska
pat nya vanor. Sedan i våras har det även diskuterats om pandemin fött ett nytt naturintresse 
hos det svenska folket, säger Moa Vitestam.

Resultatet från enkäten visade att 30 procent av de svarande menar att deras naturvanor har 
förändrats under pandemin, och hela 85 procent anger att de är ute i naturen minst en gång i 
veckan. Ungefär 40 procent menar att deras förändrade vanor lett till mer tid i naturen och att 
de ofta söker upp nya områden och utövar nya aktiviteter. 

Många anser att naturen är den bästa platsen att umgås på med vänner och familj under pan
demin och 59 procent ser naturen som en säker plats, fri från oro och ett ställe att hämta energi 
från. Den populäraste utomhusaktiviteten är promenad. Samtidigt vittnar en del om att de nu 
undviker naturen på grund av trängsel och att folk inte håller avstånd.

– Vi tror att det är väldigt bra för människans hälsa att vistas mer i naturen, framför allt i en 
sådan situation vi befinner oss i just nu. Vad som är viktigt nu är att vi alla tar ansvar när vi är 
i naturen så att den inte får bestående skada av nedskräpning och våra förändrade naturvanor. 
En del av detta ansvar är att ha koll på allemansrätten så man vet vilka rättigheter och skyldig
heter man har i naturen, säger Matilda Rask Olsson.

Vidare visar studien att det är viktigt att ansvariga aktörer vidtar åtgärder för att göra det 
möjligt för naturintresset att kunna växa på ett hållbart sätt i framtiden.

Moa Vitestam och Matilda Rask Olssons undersökning visar att många ser naturen som en säker plats att 
träffa familj och vänner på under rådande pandemi.

F
O

T
O

: H
Ö

G
S

K
O

L
A

N
 K

R
IS

T
IA

N
S

T
A

D

Skalman, Hugo och Robban 
de mest populära namnen
Många bilar och båtar föräras med namn, men döper vi 
även våra robotgräsklippare? Absolut! När Husqvarna 
ställde frågan vad folks robotgräsklippare heter kom 
det på kort tid in hela 4237 svar! 

De allra flesta ser sina robotgräsklippare ur ett 
manligt könsperspektiv och listan toppas av namn 
som Hugo, Robban och Nisse. Traditionella namn som 
Bosse , Bertil, Ernst, Åke och Gösta ligger också bra till 
på namnlistan. Att barn har inflytande visar namnval 
som Greta Gris, Fåret Shaun och Skalman.

Att det handlar om just en robot tar vissa ägare fasta 
på och döper sina klippare till R2-D2 och Robocop. 
Andra  fokuserar på maskinernas arbetsuppgift med 
namn som Edward Scissorhands, Klippis och Geten.

Klipparnas idoga arbete uppmärksammas med namn 
som Drängen, Pigan och Flitiga Lisa.

På 50-i-topp-listan är bara fyra namn kvinnligt koda-
de: Greta, Doris, Dolly och Hulda.

Bara ett namn är neutralt – Klippis – och resten har 
manligt kodade namn.
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Innebandy och skidor toppar  
den första upplagan av 
Idrottens Hållbarhetsbaro
meter – svenska folkets upp
fattning om vilka idrotter 
som gör mest inom området 
hållbarhet. 

Idrottens Hållbarhetsbarometer är 
ett nytt initiativ av nätverket Idrot

tens Kraft och undersöknings och analys
företaget Demoskop. Tanken är att ge 
idrotten ett verktyg att utveckla hållbar
hetsarbetet genom att mäta, utvärdera och 
skapa nya insikter med fokus på inklude
ring, hälsa samt miljö och klimat.

Nio idrotter ingår i första upplagan: 
Basket , fotboll, handboll, ishockey, inne
bandy, golf, motorcykelsport, ridsport och 
skidor. Dessa valdes ut för att de represen
terar ett bra urval av lagidrotter och indi
viduella idrotter samt sommaridrotter och 
vinteridrotter – och för att de har kommit 
igång med hållbarhetsarbetet.

De stora lagsporterna dominerar vad gäller  
svenska folkets uppfattning om vilka som 
gör mest samhällsnytta inom området 
hållbarhet – med undantag för skidor som 
slår sig in som tvåa på index 58 av 100. 
Bland annat tack vare att skidor toppar 
delområdet Har anläggningar som minime-
rar påverkan på miljö och klimat. 

– Hållbarhetsfrågor är viktigt för oss 
eftersom vår verksamhet i grunden syftar 
till att människor ska må bra, utvecklas 
och ha roligt tillsammans, gärna under en 
så lång tid som möjligt i livet. Därför är det 
kul att vi uppfattas som en idrott som tar 
ansvar och har verksamhet för alla åldrar 
och nivåer. Vårt hållbarhetsarbete är ett 
livslångt engagemang men vi har mycket 
kvar att lära. Att vi redan nu ligger så långt 
framme är ett kvitto på att vår satsning har 
gett resultat, det är otroligt inspirerande, 
säger Elisabeth Egnell, verksamhetsut
vecklare på Svenska Skidförbundet.

Toppar totalt gör innebandy (60) med fot
boll som trea (56), handboll som fyra (55) 
och basket som femma (52).  

Svenska folket rankar innebandy 
och skidor som mest hållbara

Idrottens Hållbarhetsbarometer

– Det är glädjande att se att svenska  
folket ser positivt på vår verksamhet ur  
de här aspekterna. Vi arbetar intensivt 
med samtliga frågor, men vi är samtidigt 
ödmjuka inför resultaten och vet att vi har 
väldigt mycket arbete framför oss för att 
bli ännu bättre, säger Inez Rehn, inklude
ringsansvarig på Svensk Innebandy.

Andra idrotter sticker ut i vissa delområden, 
bland annat golfen i Bra verksamhet för 

vuxna och pensionärer samt ridsporten  
i Inkluderar individer med funktionsvaria-
tioner.

– Generellt kan sägas att idrotten ligger 
lägre i index än andra branscher vi mäter. 
Det finns med andra ord förbättringspo
tential. Samtidigt är jag förvånad att vissa 
idrotter inte hamnade högre, exempelvis 
golfen inom området folkhälsa, säger Per 
Hörnsten, Senior Advisor på Demoskop.
Thomas Björn

Innebandy toppar den första upplagan av Idrottens Hållbarhetsbarometer – undersökningsföretaget 
Demoskops och nätverket Idrottens Krafts mätning av vad svenska folket anser om nio idrotters håll
barhetsarbete. Lagsporterna dominerar, med undantag av skidor som bryter sig in på andra plats.

Undersökningen genomfördes i mars 2020 
genom 500 intervjuer med ett riksrepre-
sentativt urval i målgruppen Svenska all-
mänheten 18 år och uppåt.

Undersökta idrotter enligt index:
Innebandy (60) 
Skidor (58)
Fotboll (56) 
Handboll (55)
Basket (52) 
Golf (52)
Ridsport (51) 
Ishockey (41)
Motorcykelsport (31)

Bäst inom respektive delområde  
(maxpoäng 7):
Bred ungdomsverksamhet: Innebandy (5,4)
Bra verksamhet för vuxna och pensionärer: 
Golf (5,5)
Inkluderar pojkar och flickor lika mycket: 
Skidåkning (5,4)
Inkluderar individer med utländsk härkomst: 
Basket och fotboll (5,0)
Inkluderar individer med funktions variationer: 
Ridsport (4,1)
Idrottsanläggningar som minimerar påverkan 
på miljö och klimat: Skidor (4,6)
Att bidra till folkhälsan: Innebandy, fotboll 
och skidåkning (5,0)
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Efterlängtat beslut om ny isarena
I Uppsala har planeringen för en 
arena  för ishockey på elitnivå samt 

nationella tävlingar i konståkning och 
större evenemang pågått under en längre 
tid. Nu har kommunstyrelsen äntligen 
fattat beslut om hur den nya arenan för 
issporter på Gränby sportfält ska se ut. Av 
de två slutgiltiga förslagen valdes förslag 
Oktagonen.

– Vi har pratat om en ny isarena väldigt 
länge och nu kommer vi äntligen till skott. 
Detta är en viktig satsning på Uppsala som 
idrottsstad och ett bra tillskott till Gränby 
sportfält, säger Erik Pelling (S), kommun
styrelsens ordförande.

Publikmässigt kommer den nya arenan 
att rymma omkring 5 000 åskådare med 
plats för loger, restaurang och en sportbu
tik. Arenan ska kunna användas för andra 
idrotter än hockey och konståkning och 
vissa möjligheter till evenemang och mäss
sor kommer också att erbjudas.

Flera långsiktiga klimat och hållbarhets

Så här kan Uppsalas nya isarena Oktagonen komma att se ut.

åtgärder har adderats till projektet vilket 
ökar den totala investeringsvolymen för 
anläggningen, samtidigt som dessa åtgär
der bedöms reducera de löpande driftkost
naderna genom exempelvis lägre energi
förbrukning.

Kommunstyrelsen föreslår därför kom
munfullmäktige att godkänna en utökad 
investeringsram på 64 miljoner, från 420 
miljoner kronor till 484 miljoner kronor.

På Gränby sportfält där den nya is sports
arenan ska placeras finns idag IFUarena 
(för innebandy och friidrott inomhus), tre 
ishallar, en inom husarena för bandy, en 
nybyggd friidrottsarena för utomhusbruk 
samt en anläggning för racketsporter. Den 
befintliga arenan på Gränby sportfält har 
en maximal kapacitet på 2 862 personer.

Förhoppningen är att Oktagonen ska 
vara klar våren 2025.
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Succé för Hästrundan Österlen 
– utökar till hela Skåne

I somras genomfördes den tredje 
Hästrundan, tre härliga dagar med 

besökare som njöt av en mängd olika upp
levelser. Till exempel clinics, föreläsning
ar, käpphästhoppning, turridning, ponny
ridning och konstutställning.

Hästrundan är ett samarbete mellan 
Föreningen Hästrundan, hästföretag och 
föreningar i sydöstra Skåne samt projektet 
Destination Häst. Redan första året blev 
det en succé och alla var överens om att 
detta skulle bli ett återkommande evene
mang. 

Sedan starten har det också kommit för
frågningar från aktörer utanför sydöstra 
Skåne om att få vara med. Redan förra året 
fick Hästrundan en avknoppning i form av 
lilla Hästrundan i Skurupsområdet. I år  
utvidgades rundan därför till grannkom
munerna runt sydöstra Skåne och nu är 
arran görerna redo att ta ytterligare ett 
steg. 2021 års Hästrunda blir ett evenemang 
i hela Skåne som man hoppas ska locka be
sökare från hela södra Sverige.

Upplägget kommer att vara detsamma 
som tidigare år. Alla tre dagarna erbjuder 
en blandning av provapå aktiviteter, öppet  
hus, föreläsningar, utställningar med 
mera. Aktiviteterna är till för både barn 
och vuxna, hästfrälsta och de som nyligen 
upptäckt hästlivet.

2020 är ju ett annorlunda år för alla eve
nemangsarrangörer och Hästrundan 2020 
genomfördes med hänsyn taget till de rikt
linjer som fanns från Folkhälsomyndighe
ten. De deltagande aktörerna begränsade 
antalet deltagare, var främst utomhus, såg 
till att alla höll avstånd och tog förbokning
ar för att ha kontroll på antalet besökare. 
Det blev ett lyckat evenemang med fler be
sökare än tidigare år.

Det positiva i detta är att arrangörerna 
nu vet att denna typ av evenemang kan ge
nomföras utan problem även under pande
min. Hästrundan 2021 kommer att bli av, 
sedan får utvecklingen avgöra vilken typ 
av aktiviteter som kommer att kunna  
erbjudas.

Hästrundan Österlen startade 2018 med syftet att visa  
upp hästnäringens alla områden och grenar, men också  
för att visa upp landsbygdens fantastiska delar. Redan  
från starten har fler kommuner velat vara med och  
nästa år blir Hästrundan ett evenemang i hela Skåne.

Hästrundan är ett 
populärt evenemang 
i sydöstra Skåne som 
visar upp hästnäring
ens olika om råden 
och grenar. Nästa år 
utvidgas rundan till 
hela Skåne.
FOTO : CECIL IA HENRIKSON/

FÖRENINGEN HÄSTRUNDAN

Bingo blev homerun för 
läslusten – nu prisas laget
I somras drog lagledarna i 
Skellefteå Baseboll Softboll 
U9–U12 igång en läsbingo 
där ungdomarna uppmunt
rades att läsa så mycket som 
möjligt. En utmaning som 
blev en riktig homerun.  
Nu prisas laget med årets 
Läsliganpris.

– Det känns jätteroligt! Många av 
barnen har varit väldigt engagerade, 

säger lagledaren Anna Burström.
Idén till läsbingo kom från lagledar

na och tränarna i laget. Minst tio minu
ter skulle barnen läsa för att få kryssa en 
ruta. När bingon summerades vid lagets 
säsongs avslutning fick barnen pris för sina 
kryss. Tillsammans hade de läst i 2 030 
minuter.

– Grymt kul att det finns så driftiga och 
kreativa ledare i vår klubb som med Läs
ligans hjälp utvecklat både ungdomarna 
och vår förening. Att kombinera läsbingo 
med idrottsutövande har varit en succé. 
Laget – med alla spelare, lagledare, tränare 
och föräldrar – är verkligen värda priset, 
säger Olof Palm, ordförande i Skellefteå 
Baseboll Softboll Klubb.

Läsliganpriset är en del av Läsligan som 
syftar till att skapa engagemang för mer 
läsning och ökad läsförståelse hos idrot
tande barn och ungdomar.

Mikke Ejrevi, kultur och bibliotekschef 
i Skellefteå kommun och ordförande i Läs
liganprisets jury, lyfter lagets fina arbete 
för att kombinera läsning och idrott.

– De har förstått att det är till nytta för 
hela människan att jobba med både idrott 
och läsning, och att det går att kombinera 
med enkla medel, säger han.

Läsliganprisets prissumma till vinnaren 
är på 20 000 kronor.

– Ett extratillskott som kommer att 
skapa  ännu bättre förutsättningar att lyfta 

laget sportsligt med fler camper och ny 
träningsutrustning, men som även kom
mer att motivera och kunna utveckla sats
ningen med Läsligan i klubben, säger Olof 
Palm.

Läsligan premierar ytterligare en förening 
för sitt fina arbete: Gamla Stan IBK. Laget  
har infört schemalagd läsning som en 
natur lig del i verksamheten och på pack
ningslistan finns alltid ”en valfri bok” upp
skriven. 

Delar av laget Skellefteå Baseboll Softboll U9–U12 som vann Läsliganpriset 2020. Bakre raden fr v: 
Milo Hallberg, Josef Chebil, Andrew Hedström, Ture Suup, Viggo Tibbelin, Vilmer Hallberg, Olle  
Tibbelin. Mitten: lagledaren Anna Burström. Längst ner: Sixten Renström.
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Idrotten betyder mycket för många människor och i en  
tid av isolering och ökad segregation har det blivit ännu  
tyd li gare hur viktig idrottsrörelsen är i vårt samhälle. 

Lördagen den 10 oktober upp märksammade Riksidrotts
förbundet med hjälp av ett tjugotal fotografer en helt  
vanlig, men be tydelsefull, dag i idrottsrörelsen i ett unikt 
fotoprojekt.

Idrottsrörelsen har över tre miljoner  
medlemmar, engagerar mer än hälf

ten av alla barn och ungdomar i Sverige 
och varje dag går över 150 000 människor  
till sin idrottsförening för att träna eller  
tävla tillsammans med andra. 

De ideella  insatserna i idrottsrörelsen 
har värderats till över 20 miljarder kronor 
per år. Men många av de viktigaste vär
den idrotten genererar är svåra att räkna 
i kronor. Varje dag bidrar idrotten till att 
människor mår bättre både fysiskt och 

psykiskt och erbjuder ett sammanhang  
där de kan mötas över alla tänkbara  
gränser.

– Det är fantastiskt hur mycket idrott 
som pågår i vårt land under en enda dag. 
Och dessutom mångfalden av idrotter och 
av människor som är med i vår folkrörelse. 
Ibland måste man kanske stanna upp för 
att verkligen uppskatta det. Det här ett 
spännande sätt att lyfta de människor som 
faktiskt utgör idrottsrörelsen och det ska 
bli kul att se vad fotograferna lyckas fånga, 

säger Stefan Bergh, Generalsekreterare, 
Riksidrottsförbundet.

Det är de värden som ofta tas för givna 
som Riksidrottsförbundet tillsammans 
med Bildbyrån och Folkspel vill fånga i 
den  utställning som fotografierna ska re
sultera i. Ett tjugotal fotografer, de flesta 
lokala, besökte människor och idrottsför
eningar över hela Sverige för att försöka 
dokumentera en helt vanlig dag i idrotts
rörelsen – bortom alla mål, sekunder och 
millimetrar.

Under dagen besöktes cirka 40 förening
ar inom lika många idrotter, från en bas
ketförening i Luleå till en ridklubb i Borr
by. Fotograferna besökte fjälltoppar och 
storstadsförorter och allt däremellan. 

Foto utställningen ska vara klar våren 
2021 och redan nu går det att se en del av 
fotografernas idrottsresa på projektets 
webbplats endagidrott.se.

Brottningsförbundets sats
ning på parabrottning har 
gett synskadade Haydar 
Gürbüz, 33, en ny mening  
i livet. Fler sociala kontakter,  
bättre fysik och allmänt ökat 
välmående är resultatet i ett  
projekt där fler ska få chan
sen uppleva samma känsla  
som Haydar – och där det 
idrottsliga målet är att få med  
deltagare i Special Olympics.

Fritid & Park besöker brottnings
klubben BK Athéns lokaler på Söder

malm i Stockholm en sen lördagsefter
middag i slutet av oktober. Tränaren och 
projektledaren för Brottningsförbundets 
parasatsning ”En brottarmatta utan grän
ser”, Cem Celepli Atci, står på gatan och 
väntar  på att Haydar Gürbüz ska anlända 
med färdtjänst – vilket han gör i en gul 
taxibil några minuter försenad. 

Han är ursäktad. Haydar bor i Märsta, 
ett par mil norr om Stockholm. Han hin
ner inte mer än kliva ur bilen förrän det 
sköna ”idrottstugget” är igång med råa, 
men hjärtliga, gliringar från båda håll.  
Tio minuter senare är de båda omklädda  
i brottartrikåer för en timmes tuff träning 
i den fräscha och välordnade källarlokalen 
på en av Söders sidogator. 

För Haydar Gürbüz, som föddes med full 
syn men miste den successivt från sju års 
ålder och i dag bara kan skönja ljust och 
mörkt samt vissa konturer, är den här tim
men mer än bara brottningsträning.

– Jag älskar att idrotta och ville prova på 

Brottning ger ny mening  
för synskadad

Synskadade Haydar Gürbüz (t v) får ny energi och mening i livet av att vara med i Brottnings
förbundets parasatsning ”En brottarmatta utan gränser”. Här i BK Athéns träningslokal på  
Södermalm i Stockholm tillsammans med tränaren och projektledaren Cem Celepli Atci.

något nytt. Brottningen är en allsidig sport 
där du får träna kroppens alla funktioner. 
Brottningen är ett fantastiskt stöd för mig 
som vill komma ut och träffa människor, 
säger Haydar innan han gör en mara på sin 
tränare Cem Celepli Atci som flyger som 
en blöt Lovvikavante i luften.

Haydar upplever att synskadan har med
fört att han har en starkare känsel i sina 
händer än andra, icke synskadade. Något  
hans klasskamrater på folkhög skolan Haga
berg i Södertälje påtalade för honom när 
han masserade dem på axlarna under ras
terna, mest på skoj. Där och då föddes idén 
att utbilda sig till massageterapeut, vilket 
han jobbar som i dag. 

”En brottarmatta utan gränser” är ett tre
årigt projekt som har fått medel från All
männa Arvsfonden. BK Athén är pilotklubb 
tillsammans med Huddinge BK, Västerås 
BK Brottning och Umeå Brottning. Målet 

är att ett femtontal klubbar ska ansluta sig 
och att projektet ska övergå till ordinarie 
verksamhet inom Brottningsförbundet 
efter  projekttidens slut. Det finns också ett 
idrottsligt mål i projektet som är corona
säkrat genom att ta tempen på alla, säker
ställa att alla spritar händerna samt sprita 
träningsmattan före varje träning. 

– Målet är att få med parabrottare i Spe
cial Olympics – det skulle vara magiskt. Nu 
har vi flera parabrottare runt om i landet. 
Haydar ger oss glädjen att försöka uppnå 
det målet. Han är villig att träna hårt och 
leva som en brottare för att hjälpa till att 
förverkliga vår mission.

Det säger Cem Celepli Atci som till var
dags driver en app för psykisk hälsa, Snap
tive, som ger snabbare kontakt med lämplig 
kurator för människor med oro, depression 
och ångest. Även det för att ge chansen till 
ökad livskvalitet för utsatta människor.
Thomas Björn

Haydar Gürbüz provar, och lyckas, med en mara på sin tränare. FOTO : THOMAS B JÖRN
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En dag i idrottsrörelsen 
– unikt fotoprojekt från Luleå till Borrby

FOTO : B ILDBYR ÅNIdrottsrörelsen är en folkrörelse som även en helt vanlig dag berör många. Nästa vår visas en fotoutställning om hur  
en sådan dag kan se ut i olika idrottsföreningar över hela Sverige, fotograferad under en och samma dag i oktober.
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Idrottsevenemang 
som en motor för 
hållbar utveckling

Idrottsevenemang kan fungera som motor för hållbar 
utveckling menar Riksidrottsförbundet. Möjlig heterna 

att påverka besökare och att skapa mer hållbara idrottsevene
mang utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv 
anses vara stora. Nu lanserar Riksidrottsförbundets Centrum  
för Idrottsevenemang (CIE) en handledning – ”Hållbara 
idrottsevenemang från bid till legacy" – som ska bidra till 
hållbarhet från start till mål.

– Det finns redan så mycket kunskap om hur man arbetar 
hållbart och i verktyget har vi samlat befintliga kunskaper 
genom olika delar av evenemanget på ett och samma ställe. 
Nu är det stora steget att verkligen jobba med evenemangen 
och få hållbarhet att genomsyrar all verksamhet vi genom
för i evenemangen. Vi märker att andra intressenter är aktiva 
och det bidrar självklart till att idrotten som evenemangs
ägare måste utvecklas hela tiden, säger Leif Johansson, CIE, 
Riksidrottsförbundet.

Handledningen är utvecklad inom projektet Baltic 
RECoord  som Riksidrottsförbundet drivit tillsammans med 
Latvian Sports Confederations council, Estonian Olympic 
Committee and Lithuanian Sports Federations Union i syfte  
att skapa samarbeten kring hållbara idrottsevenemang i 
Öster sjöregionen. ”Hållbara idrottsevenemang från bid till 
legacy” kommer förutom på svenska även att finnas tillgäng
lig på engelska, lettiska, litauiska och estniska.

Sedan tidigare har CIE tagit fram verktygen ”Hållbara  
aspekter” och ”Event Impact Calculator” samt ett antal 
handledningar med fokus på att underlätta för evenemangs
arrangörer att jobba hållbart. 

Läs mer på hallbaraidrottsevenemang.se eller Riksidrotts
förbundets webbplats rf.se.

I Malmö ligger nyöppnade Funnys Äventyr, 
en nordisk sagovärld som både vill locka till 
läsning och öka integrationen i Malmö. Barn 
från alla kulturer ska känna sig välkomna  
och satsningen leds av Klas Tjebbes,  
f d klubbchef för Rosengård FC. 

Ekonomi och politiska beslut är nog så viktigt. Men utan de 
goda krafterna når vi inte långt i den nutida utvecklingen.

– Att jobba med saker som är viktiga för framtiden betyder 
mycket för mig, säger Klas Tjebbes.

Efter att under några år ha varit klubbchef (som han själv  
vill kalla det om tiden som vd) för den svenska damfotbollens 
topplag FC Rosengård, valde Klas Tjebbes att hoppa av för tre  
år sedan.

Istället är han nu engagerad inom barnkulturen, som aktiv  
styrelseordförande i det nystartade "Funnys Äventyr" i Malmö.

– Om inte våra barn får stimulans och näring är det illa för det 
framtida samhället. Jag sa genast ja till det här uppdraget, säger 
Klas Tjebbes, själv far till fyra barn i olika åldrar.

Funnys Äventyr är ett "syskon" till den populära Junibacken i Stock
holm, som skådespelaren och regissören Staffan Göte stam drog 
igång för den unga generationen i slutet av 1990talet.

– Men till skillnad från Junibacken, där Astrid Lindgrens sagor  
är i centrum, fördjupar vi oss i andra kända sagofigurer, säger  
Klas Tjebbes.

På det 3600 kvadratmeter stora Funnys Äventyr får barn hälsa  
på och bekanta sig med sagans värld hos bland andra Mumin, 
Alfons, Pettson, Findus och Meia i imponerande scenerier som 
känns igen från barnlitteraturen.

– Framför allt vill vi visa på den skandinaviska sagoskattens 
rikedom. Vi riktar oss till barn mellan 3 och 10 år, men alla med 
barnasinnet kvar är välkomna.

Funnys Äventyr rymmer mer än de fysiska  figurerna och deras  
tillhåll. Här finns Teater ladan, Läshuset, 3Dbio, skiftande ut
ställningar med mera.

– Och Sagokarusellen är helt fantastisk, berömmer Klas Tjebbes 
det spännande tåget  som tar barnen genom Alice i Under landet, 
Aladdins värld och Den lilla sjöjungfruns hav.

– Böcker och läsande ger barn härliga upplevelser. För de små 
kan sagobilderna ge minnesbilder för livet. I Funnys Läsrum har  
vi massor av goda böcker, berättar Klas Tjebbes inlevelsefullt.

Han ser på sin tid inom damfotbollen som både positiv och viktig . 
Men när det kom in för mycket ekonomiska tankar om vinster 
blev han mindre intresserad att vara med.

– Jag har aldrig velat jobba med något för pengarnas skull. Det 
måste kännas viktigt på ett större plan, samtidigt som det är ro
ligt. Jag har alltid haft en rättvisekompass i huvudet.

Som klubbchef för FC Rosengård fick Klas Tjebbes se sitt lag 
vinna och nå framgångar, såväl på spelplanen som socialt. Vilka 

Nordisk sagovärld lockar 
till läsning – för alla barn

vinster finns det då att förvänta sig med ett engagemang inom 
barnkulturen och Funnys Äventyr?

– Får jag vara med och ge våra yngsta en trygg och stimuleran
de barndom, så är det värt enormt mycket för mig. Och för barnen 
är sådana här satsningar en lysande möjlighet för en bättre fram
tid, säger Klas Tjebbes med eftertryck.

Eva Sternäng

Klas Tjebbes (och katten Findus) på Funnys Äventyr där barn  
får hälsa på och bekanta sig med nordiska sagofigurer.

FOTO : E VA STERNÄNG

På fritidpark.se hittar du dagliga nyheter och leverantörs-
register. Prenumerera på vårt nyhetsbrev som innehåller en 
samman ställ ning av veckans nyheter. Du kan när som helst  
avregistrera dig.

Tips!

SMveckan vinter i Borås ställs in
¶ Riksidrottsförbundet och SVT har i samråd med Borås stad beslu-
tat att ställa in SM-veckan vinter 2021. Arrangörerna har tillsammans 
med deltagande idrotter arbetat under en längre tid med flera alter-
nativ för att corona-anpassa SM-veckan vinter och därmed möjlig-
göra ett genomförande. Men på grund av den ökande smittsprid-
ningen i samhället kom man till slut fram till att det inte är möjligt.

– Det är oerhört tråkigt att vi tvingas ställa in SM-veckan, ett av 
Sveriges populäraste evenemang. Vi hoppades in i det längsta att få 
bjuda vår stora tv-publik på denna idrottsfest men i det kritiska läge 
vi som land befinner oss i behövde vi fatta detta nödvändiga men 
oönskade beslut tillsammans med Riksidrottsförbundet och värd-
staden Borås, säger SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson.

SM-veckan vinter 2021 i Borås skulle ha genomförts 2–7 februari 
2021 med SM-tävlingar i 22 olika idrotter. Tidigare i år har även SM-
veckan vinter i Luleå och Boden och SM-veckan sommar i Halmstad 
ställts in på grund av coronapandemin.

– Det är väldigt tråkigt att inte kunna bjuda boråsarna på en av 
vinterns höjdpunkter. SM-veckan är ett av Sveriges populäraste 
evenemang och vi vet sedan tidigare år hur mycket en SM-vecka be-
tyder för Borås. Men med över 4 000 tillresande i det smittläge som 
är, känns beslutet trist men nödvändigt att ta, säger Tommy Jingfors, 
fritidschef i Borås.
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Karin Åkerberg – tidigare mångkampare på juniorelitnivå –  
är initiativtagare till och driver det diplomerade jämställd
hetsarbetet på Lidingö Golfklubb. Utmaningarna är många,  
liksom glädjen över att se utveckling och förbättring.

– Jag vet att vi är på rätt väg när männen i klubben letar 
efter kvinnor som kan tänka sig en ledande roll i vår verk
samhet, säger Karin Åkerberg.

I Lidingös idrottsliv är Karin Åker
berg en välkänd person och profil. 

Som ung femkampare var hon på elitnivå  
i IFK Lidingö. Personbästa är 3 732 poäng,  
satt i samband med studier på college i  
Georgia , USA, med bland annat 1,82 i höjd  
och 14,10 på 100 m häck. Strax under lands
lagsklass. Dessutom har hon klubbrekor
det för Flickor 15 på 80 m häck: 12,78 – ett 
rekord som stod sig i 35 år! Resultatet gav 
henne det ärofyllda uppdraget att vara 
kranskulla på Lidingöloppet 1983.

1987 hittade hon till golfen, 20 år ung. 
Inte så underligt, pappa Sören Lundgren 
var engagerad i klubben, bland annat som 
ordförande (1988–1989). 

Väl i klubben fick Karin Åkerberg nytta 
av sitt ekonomiska kunnande, sin kreativa 
ådra och sitt driv som ledare med fokus på 
att utveckla och förbättra. Karin har varit 
djupt involverad i en mängd projekt såsom 
renovering och utformning av klubbens in
teriör som har stor påverkan för känslan av 
tillhörighet på klubben. 

2007 körde hon igång en tjejsatsning, på 
uppdrag av den dåvarande idrottsansva
rige, tillika tidigare Challenge Tourspe
laren, Eric Carlberg. Till sin hjälp tog hon 
Johanna Ericsson, då på Svenska Golf
förbundet, numera klubbchef och vd på 
Djursholms Golfklubb.

– Tjejerna utveck
lades olika, flertalet 
nöjde sig med säll
skapsspel, men många 
duktiga tjejer kom fram 
och i dag satsar Linn 
Wiberg fullt ut på proffsgolfen. Dessutom 
syns i stort sett alla på klubben, och några 
är ideellt aktiva i valberedningen och refe
rensgrupper, konstaterar Karin Åkerberg.

2011 blev hon ansvarig för klubbens om
byggnad av restaurangen och drev då ett 

värdegrundsarbete. 2016 valdes hon in i 
styrelsen, där hon blev ansvarig för trivsel 
och gemenskap och tog därmed senare ini
tiativ till och startade jämställdhetsarbe
tet enligt Svenska Golfförbundets modell 
Vision 50/50.

– Det var mycket mer omfattande än vad 
vi kunde ana när vi började, men så har vi  

också gjort arbetet 
grundligt, berättar 
Karin  Åkerberg som 
kunde le sitt allra 
lyckligaste leende när 
Lidingö Golfklubb 
fick ta emot diplom 

för sitt arbete av Svenska Golfförbundets 
klubbrådgivare Per Lindroth den 21 sep
tember i år.

– Vi arbetar med jämställdhet efter
som vi som klubb löpande måste utveckla 
oss för att nå upp till vår högt uppställda 
vision : Sveriges trevligaste klubb. 

Kvinnor och män mot varandra  
i samma golftävling
¶ Kvinnor och män mot varandra i samma golftäv-
ling, med en gemensam prispott och trofé. Det blir 
verklighet 10–13 juni 2021 då Scandinavian Mixed 
spelas på Vallda Golf & Country Club utan för Kungs-
backa. Värdar är majorvinnarna Annika Sörenstam 
och Henrik Stensson.

I Scandinavian Mixed tävlar 78 män och 78 kvin-
nor mot varandra. Tävlingen skulle ha startat redan  
i år men stoppades av pandemin. 

Annika Sörenstam ser fram emot att stå som värd 
för tävlingen tillsammans med Henrik Stensson 
nästa år.

– Det är olyckligt att vi inte lyckades genomföra 
evenemanget tidigare i år, men nu ser jag med spän-
ning fram emot 2021 då vi för första gången ska ge-
nomföra en mixad tävling. Det är fantastiskt att vi 
kan marknadsföra golf i Sverige för unga pojkar och 
flickor såväl som på den internationella scenen, på 
så sätt fortsätter vi att visa upp golf som ett spel för 
alla, säger Annika Sören stam.

Scandinavian Mixed är ett samarbete mellan 
Euro pean Tour och Ladies European Tour och en del 
av deras jämställdhetsarbete.

Svenska Golfmuseet 
satsar digitalt
¶ Hur ser en fjäderboll ut, när 
byggdes vår första golfbana och 
vilken svensk var först att nå in-
ternationella framgångar? En 
utbyggd hemsida och en digita-
liserad samling gör att Sveriges 
rika golfhistoria nu blir mer lätt-
tillgänglig.

– Vår förhoppning är att den 
nya hemsidan ska kunna fungera 
som kunskapskälla för svenska 
golfare och läromedel för junio-
rer och golfgymnasister, säger 
Göran Nyström, museiintendent.

På den uppdaterade hemsidan 
har avdelningarna för såväl internationell som svensk golfhistoria utvecklats med 
mer information, fler berättelser och en ut ökad beskrivning av golfens utveckling 
fram till våra dagar.

Golfmuseet har också en omfattande samling av föremål och litteratur som nu är 
digitaliserade och finns tillgängliga för besökarna på hemsidan. I databaserna finns 
cirka 3 000 enskilda föremål och 2 500 böcker som har klassificerats för att göra det 
enklare att hitta det man är intresserad av.

Avdelningen om den svenska golfens profiler återstår att utveckla, vilket kommer 
att göras i samband med att den nya utställningen står färdig 2022.

Besök museet på svenskagolfmuseet.se.

Mångkampsprofil bakom  
Lidingö GK:s jämställdhetsarbete

Karin Åkerberg, initiativtagare och drivande  
i jämställdhetsarbetet på Lidingö Golfklubb,  
använder jämställdhet som ett verktyg för att  
nå visionen ”Sveriges trevligaste klubb”. 
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Arbetet innehåller många konkreta 
handlingar, bland annat en jämställd sty
relse där en man och en kvinna går igenom 
dagordningen ur ett jämställdhetsper
spektiv före varje styrelsemöte, samt tyd
liggörande av klubbens värderingar.

– Vi har också tagit fram en symbol för 
våra värderingar som vi kommunicerar till 
våra medlemmar, tillsammans med värde
ringarna.

Utmaningarna har varit många, bland annat 
att nå ut till medlemmarna.

– Det finns en uppsjö av såväl informa
tion som kanaler. Vi beslutade oss ganska 
tidigt att använda oss av film och komplet
tera med mejl, information på hemsidan, 
profilering i klubbhuset och direktinfor
mation på årsmötet.

Utmaningarna till trots, Karin Åkerberg 
känner att klubben är på rätt väg.

– Jag vet att vi är på rätt väg när männen  
i klubben letar efter kvinnor som kan tänka  
sig en ledande roll i vår verksamhet, säger 
Karin Åkerberg.

Att alla golfklubbar i Sverige borde arbe ta 
aktivt med jämställdhet är en självklarhet 
för den tidigare mångkamparen som haft 
stor nytta av den tidigare idrottskarriären,  
främst när det gäller att fokusera och struk
turera – men också att skapa glädje i arbetet.

– Klubbar som jobbar med jämställdhet  
får fler kreativa lösningar och besluten 
blir bättre. Där och då skapar klubben för
utsättningar för en långsiktig och hållbar 
utveckling. 

Jämställt är det även på tränarsidan, till 
och med övervikt för kvinnor: Två kvinn
liga pro, Ingela Tisén och Malin Thorberg, 
och ett manligt, Magnus Ekman. 

Många kvinnor hittar till den relativt 
nya och mysigt inredda träningshallen på 
området, Lidingö Indoor Golf. Sex stycken 
utslagsplatser utrustade med Trackman 
golfsimulator går varma. Inte undra på,  
en av de 80 banorna som finns att välja 
mellan världen över, tillsammans med 
bland annat Valderrama och Pebble Beach, 
är Lidingö – den första svenska banan in
lagd i Trackman. 
Thomas Björn

En filmad intervju med Karin Åkerberg finns att 
se på Lidingö Golfklubbs YouTube-kanal.

”Klubbar som jobbar 
med jämställdhet får 

fler kreativa lösningar 
och besluten blir bättre.”

I väntan på att Svenska Golfmuseets  
nya fysiska utställning blir klar har resurser satsats  
på att utveckla den digitala kommunikationen.
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Relativt många som provar på tar Grönt kort, de mest  
intresserade engagerar sina vänner och nätverk – och  
vissa klubbar upplever att det blir lättare att skaffa  
sponsorer. Det är de positiva delarna av resultaten så här 
långt i Golf för nya vänner – två tredjedelar in i projektet – 
enligt Dr Erik Lundkvist, GIH/Umeå Universitet, ansvarig 
för utvärderingen. 

Vi kan göra skillnad 
och skapa värden.
En titt på utvärderingen två tredje delar 
in i Golf för nya vänner gör oss som 
är inblandade i projektet glada – inte 
minst å deltagande klubbars vägnar.

Vi kan vara med och göra skillnad  
samt skapa värden, och därmed lyfta  
golfens betydelse i samhället inom 
området hållbarhet. Bland annat syns 
ett ökat intresse från sponsorer som 
ser samhällsengagemang som ett 
”måste” för att engagera sig ekono
miskt i en idrottsförening – i det här 
fallet en golfklubb – plus förstås nya 
medlemmar.

Ökat engagemang, stolthet och 
stärkta relationer med kommunen får 
klubben på köpet.

Solskenshistorier
Allt skrivit hittills till trots: Den stora  
glädjen är att se glöden i ögonen på 
nyanlända som innan de kom till Sve
rige  inte visste mycket om golf. Att få 
komma till en golfklubb och prova på  
var en utopi. Nu spelar några av dem 
regelbundet, de har fått nya vänner  
och de får ytterligare en möjlighet  att  
träna på det svenska språket. De kom
mer bättre in i det svenska samhället  
tack vare golfen och golf anläggningen. 
Som Hussein Mustafa från Syrien  
som via prova påverksamhet på 
Ljung husen och Malmö Burlöv kom
mit in på en banarbetarutbildning på 
Hvilan i Åkarp, och är redo att börja 
jobba på golfklubb våren 2021.

Tusen tack!
Slutligen: Tusen tack till Allmänna 
Arvsfonden, Riksidrottsförbundet  (RF),  
inblandade och extremt lös nings ori en 
 terade RFSISUdistrikt, inblandade 
golfdistriktsförbund, civil samhället  
i form av bland annat Svenska Kyrkan 
och kommuner som öppnat armarna 
för denna spännande satsning – som 
mött både höjda ögonbryn och stort 
engagemang runt om i samhället.

Thomas Björn
Projektledare, på uppdrag av  
Svenska Golfförbundet

Rickard Balcke
Projektledare, Skånes Golfförbund

Lockar många och bra för klubben.
I samarbete med projektet Golf för nya vänner I samarbete med projektet Golf för nya vänner

 Ett 20tal klubbar har provat, är 
igång, eller på väg att komma 
igång. Den data som samlats in 

hittills på fyra klubbar visar att cirka 
20–30 procent av de nyanlända som 
testar golf går vidare till en första in
troduktionskurs. Av de som sedan går 
introduktionskursen tar 30–40 pro
cent Grönt kort, dvs totalt cirka tio av 
hundra nyanlända som provar på börjar 
spela golf.

– Detta är svårt att jämföra med 
annan  data då det finns få studier,  
men jämför vi med ett EUprojekt jag 
jobbat i – där vi på ett liknande sätt  
försökte få unga skolungdomar att  
intressera sig för golf – är resultatet 
bättre. Där gjordes  urvalet till kurserna 
lite på annat  sätt så det är svårt att dra 
raka jämförelser, säger Erik Lundkvist.

Rekrytera vänner
En annan viktig sak som utvärderingen 
visar är att klubben behöver lägga 
mycket tid på att hitta rätt vägar för att 
lyckas med rekrytering av nyanlända 
deltagare. 

– Det kan handla om att komma i kon
takt med kommunen eller andra verk
samheter som jobbar med nyanlända, 
och att man genom dem får chans att 
presentera golfsporten och projektet. 
Vad som dock har visat sig vara ännu 
mer effektivt är att få deltagare med 
stora nätverk att brinna för golfen – och 
rekrytera vänner och bekanta.

”När en golfklubb visar ett 
samhällsengagemang skapar 
det positiva biprodukter  
i andra sammanhang.”

Det är tydligt att Golf för nya vänner 
tilltalar både redan etablerade och nya 
samarbetspartners på ett bra sätt. 

– När en golfklubb visar ett sam
hällsengagemang skapar det positiva 
biprodukter i andra sammanhang. Det 
handlar både om mer kommersiella 
samarbeten där många företag ser sam
hällsengagemang hos klubbar som ett 
krav för sponsring, men också om att 
relationer med exempelvis kommunen 
kan bli enklare när den vet att golfklub
ben har engagemang som går bortom 
sina egna primära intressen, förklarar 
Erik Lundkvist.

Tydlig sårbarhet
Det finns en stor utmaning: Att bygga 
en organisation runt projektet.

– Det finns en sårbarhet i att en eld
själ håller i allt. Det gör att träningen 
stannar av när den personen tar sem
ester, inte har tid eller blir sjuk. Det kan  
i sin tur göra att man tappar deltagare 
på både kort och lång sikt. Även det 
faktum att en del klubbar saknar en 
plan för att behålla unga golfare är en 
utmaning för Golf för nya vänner.

En slutrapport över det treåriga pro
jektet görs i slutet av 2021 och början  
av 2022. 
Thomas Björn

Dr Erik Lundkvist, GIH/Umeå Universitet,  
ansvarar för utvärderingen av projektet  
Golf för nya vänner.
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Cirka tio av hundra nyanlända 
som provar på golf inom ramen 
för Golf för nya vänner börjar 
spela. Här mor och dotter från 
Syrien som provar på golf på 
Ljunghusens Golfklubb 2018.

F
O

T
O

: 
M

O
H

A
M

M
A

D
 A

L
 B

A
L

O
U

T

20  Fritid & Park i Sverige 5/2020 Fritid & Park i Sverige 5/2020  21



Webbplats verktyg 
för simundervisning 
på distans
¶ Svensk Simidrott har i samarbe-
te med Gymnastik- och idrotts-
högskolan, GIH, utvecklat en 
webbutbildning för simundervis-
ning på distans.  

Den nya webbplatsen är ett 
verktyg där idrottslärare kan pla-
nera och genomföra sin under-
visning i simning. Här finns korta 
filmer och information kring 
simningens ABC, livräddning och 
säkerhet, simteknik, simningens 
mekanik samt en övningsbank.

– Jag har lång erfarenhet av att 
arbeta med Svensk Simidrotts 
pedagogik, så jag är glad att vi nu 
har ett kompletterande verktyg 
för våra studenter på GIH. Detta 
verktyg bygger på en väl funge-
rande pedagogik gällande sim-
undervisning. Filmerna är ett bra 
hjälpmedel för studenterna att 
kunna tillgodogöra sig kunskap 
kring hur de bygger upp grun-
derna i de olika simsätten, likväl 
som praktiska övningar i vattnet, 
säger Anne Forsell, idrottslärare 
i simning vid GIH och ledamot i 
Svenska Simförbundets styrelse.

Webbutbildningen är tillgäng-
lig från höstterminen 2020 för de 
studenter som ska bli idrottslära-
re. Det handlar både om ämnes-
lärare i idrott och de som läser 
upp sin lärarbehörighet i idrott 
via Lärarlyftet.

– Då vissa moment i GIH:s ut-
bildning för närvarande sker på 
distans så är det ett ypperligt till-
fälle att använda detta material. 
Webbplatsen visar på ett peda-
gogiskt sätt de grunder och den 
säkerhet som studenterna be-
höver ta till sig. Här kan både jag 
som lärare och studenterna till-
godogöra sig kunskap kring hur 
man bygger upp grunder i sim-
ning och hur man lär sig de olika 
simsätten, säger Jonas Jones , 
adjunkt vid GIH och en av de som 
har samverkat med Svensk Simi-
drott kring materialet.

Förhoppningen är att webbut-
bildningen ska vara till hjälp för 
fler lärosäten och redan utbilda-
de lärare som undervisar i idrott 
och simning.

– Simundervisning är särskilt 
viktigt för blivande lärare i idrott 
och hälsa. Att lära sig simma är 
en livförsäkring, säger Per Nils-
son, rektor vid GIH Stockholm.

I det nya bostadsområdet Mölnlycke 
Fabriker bygger Wallenstam en helt 

ny idrottshall för gymnastik och trampo
lin åt Härryda kommun. Hallen på 1800 
kvadratmeter byggs i två separata delar för 
två av Härryda kommuns klubbar, Pixbo 
Gymnastikförening och Sjövalla FK Tram
polin. Samtidigt byggs även en innebandy
hall intill och båda hallarna väntas stå 
klara  till sommaren 2021.

Mölnlycke Fabriker som område växer 
fram i genuina bruksmiljöer strax utanför 
Göteborg.

– Nu i december månad välkomnar vi 
våra första bostadshyresgäster till Möln
lycke Fabriker, vilket känns fantastiskt 
roligt. Att som en del i helheten nu också 
bygga en ny idrottshall för två av kommu
nens aktiva föreningar skapar fler mötes

platser, aktivitet samt bidrar till mer liv 
och rörelse i den trivsamma bruksmiljön, 
säger Marina Fritsche, vice vd på Wallen
stam.

Den stora och luftiga hallen är special
anpassad för gymnastik och trampo
linverksamheterna. Exempelvis sänks 
trampoliner ner 2,5 meter i golvet av 
säker hetsskäl samtidigt som det är högt 
till tak, då gymnasterna ibland hoppar, 
skruvar, roterar 8–9 meter upp i luften. 
Installationer, armaturer och placering av 
ljus är också anpassade för att inte blända 
eller vara i vägen.

Exteriört kommer hallen att täckas av 
sedum tak och bidra till både grönska och 
trevlig utsikt för de boende i området. Från 
områdets garage, som byggs i anslutning 

till den nya hallen med solcellsmoduler 
i fasaden, kommer det att gå en gångväg 
genom idrottshallen och in till Mölnlycke 
Arena.

– Vi har i utvecklingen av området ar
betat för att göra hela fabriksområdet mer 
tillgängligt, framkomligt och öppet för alla 
som bor, verkar i eller besöker Mölnlycke 
Fabriker. Det är en unik historisk miljö 
där vi bidrar till en sömlös väv av historia, 
idrott, hälsa och trygghet, säger Marina 
Fritsche.

Området Mölnlycke Fabriker kommer när 
det är klart att omfatta drygt 600 nya 
lägen heter, kommersiella verksamheter, en 
ny arena och idrottshall. 

Byggentreprenör för idrottshallen i 
Mölnlycke Fabriker är Bergman och Höök.

Den nya hallen har högt i tak och är special anpassad för de gymnastik och trampolinverksamheter som ska husera här.            I LLUSTR AT ION : L IL JE WALLS ARKITEK TER

1800 kvm gymnastik- och 
trampolinhall byggs i Mölnlycke

Varifrån kommer  
bakterierna i vattnet?
De senaste somrarna har det slagits larm om kolibakterier  
i badvattnet längs stränder i Malmö och Helsingborg. ”Urbana 
Bad” har sedan 2018 utrett varför badplatserna kan få dåliga 
badvattenprover. Nu fortsätter projektet i ytterligare två år.

Larm om kolibakterier i badvattnet dyker upp i princip varje sommar och skapar pro
blem med badvattenkvaliteten. Forskningsprojektet ”Urbana Bad” startade 2018 som ett 

gemen samt projekt mellan Helsingborg, Malmö och Lunds universitet för att förstå mer om 
sambanden mellan badvattenkvaliteten, varför kolibakterier hittats vid stränderna och om de 
eventuellt kan kopplas till regn och utsläpp från våra avloppsanläggningar.

– Vi har gjort stora upptäckter hittills i projektet och lagt ihop många pusselbitar som är 
viktiga  för att förstå vad vi kan påverka och vilka faktorer vi inte kan styra över. Nu fortsätter 
detektivarbetet, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad.

De första resultaten från projektet har resulterat i en rapport som kom i somras. Men den 
stora  frågan kvarstår: varifrån kommer bakterierna som påverkar badvattenkvaliteten? 

Under 2019 och 2020 testade forskarna vid Lunds universitet sediment på havsbotten runt Öre
sundsverkets utlopp i Helsingborgs kust för att se om de innehöll några levande E.coli bakte
rier. Forskarna fann mycket riktigt levande kolibakterier i sedimentet, något som forskningen 
även visat tidigare. Nu går projektet vidare med att förstå om bakterierna kan ta sig från sedi
mentet till stränderna och påverka badvattenkvaliteten eller om bakterierna som skapar otjän
ligt badvatten kommer någon annanstans ifrån. 

Projektet löper från 2020 till 2022 och är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds uni
versitet, Malmö stad, NSVA, VA SYD och Sweden Water Research.

– En fantastisk möjlighet att delta i ett mycket framgångsrikt samarbete som bidrar till ett 
höjt kunskapsläge kring Malmös specifika förhållanden, vilket är avgörande när antalet bad
platser i staden förväntas öka i takt med utvecklandet av nya kustnära stadsdelar, säger Jesper 
Hallberg, kustingenjör i Malmö stad. 
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Projektet ”Urbana Bad” försöker lösa frågan varifrån bakterierna kommer som är del av problemet  
med otjänligt badvatten.
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Nu börjar bygget av Oceana – Lisebergs nya vattenpark
Nu inleds arbetet med Lisebergs vattenpark på riktigt.  
Vattenparken – som fått namnet Oceana – ska stå färdig  
om drygt tre år, lagom till Lisebergs hundraårsjubileum, 
och förväntas dra 500 000 årliga gäster.

2017 sa kommunfullmäktige i Göte
borg ja till Lisebergs expansionspla

ner med upplevelsehotell och vattenpark 
inomhus i anslutning till nöjesparken och 
i oktober 2019 startade bygget av Liseberg  
Grand Curiosa Hotel. Nu startar även 
byggnationen av vattenparken efter att 
projektets kalkyler godkänts i Lisebergs 
styrelse. Ett avtal har också undertecknats 
med byggentreprenören NCC.

Vattenparken, som får namnet Oceana, 

kommer likt hotellet få en unik tematise
ring, inspirerad av Göteborgs historia och 
Ostindiska Kompaniet i kombination med 
Lisebergs egen profil. 

Oceana blir en storslagen vattenupplevel
se. Med en badyta på nästan 6000 kvadrat
meter inomhus och 4000 kvadrat meter ut
omhus kommer gästerna att kunna  njuta av 
allt ifrån lugna  sandstränder inomhus till 
fartfyllda åk i någon av de totalt 14 attrak
tionerna och rutschkanorna.  

– Min personliga favorit är ”boome
rangon”. I den åker du sex personer sam
tidigt. Det känns fantastiskt att kunna 
erbjuda den här typen av upplevelser 
inom hus och därmed anpassade för vårt 
svenska klimat, säger Thomas Sjöstrand, 
vd för Lisebergs Jubileumsprojekt.

Med en kapacitet på upp till 1750 sam
tida gäster sommartid (1250 övrig tid) blir 
Oceana en av de största vattenparkerna i 
norra Europa. Men det är bara början. Pre
cis som med Lisebergs nöjespark kommer 
vattenparken att vara under ständig ut
veckling, där nya attraktioner, teman och 
upplevelser läggs till efterhand.

Kostnaden för att bygga vattenparken 
beräknas till 1 060 miljoner kronor.

BILD : QUARRY FOLD

B ILDER : QUARRY FOLD

Oceana får totalt 14 åkattraktioner. 
Ett 40 meter högt torn kommer att 
husera de fyra största attraktio
nerna.  

Temat för vattenparken blir en mix av inspiration från Göteborgs historia, Ostindiska kompanier och även Liseberg.
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I Esbjerg i Danmark planeras Maritimt centrum – en sam
lande ram för områdets blå aktiviteter. Samtidigt är projek
tet ett bra exempel på anläggningar som designas för fram
tida väderförhållanden och stigningar av havsnivån.

Vid utformningen och utvecklingen 
av Maritimt centrum har parterna 

arbetat för ett hus där mötet mellan husets 
olika användare är i fokus och den bebygg
da arealen utnyttjas bättre. Mycket har 
gjorts för att säkerställa tillgänglighet för 
alla användare, och genom sin skyddade 
placering vid Esbjerg Strand har projektet 
särskilt fokus på att sänka barriären för 
deltagande för alla åldrar. Detta i ett om
råde där vädret ofta är en begränsning för 
aktivitet, även för de havsvana.

– Med Maritimt centrum och de omgi
vande områdena vill vi skapa en optimal 
ram som inspirerar och uppmuntrar till 
sport, lek, lärande och umgänge, både ute 
och inne. Centret kommer att vara kon
taktpunkten för många olika aktiviteter, 
som organiseras i samarbete med använ
darna. Föreningslivet är i ständig rörelse 
och förändring, därför är det viktigt att 

det finns stor flexibilitet i användningen, 
säger MayBritt Andrea Andersen, ordfö
rande för Kultur & fritidskommittén i Es
bjerg kommun.

Utformningen av det nya centrumet är en 
enkel men effektiv anläggning som öppnar 
sig för alla sidor av Esbjergstranden. Arki
tektoniskt kommer byggnaden att delas in 
i två funktionsnivåer. 

På bottenvåningen skapas ett stort täckt 
utrymme för båtar, verkstäder och redskap 
– en plats där man kan ta hand om redskap 
och båtar i en robust, marin omgivning. 

På första våningen etableras de sociala 
utrymmena runt en gemensam plats som 
ska fungera som en mötesplats där man 
kan utbyta erfarenheter och kunskap om 
havet. Gården i mitten öppnas mot himlen 
och byggnadens fasad, inspirerad av träbå
tens dynamiska linjer, skyddar använda

ren från det hårda vädret som ofta råder i 
hamnstaden.

Maritimt centrum är skyddat från Nord
sjön av en översvämningsbarriär men 
byggnaden är ändå utformad så att den 
nedre våningen kan översvämmas. Ett bra 
exempel på anläggningar som byggs för att 
hantera framtida väderförhållanden och 
havsnivåhöjning.

– Esbjerg Strand ska vara en plats där 
staden möter havet och där invånarna kan 
komma och uppleva att det utstrålar liv, 
aktivitet och atmosfär. Maritimt centrum 
på Esbjerg Strand ska byggas för att använ
das dygnet runt. Det innebär att robust het 
och hållbarhet måste beaktas i alla arki
tektoniska lösningar, säger Søren Heide 
Lambertsen, ordförande för Engineering 
& Construction Committee i Esbjerg kom
mun.

Projektet har varit med i en arkitekttäcling 
som vanns av WERK & Snøhetta. 

Martimt centrum beräknas kosta nära 
55 miljoner danska kronor att bygga. 
Lokale  og Anlægsfonden stödjer projektet 
med 5,2 miljoner kronor.

Maritimt centrum byggs 
för framtida förhållanden

Den undre våningen av Maritimt centrum har plats för båtar, redskap och verkstäder.
V ISUAL ISER ING : M IR FÖR WERK & SNØHE T TA

Utformningen av Maritimt centrum har skett 
med fokus på att möjliggöra möten mellan 
husets olika användare.

V ISUAL ISER ING : M IR FÖR WERK & SNØHE T TA

Maritimt centrum blir en plats 
där Esbjergs invånare kan 
uppleva vinden och kraften  
i havet på nära håll från en 
säker och skyddad miljö. 
V ISUAL ISER ING : M IR FÖR WERK & SNØHE T TA
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Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska 
livsmiljön vid våra kuster. En unik kartläggning av Havs 
och vattenmyndigheten, HaV, ger nu en bild av läget.

– Inom vissa kustområden är exploateringstakten hög,  
säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV. 

När havsbottnen, strömmar och 
vågor  förändras av verksamheter på 

ett sätt som är negativt för ekosystemen 
kallas det för fysisk påverkan. I februari 
2017 startade ett projekt med att kartlägga 
etableringar och byggnader samt verksam
heter längs hela Sveriges kust med hjälp av 
den senaste tekniken, till exempel satellit
bilder och geografiska informations
system. Totalt har ett par hundratusen 
strukturer karterats; byggnader, bryggor, 
muddringar etc.

– Resultatet visar att de för ekosystemen 
viktiga grundområdena som ligger på 0–6 
meters vattendjup är de som är mest på
verkade längs kusten, säger Erland Lette
vall, utredare vid HaV.

– Det är ett unikt underlag som vi tagit 
fram. Vi har nu en tydlig helhetsbild över 
hur situationen ser ut i kustbandet.

Havsbottnen utgör en stor och viktig del  
av havets ekosystem. Den är hem för bot
tenlevande växter och djur och är upp
växtområde för fiskar och kustfåglar.  
Den fungerar även som sänka eller källa 
till de näringsämnen och miljögifter som 
vi släpper ut och som slutligen hamnar i 
havet.

– Inom vissa kustområden är exploate
ringstakten hög. Vi förbrukar våra möj
ligheter att nyttja ekosystemtjänster från 
kusten i allt för snabb takt. Ekosystem
tjänster är alla produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger oss människor och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet, 
säger Ingemar Andersson.

Det arbete som nu har gjorts är viktigt 
för att kunna välja rätt åtgärder och för att 
förbättra tillståndet i kustvattenmiljön.

– Vi kommer fortsätta att övervaka ut

vecklingen av fysisk påverkan för att se 
förändringar och vilken påverkan dessa 
ger på kustens miljöstatus, säger Erland 
Lettevall. 

Några viktiga resultat av kartläggningen:

•  Grunda, vågskyddade områden som både 
är biologiskt viktiga och känsliga är mer 
utsatta än övriga områden.

•  Kunskapen om de fysiska processerna 
och dess effekter på biologin behöver 
stärkas.

•  Strandskyddet eller andra policys inom 
förvaltningen leder inte till mindre explo
atering av höga naturvärden i grunda 
kustområden.

•  Klimatförändringar verkar inte resultera 
till mer varsam exploatering av grunda 
värdefulla kustområden.

•  Restaureringstakten understiger kraftigt 
förlusten av habitat per år. 

•  Fysisk påverkan ger även effekter på 
övergödningssituationen, genom att eko
systemets motståndskraft försämras

Havs och vattenmyndigheten har kartlagt ett par hundratusen strukturer längs Sveriges kust som alla påverkar den fysiska livsmiljön.          FOTO : DAV ID CASTOR 20 års ljusfester  
fångade i bok
För tjugo år sedan arrangerades den årliga ljusfestivalen Lights 
in Alingsås för första gången. Nu kommer fotoboken om hur 
det hela startade. Det är historien om evenemanget som satte 
Alingsås på ljuskartan både i Sverige och internationellt. 

Sedan starten har Lights in Alingsås engagerat 136 av världens bästa ljusdesigners, 1 200 
ljusstudenter, 400 blivande elektriker och närmare 1,2 miljoner besökare. Under åren har 

80 unika miljöer blivit ljussatta. Bland dessa finns husfasader, bostadsgårdar, gaturum, broar, 
parker, gångtunnlar, kyrkogårdar och vattendrag. Speciellt uppskattade platser har återkommit 
och fått nya infallsvinklar.

Fotografen Patrik Gunnar Helin har dokumenterat projektet sedan start och därför finns 
det foto grafier från alla år och alla installationer. Dessa foton är nu samlade i fotoboken ”Tjugo 
ljusår från Alingsås” tillsammans med en beskrivning av installationerna. Texten är skriven av 
Kjell Hult som är medgrundare av Lights in Alingsås.

– Efter 20 lyckade ljusår är det nu roligt att kunna visa upp alla dessa fantastiska ljusupp  le
vel ser på ett samlat sätt i den här boken. Vi hoppas på att den ska bjuda på mycket glädje och 
ljus, överraskande upplevelser till dig som inte besökt evenemanget än och angenäma åter
blickar till dig som redan gjort det, säger Jan Olofzon, vd på Alingsås Energi som arrangerar 
ljusfestivalen.

Boken finns både i en svensk och en engelsk upplaga.

Konst + friluftsliv  
= sant
¶ Sex stycken djur i brons av 
konstnären Amalia Årfelt har in-
stallerats i Kronskogens frilufts-
område i Eskilstuna. Eskilstuna 
konstmuseum arbetar sedan 
några år tillbaka med konstinves-
teringar i friluftsområden under 
samlingsnamnet Konst + frilufts-
liv = sant. Detta konstuppdrag är 
det femte i ordningen.

Försummad växt
grupp lyfts i Årets 
Trädgårdsbok 2020
¶ Gartnersällskapets utmärkelse 
Årets Trädgårdsbok 2020 går till 
”Ormbunkar”. Boken är skriven 
av trädgårdsmästare Anton Sun-
din med fotografier av Elisabeth 
Svalin Gunnarsson och formgi-
ven av JoJo Form. 

Juryns motivering: ”Anton 
Sundins ”Ormbunkar” intro du-
ce rar en försummad växtgrupp 
med en fanfar. Från omslag till 
register är det en vacker och väl-
gjord bok, som både informerar 
och inspirerar. Med generösa ka-
pitel om biologi, odling och kul-
turhistoria målar den ett porträtt 
av orm bunken i stort, mer än den 
ger oss ingående sortbeskriv-
ningar. Det är därför inte den 
slutgiltiga boken om ormbunkar,  

men kanske  
den som åter  
väcker 1800- 
talets orm-
bunks mani. 
Låt den 
ligga fram-
me på ditt 
soffbord 
och smitta 
fler.”
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Kartläggning visar hur  
vi påverkar våra kuster

Fotografen Patrik Gunnar 
Helins fotobok om Lights 
in Alingsås finns på både 
svenska och engelska.

”Ekorre på språng” är en av  
Amalia Årfelts bronsskulpturer.

FOTO : PER-ER IK ADAMS SON

Fyra städer firar 400 år med konstnärligt samarbete
¶ I februari nästa år kommer pitebor att kunna följa fyra snöskulpturer ta form i centrala Piteå. Då ska en 
konstnär från vardera Piteå, Luleå, Borås och Göteborg skapa sitt bidrag till Piteå som fyller 400 år. Det 
blir inledningen på ett konstnärligt samarbete mellan de fyra städerna som sträcker sig över året och där 
fyra konstnärer ska tolka teman i de olika städerna. Bakgrunden är att dessa städer alla grundades av  
Gustav II Adolf och firar 400-årsjubileum år 2021.

I Piteå kommer konstnärerna gemensamt diskutera idéer och upplägg innan de slutligen förvandlar 
3x3x3 meter stora snö- och isblock till skulpturer. Samarbetet arrangeras av Piteå kommun, Region Norr-
botten, Resurscentrum för konst i samverkan med Textile Fashion Center i Borås och Göteborg.
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Tidigare vattnades träden i Helsing
borgs stad vare sig det behövdes eller  

inte. Nu ska sensorer som känner av fukten 
i marken spara både körningar och vatten . 
När ett träd behöver vattnas skickas ett 
sms till de ansvariga.

– Den stora vinsten är att vi kan vattna 
när träden behöver vattnas, istället för att 
vattna regelbundet på slentrian, oavsett 
om det behövs, säger utvecklingsingenjör 
Andréas Hall på Helsingborgs stad.

Vissa av stadens planteringar är svårtill
gängliga och dyrare att vattna än andra. 
Den stora Österleden pryds av träd mellan  
körbanorna och när träden ska vattnas 
måste körfälten stängas av med lastbilar. 

– Det gör att varje vattning kostar 
mycket  pengar. Genom att inte vattna i 
onödan kan vi lägga de pengarna på andra 
saker som är ännu mer till gagn för hel
singborgarna, säger Andréas Hall.

Träden på Österleden tillhör därför de 
träd som försetts med sensorer. 

Ett annat träd med fuktsensor är en gam
mal ek på Margaretaplatsen i centrala 
Helsing borg. Via webbläsaren på sin 
mobil telefon läser Andréas Hall av trädets 
sensor och visar upp en graf över jordens 
fuktighet.

– Här kan vi se att det kraftiga regnet 
för några dagar gjorde att det blev rejält 
vått i marken. Men i ytan börjar det nu bli 
torrt, så vi får hoppas på regn snart igen, 
säger han.

Sensorutrustningen skickar information  
om jordens fuktighet varje timme. Datan  
skickas via Öresundskrafts så kallade Lora
nät som även används för att hålla koll på 
att stadens livbojar är plats på stränderna 
och om soptunnorna behövs tömmas.

Eftersom datamängden som skickas är 
så liten räcker det med två 3,5voltsbatte

Träden skickar sms  
när de är törstiga
Utvalda träd i Helsingborg 
säger numera själva till när 
de behöver vatten. Sensorer 
i marken gör att staden kan 
vattna träden bara när det 
behövs. En innovation som 
sparar både tid och pengar. 

rier för att driva en fuktsensor under tio 
till femton års tid. 

Varje sensor kostar cirka  3000 kronor. 
Att plantera ett nytt träd kostar ungefär 
tio gånger så mycket. I dagsläget finns det 
fuktsensorer på tolv platser i Helsingborg. 
Staden har köpt in ytterligare 200 sensorer 
för att övervaka fler träd och växter.

– Det kan handla om värdefulla gamla 
träd i parker, nyplanterade träd i nya bo
stadsområden, men det kan även vara in
tressant för oss att övervaka perennrabat
ter, säger Andréas Hall.

Just nu genomför staden också ett små
skaligt test där några träds fuktsensorer 
kopplas samman med en bevattningsan
läggning.

– Vi ska försöka få träden att vattna sig 
själva, när det behövs. Så att inte någon 
behöver åka ut och vattna, säger Andréas 
Hall.

Sensorer hjälper Helsingborgs stad hålla reda 
på vilka träd som behöver vattnas. Information 
om jordens fuktighet kan avläsas via mobiltele
fon och när ett träd behöver vatten skickas ett 
sms till de ansvariga. 

Om en stor ek dör skulle det kosta bortåt en 
miljon att ersätta det med ett motsvarande träd 
berättar utvecklingsingenjör Andréas Hall. 
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www.tecura.se
Tel: 0418-45 70 30 - E-post: info@tecura.se

Stumper - Populära stubbfräsar till traktorer, grävmaskiner, kompaktlastare etc.

FAE Skogsfräsar - För de stora röjningsuppdragen.

FAE Röjaggregat - Effektiv röjning längs järnväg, trygghetsröjningar etc.

Teknik som förenklar!

Multifunktionell vattenpark 
projekteras i Västerås

Nästa sommar ska västeråsborna 
kunna njuta av en ny vattenpark som 

både renar vatten och främjar biologisk 
mångfald. Bakom projektet står Västerås 
stad och Mälarenergi AB. 

Syftet med vatten parken är att rena det 
hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapell
bäcken och därigenom förbättra vatten
kvaliteten i Mälaren, samt att främja bio
logisk mångfald, friluftsliv och rekreation. 
Norconsults experter inom miljö och VA 
står för projekteringen av den nya parken.

– Vi har jobbat brett över teknikgrän
serna i detta projekt, säger uppdragsledare 
David Reuterskiöld och Alexander Gross
mann som arbetat länge med projektet. 

– Uppdraget har omfattat hela kedjan 
från design av dammar och våtmarks
ytor och tillståndsprövning vid mark och 

miljö domstolen till detaljprojektering av 
dammar, pumpstation och intagsanord
ningar samt framtagande av förfrågnings
underlag för upphandling av entreprenör.

Vattenparken beräknas bli 13 hektar stor, 
där nästan hälften kommer att bestå av 
vattenytor i form av sex dammar med 
olika  djup och form, samt en mindre bäck. 
Vattenparken ska också bli en plats för all
mänheten att besöka, med sittplatser, grill
platser, stigar och bryggor. 

David och Alexander är eniga om att 
projektet varit mycket lärorikt och roligt 
att arbeta med samtidigt som det bjudit 
på en del utmaningar, där strävan efter en 
hållbar stadsutveckling ofta innebär svåra 
avvägningar.

– Parken kommer tyvärr att ta bruk

ningsvärd åker i anspråk, som ju är en 
ändlig resurs. Samtidigt kan nu vattnet 
från Kapellbäcken tas till vara och renas 
och skapa stora mervärden i staden. Flera 
ekosystemtjänster skapas i parken bland 
annat, främjande av friluftsliv och hälsa, 
mötesplatser, naturpedagogik, ett bättre 
lokalklimat och inte minst ökad biologisk 
mångfald. Med tanke på allt detta känns 
det ändå som att stort steg i riktning mot 
ett mer hållbart samhälle, säger David.

Vattenparken ingår i ett omfattande EU
projekt (LIFE IP Rich Waters) som omfat
tar flera delprojekt i Västmanlands län, 
med syfte är att förbättra vattenkvaliteten 
i sjöar och vattendrag. 

Tanken är att hela vattenparken ska vara 
klar innan sommaren 2021.

Halmstad återskapar bäck i park
¶ Norre katts park i Halmstad ska återfå sina kulturhistoriska 
värden samtidigt som den biologiska mångfalden ökas.
Hösten 2018 sökte kommunen statliga bidrag för att rusta 
upp parken och beviljades 944 000 kronor i stöd av Bo-
verket, en summa som kommunen sedan dubblerade med 
egna medel. 

Förra året återplanterades bland annat 13 lindar som 
föll vid stormen Gorm 2015. Dessutom planterades tio nya 
bokar i befintligt bokbestånd och ett mindre buskage.

Nu är det dags för nästa steg i arbetet med att rusta upp 
den populära parken. Under hösten påbörjades renove-
ringen av den befintliga näckrosdammen och återskapan-
det av en gammal bäck från förr. 

– Det känns verkligen bra att kunna fortsätta projektet i 
höst. Genom att återskapa den gamla bäcken och renovera 
dammen bidrar vi även till att öka den biologiska mångfal-
den. När allt är klart kommer vi förhoppningsvis ha ännu 
fler besökare i Norre katts park, säger Sofia Warpman, 
stadsträdgårdsmästare på teknik- och fritidsförvaltningen 
i Halmstads kommun.

Byggarbetet startade med en torrläggning av näckros-
dammen. Gammal jord och döda löv som samlats på bott-
nen schaktades bort för att ersättas av en speciell gummi-
duk. Dammen kommer även att få ny växtlighet. 

Byggnationen av den nya bäcken inkluderar även drag-
ningar av nya el- och vattenledningar.

– Vi kommer att installera en pump och ha ett slutet vat-
tensystem med tekniskt vatten i bäcken. Samma vatten  
kommer att pumpas runt om och om igen, säger Anna 
Björk, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i 
Halmstads kommun.

30  Fritid & Park i Sverige 5/2020 Fritid & Park i Sverige 5/2020  31

PA R K / U T E M I L J Ö PA R K / U T E M I L J Ö



Testbädd söker gröna innovationer
Hållbara Smarta Parker är en satsning på innovation och 
utveckling inom skötsel av grönytor. I ett samarbete mellan 
kommun, akademi och näringsliv används ett antal grön
ytor i Göteborg för att testa nya arbetssätt och hjälpmedel. 
Nu söker man fler samarbetspartners med innovativa idéer 
kring framtidens hållbara grönområden.

– Hållbara Smarta Parker är en öppen  
testbädd för alla aktörer med idéer 

om hur framtidens grönytor kan skötas 
mer hållbart och med besökarperspektivet  
närvarande. Vi har ytorna och en stor kun
skap att sköta dem, men det vi ibland sak
nar är teknikutvecklingen som tar oss dit, 
säger Emil Björklund, förvaltningscontrol
ler på park och naturförvaltningen i Göte
borgs Stad.

Hållbara Smarta Parker är ett sam arbete 
mellan förvaltningar och bolag inom Göte
borgs Stad, Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU), Johanneberg Science Park och före
tagen Decerno och Husqvarna. 

Testverksamhet har redan startat i 
Trädgårdsföreningen och Slottsskogen 
där man bland annat installerat sensorer 
för att mäta fuktighet och salthalt i jorden, 
gräsklipparrobotar och analys av högupp
lösta satellitbilder.

— Ett av syftena är att gå från ett frek

vensbaserat – det vill säga att man gör in
satser med viss regelbundenhet – till ett 
behovsbaserat arbetssätt, säger Jörgen 
Lundgren, New Business Solution Mana
ger på Husqvarna Group.

Testbädden söker nu innovatörer, forskare 
eller studenter som vill testa idéer eller 
produkter inom följande tre fokusområden:

Hållbarhet – att skapa nya hållbara lös
ningar inom drift och skötsel av utemiljöer.

Effektivitet – att optimera organisation 
och utförande inom förvaltning av urbana 
utemiljöer genom exempelvis behovsan
passning av insatserna.

Rekreationsvärde – att skapa en större 
kunskap kring hur utemiljöerna bäst ut
formas och förvaltas utifrån boendes och 
besökares perspektiv.

– Ur stadens perspektiv är vi väldigt 
intresserade av att se vilka lösningar på 
framtidens park och grönyteskötsel som 

kan komma fram i projektet. Till exem
pel är många maskiner som används idag 
miljö bovar i fråga om utsläpp, så att få in 
nya drivmedel eller elektrifiera i kombina
tion med en bättre behovsstyrning ligger 
helt i linje med stadens miljömål och vårt 
uppdrag, säger Mats Pervik, affärsenhets
chef service och utveckling på Göteborgs 
Stads Leasing AB.

Utöver verkliga driftsmiljöer (parker, plan
teringar, friluftsområden, idrottsanlägg
ningar och bostadsgårdar) får man som 
samarbetspartner även tillgång till skräd
darsydda möten och kunskapsutbyte med 
ett nätverk av experter inom grönytesköt
sel och upp till 30 000 kronor i bidrag för 
utrustning och installation.

— Grönytor och utemiljöer är centrala 
för hälsa och välbefinnande i en god be
byggd miljö, men det finns flera utma
ningar för att kunna utveckla och förvalta 
dessa bättre både utifrån miljö och re
sursmässiga perspektiv. Inom hållbara 
smarta parker hoppas vi kunna utveckla 
lösningar som gör att dessa viktiga områ
den kan få leva och frodas även inom våra 
allt tätare bebyggda städer, säger Evdoxia 
Kouraki, projektledare på Johanneberg 
Science Park.

FOTO : PER P IXEL PE TERS SON

Unik Internet of Things
lekplats invigd i Linköping
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I Magistratshagen i Lin
köping har framtidens lek
plats växt fram. I två år har 
lekforskare, ingenjörer, 
programmerare och land
skapsarkitekter arbetat till
sammans för att skapa en 
världsunik lekmiljö. Genom 
att kombinera natur och tek
nik får lekparken nya, unika 
lekvärden.

– Barn idag lever i en värld där de 
omges av teknik, ändå har lekplat

ser sett mycket lika ut i decennier. Det här 
projektet startades för att stärka barns 
plats i staden och för att skapa moderna 
lekmiljöer som satsar på inkluderande, 
stimulerande och trygga platser för barn, 
säger Jon Back, forskare på Uppsala uni
versitet.

I lekparken finns två unika teknikför
stärkta lekinstallationer. Den ena är stora 
ägg som kan lysa i regnbågens alla färger. 
Äggen aktiveras genom att man vidrör 
dem och de bjuder då in till olika lekar, 
som kull och memory. 

Den andra är en sagokoja i form av en 
fågel holk. Inne i fågelholken kan man lyss
na på sagor om parkens djur. Genom att 
sätta sig på olika platser i holken aktiveras 
olika berättelser. Barnen kan själva pussla 
ihop sin egen saga genom att exempelvis 
välja vilka djur sagan ska handla om. De 
över 150 sagodelarna är skrivna av för
fattaren Roland Arvidsson och inlästa av 
kända berättarröster. 

Bakom äggen och sagogläntan ligger av
ancerad teknik och forskning inom inter
aktiv lekdesign. Lekredskapen har utifrån 
ett Internet of Things (IoT) koncept, kon
struerats så att de kan interagera med var
andra och även med omvärlden. Systemet 
har byggts med robusthet och skalbarhet 
i åtanke, baserat på industriell elektronik 
och en modern mjukvaruarkitektur.

– Utifrån den senaste lekforskningen 
och med den senaste tekniken skapas här 
en lekmiljö med höga lekvärden. Samtidigt 
förmedlas hållbar utveckling på ett lekfullt 

sätt. Eftersom lekredskapen är samman
kopplade genom IoT sprids leken i natu
ren. Om man exempelvis knackar på ett av 
äggen kan ett annat ägg i andra änden  av 
skogsgläntan börja lysa och låta. Sagor na i 
kojan är också programmerade att föränd
ras med årstiderna, säger Karin Johans
son, upplevelsedesigner på Ecorado.

Richard Kappling på teknikföretagen 
Drakryggen och Drakryggen IT berättar 
att möjligheten finns att koppla ihop fler 
lekredskap samt förändra hur de fungerar 
så att lekplatsen gång på gång kan förnyas.

Förhoppningen är att lekplatsen ska kunna 
bidra till vidare forskning och att Linkö
pingsmodellen för hur lekplatser utformas 
ska spridas och ge bättre lekmöjligheter för 
barn både i Sverige och i resten av världen.

Lekplatsen är ett projekt för IoT Sverige 
och finansieras med medel från Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. I projek
tet ingår forskare på Uppsala universitet 
och KTH, författare, upplevelsedesigners 
och miljökonsulter från Ecorado, utveck
lare från teknikföretaget Drakryggen samt 
projektledare från Linköpings kommun.

Stora ägg som aktiveras vid kontakt och då bjuder in till olika lekar är en av de två unika,  
teknikförstärkta lekinstallationerna på lekplatsen. Äggen kommunicerar även med varandra.

Trädgårdsföreningen i Göteborg är en av de platser där Hållbara Smarta Parker testar nya arbetssätt och hjälpmedel.
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EN SVENSK KLASSIKER

Hör av er till oss så berättar vi mer.
info@jom.se eller hemsida jom.se 
Telefon 08- 687 00 10  Välkomna!

Gjutjärn rostar inte, har lång livslängd och låga 
underhållskostnader.  JOM erbjuder högkvalitativa 
och dekorativa gjutjärns- och smidesprodukter 
till offentlig och privat miljö.

Fo
to

 : 
Fe

lix
 O

pp
en

he
im

Nr 5 2020.indd   1Nr 5 2020.indd   1 2020-11-02   14:53:402020-11-02   14:53:40

År 2016 tog en grupp nyanlända arkitek-
ter och ingenjörer i Norrköping initiativ 

till ett samarbete med Statens konstråd. Idén 
var att stärka Portalen, en lokal mötesplats i 
Hageby i Norrköping. Genom att gemensamt 
rita och bygga en paviljong skulle de skapa en 
plats där människor från olika delar av områ-
det, och Norrköping, kunde mötas. 

Det spanska arkitekturkollektivet Map 13 
Barcelona, med stor erfarenhet av kollektiva 
byggprocesser, engagerades och efter  en bygg-
workshop var projektet igång. Vägen visade sig 
dock vara längre än någon kunnat förutse. Att 
bygga på kommunal mark med utgångspunkt 
från ett så kallat gräsrots initiativ visade sig be-
tydligt mer komplext än väntat. Men nu, fyra år 
senare, är Paviljong äntligen färdig. 

Paviljongs självbärande tak är konstruerat av 
träribbor som böjts med hjälp av fukt – en för 
Sverige innovativ teknisk lösning utformad av 
Map 13 Barcelona och Dala Massivträ. 

Dagtid reflekterar taket dagsljus och him-

Ebba Werner
får vägkanterna 

att blomma
Entusiasten, eldsjälen och biologen Ebba Werner är den 
fjärde att tilldelas utmärkelsen Årets Pollinatör av nät
verket Pollinera Sverige. Hennes arbete för att sprida  
kunskap om blomrika vägkanter är ett viktigt bidrag för  
att gynna pollinerande insekter.

Det började med rapporter 2017 om 
stora insektsförluster i norra Europa.

– Jag kände att det här är ju en riktig kata
strof för pollinatörerna, och jag insåg att 
också fåglarna som äter insekterna skulle 
drabbas. Nu måste ju hela Sverige stanna 
upp! tänkte jag. Men det gjorde det ju inte.

Som mångårigt engagerad i olika miljö
organisationer visste Ebba Werner att det 
är en lång väg att få tillbaka ett småskaligt 
jordbruk och skogsbruk, och att ängs och 
naturbetesmarker håller på att försvinna 
ur landskapen. 

– Men vägkanter måste man ju ändå 
sköta och då kan man ju lika gärna göra 
det på ett bra sätt som gynnar mångfalden. 

Ebba Werner skrev en motion till Natur
skyddsföreningen som först inte antogs. 
Men när hon drev saken vidare fick hon så 
småningom stort stöd, och ombads bland 
annat att anordna en konferens om väg
kanter och biologisk mångfald. 

Hennes mål var att påverka skötseln av 

de kommunala och enskilda vägarna. De 
står för de längsta sträckorna i Sverige 
men oftast  finns ingen manual eller upp
maning att sköta kanterna på ett sätt som 
gynnar den biologiska mångfalden.

– Jag tycker det är viktigt att vi tar till
vara vägkanterna, de är ju liksom en gra
tis resurs. Det är bara att lägga om till en 
medveten skötsel. Svenska vägar utgör en 
samlad sträcka på cirka 164 000 hektar.

Hon menar att många idag har en bild av att 
en välskött vägkant är kortklippt och ska 
vara så hela växtsäsongen.

– Det handlar väldigt mycket om utbild
ning. Vi har gjort skyltar man kan sätta i 
vägkanterna, som kan förklara för gräs
klippningssugna att det lever humlor och 
andra insekter i det långa gräset.

Så uppstod behovet av att samla kun
skapen och Ebba utvecklade sina foldrar 
Blomrika vägkanter tillsammans med illu
stratören Frida Nettelbladt – en för norra 
Sverige och en för övriga landet

– Jag funderade länge innan jag skrev 
foldrarna för jag ville visa vilka arter som 
är värdefulla på ett enkelt och bra sätt. 
Man ska inte behöva vara biolog för att ta 
till sig kunskapen och urskilja de värde
fulla vägkanterna. Vem som helst ska kunna  
koppla blommorna till sin egen miljö.

Bara i år har Ebba Werner skickat ut 
10000 foldrar. Ofta beställs de av några 
engagerade i en vägförening som insett att 
vägkanterna slås alldeles för tidigt, ofta 
redan vid midsommar då det fortfarande 
finns gott om blommor för de pollinerande 
insekterna.

Hon understryker att det inte finns en kon
flikt mellan uppdraget att stå för sikt och 
säkerhet längs vägarna och att bevara 
mångfalden.

– Ska vi gynna mångfalden är det viktigt 
att man tar bort invasiva växter som lupi
ner och högvuxna bestånd som hundkex 
och nässlor som trivs i övergödda miljöer. 
Man måste samla in klippet och därmed 
gynna de arter som trivs på magra marker. 
Jag skulle önska att alla föreningar och in
stanser i landet nu samfällt gör något för 
att lyfta potentialen i att sköta vägkanter
na på rätt sätt. Det är ju nästan så att folk 
har glömt hur det kan se ut när det blom
mar i vägkanterna.
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”Jag tycker det är viktigt att vi tar tillvara 
vägkanterna, de är ju en gratis resurs”

Paviljong – en mötes
plats med början på 
gräsrotsnivå
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mel, om natten lyser Paviljong som en lykta  
i mörkret.  

– Paviljong sätter ljus på frågor kring hur 
gräsrotsinitierade byggprojekt kan göras möj-
liga, och hur asylsökande arkitekters engage-
mang kan ges konkret inflytande över ett 
offentligt rum. Den visar också upp ett fantas-
tiskt hantverk och träets inneboende poten-

tial – en potential som sällan utnyttjas i dagens 
byggindustri. Står man under Paviljong ser hela 
taket ut att röra sig, som ett böljande tyg, säger 
Joanna Zawieja, arkitekt och ansvarig för konst 
i stadsutveckling på Statens konstråd. 

Paviljong har genomförts i samarbete mel-
lan Statens konstråd, Portalen, Hyresbostäder 
och Norrköpings Konstmuseum.
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Våren 2021 utökas Grönt kulturarvs® sortiment med  
fyra nya sorter: två parklindar, en ros och en pepparrot.  
Insamlade i Uppland, Västmanland och Skåne med anor 
från 1630talet till 1800talet.

Under varumärket Grönt kulturarv® 
säljs sorter med en lång och väl doku

menterad odlingshistoria i Sverige. Sor
terna har spårats upp vid Programmet för 
odlad mångfalds (POM) inventeringar av 
äldre trädgårdsväxter och blivit utvalda 
att bevaras i Nationella genbanken vid 
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Alla sorter har odlats i Sverige före 1940, 
1950 eller 1960, beroende på växtslag, och 
till dem hör ofta både traditioner, berättel
ser och lokala namn som inspirerat till de 
nya sortnamn som växterna har fått.

Våren 2021 utökas sortimentet med fyra 
nya sorter. 

Bourbonrosen Rosa (BourbonGruppen) 
”Pipar Hans” är en lättodlad ros med de 
gammaldags buskrosornas allra bästa 
egenskaper. Rosen är vacker som solitär, i 
grupper och buskplanteringar.

Sorten blir 1,2–1,8 meter, undantagsvis 
ända upp till 2,5 meter hög, och har ett 
tämligen tätt växtsätt. De tätt fyllda blom
morna är varmt karminröda till cerise rosa. 
Kronbladens undersida är markant ljust 
silveraktigt rosa. Blommorna är 7–9 cm i 
diameter och doftar av citrus och vanilj 
med kryddiga och peppriga inslag. ”Pipar 
Hans” är härdig upp till och med zon 5, 
troligen zon 6.

Sorten har fått sitt sortnamn efter Pipar 
Hans som 1870 lämnade Pipar Hans Pipar
gården i Leksand tillsammans med sina 
barn och sin hustru Kavels Britta Israels
dotter för att ta anställning som byggmäs
tare på valsverket i Ramnäs i Västmanland. 
År 1888 var bygget med valsverket avslu
tat och familjen flyttade till gården Lilla 
Skommarbo i Västervåla socken i Väst
manland. Där planterade Pipar Hans och 
Britta denna gammaldags buskros. Var
ifrån rosen kom är inte säkerställt men det 
sägs att de tog med rosen från Leksand.

Parklinden Tilia x europaea ”Övedskloster” E  
har funnits i handeln som Eplanta sedan  
2014, men kan nu också märkas med Grönt 
kulturarv®. Parklinden kommer från den 

stora allé vid Övedskloster i Skåne som 
Hans Ramel lät anlägga runt 1770 efter 
ritningar av bland andra Carl Hårleman. 
Sorten blir 20–25 meter med rundad krona 
hos äldre träd. Stammen har längsgående 
barksprickor och sorten skjuter som äldre 
måttligt med stambasskott.

På sensommaren vänder ofta bladen un
dersidan utåt, vilket ger ett grått skimmer 
över kronan. Härdighet zon 1–5.

Parklinden Tilia x europaea KRISTINA® E 
(”Eleonora” PBR) blir 20–30 meter hög 
med pyramidal kronform. Sorten har rela
tivt korta, något hängande sidogrenar. Den 
används som stads och alléträd, föredrar 
fuktig, näringsrik och mullhaltig jord 
men klarar även torrare jord i stadsmiljö.

Ursprungsträdet till KRISTINA plan
terades i parken vid Svartsjö slott på Fä
ringsö i Mälaren av Gustav II Adolf cirka 
1630. Sägnen går isär huruvida han plan
terade trädet för att hedra sin mor Kris
tina av Holstein eller sin dotter, känd som 
drottning Kristina efter faderns död 1632. 
Dess mångstammiga växtsätt förklaras  
med att den planterades upp och ner. 
”Kristinalinden” är Sveriges största lind 
med stamomfång på 980 cm och beskrivs 

som typträd för parklindar av Pallidatyp. 
Härdighet zon 1–4(5).

Sorten har funnits som Eplanta sedan 
2014 och får ej förökas utan tillstånd av 
sortägaren Eplanta ekonomisk förening.

Pepparrot har varit en folklig krydd och 
medicinalväxt sedan medeltiden. Några  
sorter har inte förekommit i handeln, men 
de pepparrötter som odlats runt om i lan
det skiljer sig mycket åt. 

Pepparroten Armo racia rusticana  
”Wallen” kommer från resterna av de stora 
odlingarna i Enköping på 1800talet och 
samlades först in av Enköpings museum. 
Sortnamnets ursprung är okänt och huru
vida ”Wallen” är en felstavning av Wallin 
vet vi inte. Josef Wallin var den sista pep
parrotsodlaren i Enköping. ”Wallen” har 
hög halt av glykosinolatet sinigrin som ger 
pepparrot den starka smaken.

Flerhundraåriga nyheter 
hos Grönt kulturarv®
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Ursprungsträdet till parklinden  
KRISTINA® planterades, upp och 
ner, på 1600talet av Gustav II 
Adolf i parken vid Svartsjö slott 
på Färingsö i Mälaren. Trädet blir  
20–30 meter hög med rela tivt 
korta, något hängande sidogrenar.

FOTO : PE TER SANDBERG
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Från Västmanland  
kommer den vackra  
buskrosen ”Pipar  Hans”.

På 1800talet fanns  
stora pepparrots 
odlingar i Enköping.  
Därifrån kommer  
pepparroten ”Wallin”.
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Kvalitetsväxter i 
stort sortiment

JordVäxtStatus

Dubbelkollen för optimala  
grönytor och hög kvalitet
• Ger dig vägledning om hur du bibehåller 

jordens bördighet, kompletterat med  
gödslingsråd för optimala grönytor.

• Mängden näringsämnen i både jord och  
växt åskådliggörs i tydligt diagram. 

• Det perfekta underlaget för konsultation  
mellan odlare och rådgivare.

• Klar och kompakt rapport på ett  
dubbelsidigt A4.

Växande insikter

www.eurofins.se

E20 185x132.indd   1 2020-08-27   17:47

Den biologiska mångfalden 
är nödvändig både för att 
bromsa  klimatförändringar 
och före bygga pandemier. 
Samtidigt minskar den varje 
år. Nu kan städerna vara lös
ningen: genom medvetna val 
i stadsplaneringen är staden 
nyckeln till att stärka den 
biologiska mångfalden, det 
visar Sweco i en ny rapport.

Enligt WWF:s Living Planet Report 
2020 har närmare 70 procent av värl

dens vilda djur, fåglar och fiskar försvun
nit sedan 1970. Enligt FN:s egen prognos, 
Global Biodiversity Outlook (GBO), har 
inte ett enda av de 20 mål som sattes 2010 
för att begränsa skadorna på den biologis
ka mångfalden uppnåtts till fullo 2020.

Trots denna dystra utveckling finns  
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flera möjligheter att vända trenden, fram
för allt i städerna. Det visar teknikkonsult
företaget Swecos nya rapport ”Building in 
Bio diversity: For climate, for health”.

– Många tänker kanske att den biologis
ka mångfalden främst finns ute på landet 
och i skogen, och att kombinationen rikt 
djur och växtliv och rikt stadsliv inte är 
möjlig. I den här rapporten visar vi att det 
är precis tvärtom – det finns stor poten
tial att stärka den biologiska mångfalden 
genom städerna, så länge den tas tillvara i 
stadsplaneringen, det säger Emelie Pers
son Lindqvist, hållbarhetschef inom indu
stri och energi på Sweco.

I städerna skapar variationen av byggna
der och grönytor så kallade mikroklimat, 
vilket är bra för den biologiska mångfal
den. Potentialen i stadsplaneringen ligger 

därmed främst i att koppla ihop planering 
av markanvändning, infrastruktur, arki
tektur och byggnader för att maximera 
ekosystemtjänsterna. Det kan till exempel 
handla om att placera träd på rätt sätt runt 
byggnader, som i sig leder till att använd
ningen av luftkonditionering kan minska 
med 30 procent och energiförbrukningen 
med 20–50 procent.

– En möjlighet är att låta den lokala bio
logiska mångfalden bland träd, buskar, 
vattenhål, parker och trädgårdar bli en na
turlig del av stadslandskapet för att främja 
välbefinnandet hos såväl människor som 
naturen. Växtlighet ger djuren möjlighet 
att fortplanta sig samtidigt som det mins
kar buller, ger skugga, mildrar konsekven
serna av värmeböljor och förhindrar kli
matförändringar, säger Emelie Persson 
Lindqvist.

Städerna avgörande för att  
stärka biologisk mångfald

Rätt placerad växtlighet i städerna kan både öka den biologiska mångfalden och spara energi.

Emelie Persson 
Lindqvist på 
Sweco menar att 
potentialen att 
stärka den biolo
giska mångfalden 
genom städerna 
är stor, så länge 
den tas tillvara i 
stadsplaneringen.

FOTO : SWECO

3. Kråkan flyger iväg för att leta fler fimpar eller 
kanske berätta om kråkbaren för sina kråk
kompisar?

Är kråkor lösningen på  
problemet med fimpar?

1. Kråkan kommer med en fimp och lägger ner 
den i tratten där en kamera kontrollerar att det 
verkligen är en fimp.

2. När kameran registrerat att en fimp släppts 
ner trillar en liten bit mat ner på bordet framför 
kråkan. 

fimpar. En kråkbar tar inte stor plats och 
skulle därför enkelt kunna placeras ut utan 
större intrång på annat utrymme. 

Såvitt Fritid & Park vet har inget av 
medborgarförslagen förverkligats men 
rätta  oss gärna om vi har fel!
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Kråkor är läraktiga och sociala med starka syn, hörsel och 
luktsinnen. Är de möjligtvis den ”arbetskraft” som kan  
hjälpa till att lösa problemet med det stora antalet fimpar 
som slängs på marken? Naturligtvis i utbyte mot godsaker.

Fimpar må vara små men de är ett 
stort problem när det gäller ned

skräpning. Det kan inte minst miljö
organisationen Städa Sverige intyga som 
till och med skapat en särskild städkam
panj kallad Fimpkampen. I somras sam
lade de in över 100 000 fimpar under en 
enda städdag i delar av Göteborg.

I en del kommuner har man försökt 
minska antalet fimpar på marken med 
hjälp av så kallade fimpomater och nud
ging. I Kristianstad, och några andra kom
muner, har kommuninvånare lämnat in 
medborgarförslag på en helt annan lösning 
– kråkbarer. 

The Crow Bar – Kråkbaren – är en idé 
som Bob Spikman och Ruben van der 

Vleuten utvecklade när de studerade indu
stridesign i Nederländerna. Inspiration 
fick de från uppgiften att sex miljarder 
fimpar hamnar på marken i Nederländer
na varje år. Fimpar är enkla att slänga men 
svåra att plocka upp och det kan ta upp till 
tio år innan de bryts ned.

Idén är inte unik, det finns flera exem
pel på hur kråkor och andra fåglar tränats 
för att göra oss människor tjänster. Men 
det är en idé som tål att tittas närmare på.

Kråkor förstår orsak och verkan och kan  
därför läras att känna igen fimpar, plocka 
upp dem och byta dem mot mat. 

De är också bra på att kopiera varandras 
beteenden vilket kan betyda att en upplärd 
kråka snabbt lär andra kråkor att plocka 

En typisk kråka, 
som i denna  
fjäderdräkt även 
kallas gråkråka.
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– Vi har en årlig budget på cirka två 
miljoner kronor för det ändamålet, 

säger projektledaren Daniel Möller hos 
MKB.

Han leder sedan några år Konstrådet på 
det kommunala bostadsbolaget i Malmö.

– Våra hyresgäster har rätt till en stimu
lerande boendemiljö och konsten har just 
en sådan inverkan, säger Daniel Möller.

För att ytterligare ge de boende – och 
alla andra som besöker MKB:s bostadsom
råden – en möjlighet att ta del av konsten, 

har byggbolaget en illustrerande och in
formativ konstapp.

– Den gör att vem som vill lätt kan ta sig 
runt i Malmö på en MKB:s konstrunda. 
Det finns ett 60tal konstverk att beskåda 
runt om i stan, ja snart finns det faktiskt 
ett 70tal, förtäljer Daniel Möller.

De konstverk som genom MKB och Konst
rådets arbete förgyller de olika bostads
områdena, har valts ut helt enligt lagen om 
offent lig upphandling.

– Vår tanke är att verken på något sätt 
ska ha anknytning till hem och boende, 
säger  projektledaren.

Han tar konstnären Anna Brags verk  
på Segevångs torg i norra Malmö, som  
exempel.

– Det är en skapelse av italiensk mosaik, 
i pärlemo, och heter "Två rum och kök". 
Passande, eller hur, tycker Daniel Möller 
och vi håller med.

Det står även inskrivet i reglerna för 
konstval, att konstnärerna helst ska ha 
någon  koppling till Malmö eller dess om
givningar.

– Ett av de senaste tillskotten, ”Shams”, 
är gjort av konstnären Samaneh Reyhani. 
Hon är från Iran men utbildad vid konst
högskolan i Malmö.

Varför är då konst så viktigt för ett bygg
bolag?

När bostadsbolagen bygger nytt och planerar boende
miljöer, är det inte bara väggar, tak och inredningar  
som är viktiga. Det handlar också om att skapa gemyt  
och trevnad för de boende. Hos Malmö Kommunala  
Byggnadsbolag, MKB, vet man hur betydelsefullt det  
är att ge de boende en konstnärlig utsmyckning.

Skulpturen ”Droppkrona” av Christian Partos fryser ögonblicket då en droppe slår ner i en vätska.                      FOTO : E VA STERNÄNG Bertil Gadös järnrelief ”Mytologisk strid” invigdes av den sovjetiske kosmonauten Jurij Gagarin 1964.                      FOTO : E VA STERNÄNG

Bostadsbolag med öga – och budget – för konst
– Konst i sin tysta men fantasifulla när

varo gör en plats unik. För det uppväxande 
släktet bidrar det dessutom till den viktiga 
minnesbilden, i både visuell och fysisk me
ning. Konsten inger lust, att klättra eller 
klappa, eller bara fundera över, det händer 
något inom både barn och vuxna i kontak
ten med konst, säger Daniel Möller.

Nu gör MKB:s konstapp att den rikliga 
utsmyckningen kan komma en hel stad  
till del. Det blir konst utan begränsning, 
för gemene man.

– Det känns väldigt positivt att jobba 
med det här och konstappen gör att arbe
tet blir än mer modernt och demokratiskt, 
menar projektledaren Daniel Möller.
Eva Sternäng

Appen MKB Konst innehåller karta, text och  
bilder som berättar om konstverk som finns att 
se på Malmös gator och konstnärerna bakom. 

Daniel Möller är projektledare för bostadbolaget 
MBK:s konstnärliga utsmyckningar.

Med appen 
MKB Konst 
kan man  
gå sin egen 
konstrunda  
i Malmö.
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Lösningen hittar du på fritidpark.se

SFK STYRELSE 2020–2021
Maria Wallengren, ordförande
maria.wallengren@falkoping.se 
Tel: 051588 50 46 
Mobil: 073998 89 95  
Ansvar: Utbildnings och  
framtidsfrågor

Maria Modig, vice ordförande
maria.modig@norrkoping.se 
Tel: 01115 29 26 
Mobil: 073020 10 99 
Ansvar: Kultur och fritidsfrågor

Michael Tsiparis, kassör 
michael.tsiparis@lomma.se 
Tel: 040641 11 46

Kenneth Johansson, sekreterare
kenneth.johansson@sandviken.se 
Tel: 02624 13 01
Ansvar: Friluftsliv

Johan Palm, ledamot
johan.palm@ostersund.se
Tel: 06314 37 03
Ansvar: Beställargrupp konstgräs

Hannah Rydstedt Nencioni,  
ledamot
hannah.rydstedt@upplandsbro.se 
Tel: 08518 321 84
Ansvar: Information och 
kommunikation

Stefan Hildingsson, ledamot 
stefan.hildingsson@umea.se 
Tel: 09016 16 08 
Mobil: 070343 26 80
Ansvar: Beställargrupp konstgräs

Med nya stadgar kan vi nu äntligen  
utöka vårt närverk! Vi hälsar chefer  
på alla nivåer och specialister inom  
kultur och fritidssektorn varmt  
välkomna!

Ny adress sfk@fritidkultur.se

Digital AW för  
våra medlemmar
Sista torsdagen i varje månad  
kl. 15.00 med start i februari  
kommer vi erbjuda ett seminarium 
med aktuellt och inspirerande team. 
AWSFK kommer ske via Teams 
och mer information kommer. 

Datumen vi erbjuder 2021: 25 februari, 25 mars, 
29 april, 27 maj, 30 september, 28 oktober och 
25 november.

Har du något intressant du vill berätta och dela med dig av? 
Är du en av dem som vill hålla i ett AW? Anmäl ditt intresse 
till SFK@fritidkultur.se. 

SFKs styrelse önskar er en fin höst!
Håll i, håll ut, ställ om!

Vi vill bli fler, är du en av oss!? har
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ANALYSLABORATORIER

ASKKOPPAR

Byarums Bruk AB
Byarum, 567 92 Vaggeryd
Tel 0393-222 10 
Fax 0393-223 80
Showrooms: 
Barnhusg. 3, Stockholm  
Tel 08-21 42 31  
Lasarettsg. 6, Göteborg
Tel 031-13 83 90
Fabriken, Byarum 0393-222 10
E-post byarum@byarumsbruk.se
www.byarumsbruk.se
Parksoffor/-bänkar, planteringskärl, pappers-
korgar, askkoppar m.m.

BADHUS – UTRUSTNING

VI SKAPAR LEVANDE ÄVENTYRLIGA BADLAND
PRECIS SÅ SOM BARNEN ÖNSKAR DEM

VI BYGGER BADLAND OCH BARNPOOLER

VI REPARERAR OCH UNDERHÅLLER DET 
MESTA I BADHUS OCH SIMHALLAR

VI HAR EFFEKTIVA METODER FÖR REN-
HÅLLNING. ÄVEN ROST OCH KALKLÖSARE

WWW.ALNODESIGN.SE     INFO@ALNODESIGN.SE

Kontakta oss för mer information: 
Aqua Level Svenska AB 
Växjövägen 305, 343 71 Diö, Sverige 
+46 (0)476 21680 
 

www.aqualevel.se 

Höj- & sänkbara mellanbottnar 

Avdelare för att dela av bassänger 

Hopptorn 

Skvalprännor & galler 

Bassängtillbehör  

processing.se
0300 83 70 00

BANBELÄGGNINGAR  
INOM- OCH UTOMHUS

NORDIC SPORT AB
Vi kan Fotboll, Ishockey, 
Bandy, Tennis och Friidrott!
Anbudsgatan 2 
931 57 Skellefteå
Döbelnsgatan 34A 
113 52 Stockholm
Tel: 0774-46 00 00
Fax: 0910-76 40 49
email: info@nordicsport.se
www.nordicsport.se

SPENTAB
Sportbyggarna  
Entreprenad AB
Smärgelvägen 15 
142 50 Skogås
Tel 08-556 285 50
Fax 08-556 285 60
stefan.otterstrom@spentab.se
www.spentab.se 
När det gäller friidrottsbanor!

BESIKTNING

RISE Research 
Institutes of Sweden 
(fd SP)
Ingvar Demker
Box 857, 501 15 Borås
Tel 010-516 53 08
Fax 033-10 33 88
E-post ingvar.demker@ri.se
Provning och certifiering av sportgolv,  
sportbeläggningar, lekplatsunderlag,  
idrottsmattor, etc.

Här hittar du viktiga 
leverantörer! Nå beslutsfattare inom fritid, bad, park och grönyta.

BEVATTNINGSANLÄGGNINGAR

BEVA 
Bevattningsteknik AB
Box 625, 135 26 Tyresö
Tel 08-712 95 90
Fax 08-742 10 05
www.bevabevattningsteknik.se
Automatisk bevattning för alla grönytor.  
Fontäner och dammar.

Skandinavisk  
Bevattning AB
Parkvägen 23, 169 35 Solna
Tel 08-760 04 25
Fax 08-761 89 36
info@skandinaviskbevattning.se
www.skandinaviskbevattning.se
Hunter och Nelson automatbevattning samt 
Regn-tåget. Generalagent.

RAIN BIRD SVERIGE AB
Fleningevägen 315, 260 35 Ödåkra

Tel 042-25 04 80  E-post rbs@rainbird.eu
www.rainbird.se

Rain Birds automatiska bevattningar
Projektering, installation och

service över hela landet

BOKNINGSSYSTEM

Nordlandergatan 15
931 33 Skellefteå
Tel: 010-709 90 00 
Mail: info@explizit.se 
Webb: www.explizit.se 
Interbook Go, marknadens mest kompletta 
boknings- och bidragssystem som redan rönt 
stor framgång bland nu mer än 100 kommuner 
i Norden tack vare alla funktionsmöjligheter 
samt tids- och kostnadsbesparande tillval för 
alla användare. Naturligtvis helt webbaserat 
som lokal installation eller som molntjänst.

IDAVALL DATA AB
Ett företag inom Explizit-koncernen

Box 133, 361 22 Emmaboda
Tel: 0471-136 00
Fax: 0471-120 78
Mail: kontoret@idavall.se
FRI hanterar all slags bokning, även deltagar- 
bokning och datorbokning. Dessutom funk-
tioner för bidrag, kvittenser, lotterier, biljetter 
och statistik samt föreningsregister och 
bokning på Internet. Se mer på vår hemsida 
www.idavall.se

BÅTHAMNAR, BÅT- OCH  
BADBRYGGOR

Egen tillverkning av 
bryggor och ponton- 
båtar. Standardsorti- 
ment och anpassningar.  
Made in Sweden.

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220
Email info@daco.se • www.daco.se

Spelarbås DACO Team 
Sport Shelter. Flertal 
varianter och anpass-
ningar, egen tillverkning.
Made in Sweden

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark 
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220 
Email info@daco.se • www.daco.se

DAMMAR, DEPONIER

erbjuder försäljning och installation av 
geomembran · tätskikt · erosions- och 

marktäckningsdukar · sedum- och 
vattenväxtmattor samt gabioner.

0771-640040  www.viacon.se

DATAKONSULTER,  
DATAPROGRAM

D r i v e r  o c h  a d m i n i s t r e r a r  P A R K Y T O R

Samhällsbyggaren
         med helhetssyn

GIS-programvara för
dokumentation, 
drift och underhåll

www.norconsult.se

ELBILAR

Winn Marketing AB
Box 3006, 903 02 Umeå
Tel 090-12 57 80
Fax 090-14 15 47
info@winnmarketing.com 
www.winnmarketing.com
MEGA Eldrivna arbetsfordon. 
Flera modeller och stort utrustningsprogram.

ENTRÉAUTOMATIK, 
BILJETTSYSTEM

GET IN TOUCH WITH OUR 
NEW ACCESS SOLUTIONS!

WE CUSTOMIZE
SOLUTIONS.

teamaxess.com

AD_fritidpark_43mmx50mm.indd   1 25.01.2017   13:15:12

Årstidsv. 13, 665 35 KIL • Tel: 0554-68 95 00  
E-post: info@skidata.se • www.skidata.se

Kompletta lösningar för:
Skidanläggningar

Stadion * Arenor * m m

Actor Smart Visitor 
System
Västra vägen 52
803 24 Gävle   
Tel 026-65 69 00 
Fax 026-10 13 15
E-post info@actor.se
www.actor.se
Gör er tillgänglig dygnet runt med Smartbook
Bokning, kassa och inpassering, webb
Aktivitets- och passbokning, föreningsregister
Autogiro, fakturatjänst med mera
Klimatsmart fastighetsstyrning
Integration med Actic, ASSA-Arx, Gantner, 
Gotschlich, Metra

EVENEMANGSGOLV

NIMA MASKIN AB
Bygelgatan 6, 330 27 Hestra
Tel 0370-335 880
E-post info@nimamaskin.se
www.nimamaskin.se
IceCap istäckningssystem. Helsyntetiskt golv
som tål att belastas.

FOTBOLLSPLANER  
– KONSTGRÄS

SPENTAB 
Sportbyggarna  
Entreprenad AB
Smärgelvägen 15, 142 50 Skogås
Tel 08-556 285 50
Fax 08-556 285 60
stefan.otterstrom@spentab.se
www.spentab.se 
När det gäller konstgräsplaner!

FOTBOLLSPLANER 
– UTRUSTNING

SPENTAB 
Sportbyggarna  
Entreprenad AB
Smärgelvägen 15, 142 50 Skogås
Tel 08-556 285 50
Fax 08-556 285 60
stefan.otterstrom@spentab.se
www.spentab.se 
När det gäller gräsarmering och planvärme!

www.tress.se
042-490 93 30      info@tress.se

TRAFIK & FRITID  
SKANDINAVIEN AB
Tel 046-70 92 80
E-post info@trafik-fritid.se
www.trafik-fritid.se
Trafik & Fritid Skandinavien AB erbjuder 
nischade produkter och tjänster inom idrott 
och offentlig miljö. Vi levererar helhetskoncept 
inom idrottsplatsutrustning och jobbar med 
produkter av hög kvalitet. Av oss kan du för-
vänta dig hög servicegrad av kunnig personal 
och snabba och säkra leveranser!

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark 
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220 
Email info@daco.se • www.daco.se

Spelarbås DACO Team 
Sport Shelter. Flertal  
varianter och anpass- 
ningar, egen tillverkning. 
Made in Sweden

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220
Email info@daco.se • www.daco.se

Spelarbås DACO Team 
Sport Shelter. Flertal 
varianter och anpass-
ningar, egen tillverkning.
Made in Sweden

FOTBOLLSUTRUSTNING

0910 76 40 00
info@nordicsport.se

Allt för en
fotbollsplan!

FRIIDROTTSUTRUSTNING

NORDIC SPORT AB
Vi kan Fotboll, Ishockey, 
Bandy, Tennis och Friidrott!
Anbudsgatan 2
931 57 Skellefteå
Döbelnsgatan 34A 
113 52 Stockholm
Tel: 0774-46 00 00
Fax: 0910-76 40 49
email: info@nordicsport.se
www.nordicsport.se

GOLVBELÄGGNINGAR  
FÖR SPORT OCH IDROTT

SPENTAB 
Sportbyggarna  
Entreprenad AB
Smärgelvägen 15
142 50 Skogås
Tel 08-556 285 50
Fax 08-556 285 60
stefan.otterstrom@spentab.se
www.spentab.se 
När det gäller sportbeläggningar!

BERTECO AB
E-post info@berteco.se
www.berteco.se
Tel 0302-231 00
Elvägen 9 
443 61 Stenkullen
Allt inom skötsel, underhåll och renovering  
av samtliga sportgolvstyper.
Vi har egna golv som Berteco kombi-sport 
och Scan-lock golvsystem men sköter också 
linjemarkering, besiktning och dylikt.

GRÄSMATTOR – FÄRDIGA

GÖKSHOLM TURF
715 92 Stora Mellösa, Örebro
Tel 019-44 90 80
www.goksholm.se
Färdiga gräsmattor.

08-531 70 725 • 018-26 26 46

FÄRDIGA GRÄSMATTOR

IDROTTSHALLAR

INREDNING FÖR SPORT- OCH 
IDROTTSANLÄGGNINGAR

Living in the 
spirit of sport

Kontakta oss på
0495-249999

www.kgmab.se
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ISBANEMASKINER

MARKNADEN
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Vill du  
synas här?

Se sid 50 för information.

Nå beslutsfattare inom fritid, bad, park och grönyta.

ISBANEMASKINER FORTS.

Winn Marketing AB
Box 3006, 903 02 Umeå
Tel 090-12 57 80
Fax 090-14 15 47
info@winnmarketing.com
www.winnmarketíng.com
Isman/Olympia 7 modeller 
Icebear Electric

ISBANOR – KONSTFRYSTA

SPENTAB 
Sportbyggarna  
Entreprenad AB
Smärgelvägen 15, 142 50 Skogås
Tel 08-556 285 50
Fax 08-556 285 60
stefan.otterstrom@spentab.se
www.spentab.se 
När det gäller isbanor!

ISHALLAR – TILLBEHÖR

Solljus AB
Tel 063-18 11 52
www.solljus.se, info@solljus.se
Marknadens mest kostnadseffektiva belysning.
Tålig armatur med låga underhållskostnader.
Svensktillverkad. Belysning för hallar, ridhus, 
ishall, planer, motionsspår  med mera.

ISHOCKEYSARGAR

NORDIC SPORT AB
Vi kan Fotboll, Ishockey, Bandy,  
Tennis och Friidrott!
Anbudsgatan 2
931 57 Skellefteå
Döbelnsgatan 34A 
113 52 Stockholm
Tel: 0774-46 00 00
Fax: 0910-76 40 49
email: info@nordicsport.se
www.nordicsport.se

DACO-sargen, egen 
tillverkning. Kring- 
utrustning, tillbehör  
och reservdelar.  
Made in Sweden.

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220
Email info@daco.se • www.daco.se

Spelarbås DACO Team 
Sport Shelter. Flertal 
varianter och anpass-
ningar, egen tillverkning.
Made in Sweden

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark 
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220 
Email info@daco.se • www.daco.se

KONSTGRÄS

erbjuder försäljning och installation av 
konstgräs för rondeller, refuger och 
allmänna ytor, sedum för tak och mark, 
vattenväxtmattor och fasadgrönska.

0771-640040  www.viacon.se

Återvinn
Konstgräsgranulat

www.konstgräsgranulat.se

P Olssons i Linderöd AB

w w w . p o l s s o n s . s e

Ytstädare RBK 1500
Granulatrensare RSK 1000
Konstgräsblad LBK 270
Räfsa m. borste LRK 200
Borste BK 3000

LEKPLATSER – BESIKTNING

TAGGEN
miljö och landskap AB

www.taggen.se       08-27 27 70

Vi utför lekplatsbesiktningar,
projekterar nya lekplatser och gör 
upprustningsförslag av befintliga. 
Certifierade besiktningsmän.

Tornparken,  Sundbyberg

LEKPLATSUTRUSTNING

SPENTAB 
Sportbyggarna  
Entreprenad AB
Smärgelvägen 15, 142 50 Skogås
Tel 08-556 285 50
Fax 08-556 285 60
stefan.otterstrom@spentab.se
www.spentab.se 
När det gäller lekplatsutrustning!

0120 299 80 
www.rodeco.se

Säkra och kreativa lekområden
– för aktiva barn och attraktiva platser

www.tressutemiljö.se
042-490 93 30          info@tress.se

Lekplats, sport och park

LJUS- OCH BELYSNINGS- 
ANLÄGGNINGAR

www.vagbelysning.com

Linnés väg 61
191 35 Sollentuna 
Tel 08-444 55 90
Fax 08-444 55 99

Allt som är 
U T OM H U S B E LY S N I N G  

är vårt verksamhetsområde 
– små som stora anläggningar. 
Viktigast är anläggnings-
specifi ka lösningar för Ert 
behov.

Solljus AB
Tel 063-18 11 52
www.solljus.se
E-post info@solljus.se
Marknadens mest kostnadseffektiva belysning.
Tålig armatur med låga underhållskostnader.
Svensktillverkad. Belysning för hallar, ridhus, 
ishall, planer, motionsspår  med mera.

LÄKTARE

Nattflyvägen 7, 313 50 Åled 
035-181940, www.ilmonte.se 

Teleskopläktare  
Stolar  

Scenpodier 
Brandklassade textilier 
För idrottsarenor, aulor, 
teatrar och auditorier. 

AB Huskvarna 
Cementgjuteri
Box 57, 561 21 Huskvarna
Tel 036-39 06 90
Fax 036-925 87
E-post goran@hcbetong.nu
www.hcbetong.nu
Betongelementläktare 
Standardmoduler för läktare 
Special enl. beställarens önskan

Aluminiumläktare 
transportabla till alla typer av evenemang

Älvgatan 2, 934 41 Ersmark
Tel 0910-723 100
info@daco.se  www.daco.se

NÄRIDROTTSPLATSER

0910 76 40 00
info@nordicsport.se

Multisportarena efter
dina behov!

• Näridrottsplatser 
• Multirinkar  
• Åretrunt-anläggningar  
• Anpassningar  
Made in Sweden

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220
Email info@daco.se • www.daco.se

Spelarbås DACO Team 
Sport Shelter. Flertal 
varianter och anpass-
ningar, egen tillverkning.
Made in Sweden

DACO AB • Älvgatan 2 • 934 41 Ersmark 
Tel 0910-723 100 • Fax 0910-723 220 
Email info@daco.se • www.daco.se

www.tressutemiljö.se
042-490 93 30          info@tress.se

Lekplats, sport och park

PAPPERSKORGAR

Byarums Bruk AB
Byarum, 567 92 Vaggeryd
Tel 0393-222 10. 
Fax 0393-223 80
Showrooms: 
Barnhusg. 3, Stockholm  
Tel 08-21 42 31  
Lasarettsg. 6, Göteborg
Tel 031-13 83 90
Fabriken, Byarum 0393-222 10
E-post byarum@byarumsbruk.se
www.byarumsbruk.se
Parksoffor/-bänkar, planteringskärl, pappers-
korgar, askkoppar m.m.

PARKUTRUSTNING

kontakt@mobilisdesign.se

www.mobilisdesign.se
010-498 32 17  

Byarums Bruk AB
Byarum, 567 92 Vaggeryd
Tel 0393-222 10. 
Fax 0393-223 80
Showrooms: 
Barnhusg. 3, Stockholm  
Tel 08-21 42 31  
Lasarettsg. 6, Göteborg
Tel 031-13 83 90
Fabriken, Byarum 0393-222 10
E-post byarum@byarumsbruk.se
www.byarumsbruk.se
Parksoffor/-bänkar, planteringskärl, pappers-
korgar, askkoppar m.m.

M
öbler och produkter 

för park &
 stadsm

iljö.

w
w
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DiscGolfPark  
by Spin18
Lars Jansson
DiscGolfPark Designer, Sweden
Tel. 0736-16 93 33
lars.jansson@spin18.com
www.discgolfpark.com
DiscGolfPark by Spin18 är en helhets lösning  
för discgolf. I konceptet ingår korgar, utkast-
platser, hålskyltar och professionell bandesign.

PROVNING

RISE Research 
Institutes of Sweden 
(fd SP)
Ingvar Demker
Box 857, 501 15 Borås
Tel 010-516 53 08
Fax 033-10 33 88
E-post ingvar.demker@ri.se
Provning och certifiering av sportgolv,  
sportbeläggningar, lekplatsunderlag,  
idrottsmattor, etc.

SKYLTAR

HÅVA SKYLTAR AB
Box 9056
200 39 Malmö
Tel 040-671 77 50
Fax 040-671 77 55
E-post sales@havaskyltar.se
www.havaskyltar.se
ÖVER 3500 STANDARDSKYLTAR. 
Kompletta inom- och utomhusskyltsystem. 
Spec. Friluftsmärken och orienteringstavlor. 
Handla i vår webbutik. 
BESTÄLL VÅR KATALOG.

SNÖKANONER

Demaclenko Nordic AB
Inspektörsvägen 16
831 03 Östersund

Tel. +46-63-589 99 12
sales.sweden@demaclenko.com
www.demaclenko.com

TENNISBANOR

TRAFIK & FRITID  
SKANDINAVIEN AB
Tel 046-70 92 80
E-post info@trafik-fritid.se
www.trafik-fritid.se
Trafik & Fritid Skandinavien AB erbjuder 
nischade produkter och tjänster inom idrott 
och offentlig miljö. Vi levererar helhetskoncept 
inom idrottsplatsutrustning och jobbar med 
produkter av hög kvalitet. Av oss kan du för-
vänta dig hög servicegrad av kunnig personal 
och snabba och säkra leveranser!

SPENTAB
Sportbyggarna  
Entreprenad AB
Smärgelvägen 15
142 50 Skogås
Tel 08-556 285 50
Fax 08-556 285 60
stefan.otterstrom@spentab.se
www.spentab.se 
När det gäller tennisbanor!

TID, RESULTAT OCH TAVLOR

NIMA MASKIN AB
Bygelgatan 6
330 27 Hestra
Tel 0370-335 880
E-post info@nimamaskin.se
www.nimamaskin.se
www.matchur.nu
MICROBUS SPORTSYSTEM: 
• Tid- och resultattavlor för olika sporter. 
• Informationstavlor 
• Fullgrafiska displayer / temperatur,  
vindmätare m.m.

TRÄDGÅRD

Verktyg för sk
og & trädgård

 

023-296 55 
www.gronytekonsult.se

Skandinavisk Generalagent för  
Silky beskärningsverktyg

TRÄDGÅRDSMASKINER, 
TRAKTORER – TILLBEHÖR

REDSKAPSBÄRARE 
FÖR ALLA BEHOV

• Rikstäckande serviceorganisation
• Jour kvällar och helger
• Komplett tillbehörsprogram 

090-12 57 80 • info@winnmarketing.com
www.winnmarketing.com

Lift & Maskin

Mobila flishuggar

Gävle  Falkenberg  Stockholm  Malmö  026-12 47 00  www.malthus.se

Lift &
 M

askin

Marknadens bredaste utbud av nya och beg. liftar

UTOMHUSGYM

www.tressutemiljö.se
042-490 93 30          info@tress.se

Lekplats, sport och park

MARKNADENMARKNADEN
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UTOMHUSGYM FORTS.

TRÄNINGSREDSKAP
FRÅN UTFORM FÖR 
EN HÄLSOSAM OCH

SUND LIVSSTIL

utform.se

VÄXTER

www.bjorkhaga.se
046-810 00

VÄXTER FÖR DIG 
SOM BYGGER 

LANDSKAP

Annons Fritid och park.indd   1 2015-01-23   17:26:32

 
Nya Eriksbo Plantskola AB 
Borsingby Kungsbacka 101

731 97 Köping, Fax 0221-160 64
info@eriksbo-plantskola.se 

www.eriksbo-plantskola.se

Din växtleverantör
i Mälardalen!
0221-160 60

Helsingborgsvägen 54, 262 72 Ängelholm
Tel 0431-173 50 ● info@plantskolan.se

www.plantskolan.se

Kvalitetsväxter
i stort sortiment

042-36 61 05
info@splendorplant.se
www.splendorplant.se

Växter med prakt 
och livskraft

Svenskodlade rosor 
av högsta kvalitet

www.floralinnea.se
 042-327799 info@floralinnea.com

ANNONS 43x70 mm ANNONS 43x50 mm ANNONS 43x30 mm TEXTANNONS

Fritid & Park  
i Sverige AB
Gatan 10, 123 45 Malmö 
Tel 0735-699 350 
E-post david@fritidpark.se
Här finns även plats för 
tre rader produkttext. 
Kostnad för ett helt år 3 900:- exkl. moms

Annonsbokning: Kontakta David Lundström, 
0735-699 350, david@fritidpark.se

En modulannons i
MARKNADEN 

syns bättre!
Du får med din logotype  

och produkttexter.  

Modul 43x70 mm för ett helt år 
kostar 9 800:- exkl. moms.

Kontakta David Lundström, 
tel 0735-699 350,
david@fritidpark.se

En modulannons i
MARKNADEN 

syns bättre!
Du får med din logotype  

och produkttexter.  
Modul 43x50 mm för ett helt år 

kostar 7 600:- exkl. moms.
Kontakta David Lundström, 

tel 0735-699 350,
david@fritidpark.se

En modulannons
syns bättre!

Du får med din logotype och produkt-
texter. Denna modul 43x30 mm  

kostar för ett helt år 5 400:- exkl. moms.
Kontakta David Lundström, 

0735-699 350

Pris: 9 800 kr/år Pris: 7 600 kr/år Pris: 5 400 kr/år Pris: 3 900 kr/år

I Fritid & Park i Sverige når du
•  Fritids- och kultur cheferna i hela Sverige – vi är deras  

officiella organ. Du når de verkliga beslutsfattarna.

•  Stadsträdgårdsmästare, parkchefer och chefer  vid  
kommunernas tekniska  förvalt ningar. Du når de som är  
med och driver samt för bereder inköpsbesluten.

•  De ansvariga för idrottsanläggningar, bad, hallar, isbanor ,  

frilufts- och turistanläggningar. Du når de som är med  
och påverkar besluten.

•  De som arbetar med kyrkogårdar och golfbanor.
•  Politiker i de nämnder som handhar fritids -, anläggnings-, 

kultur-, park- och kyrkogårdsfrågor samt turism. Du når  
de som fattar de formella besluten.

Naturisbanor  
– unikt koncept för  
naturisbanor som  
ger 3–5 månader åkbar naturis!

LEVERERAR SKRÄDDARSYDDA 
ISBANOR I NORDEN

UNIK NYHET! 
ICE4YOU – Mobil konst frusen  
isbana med sarg som ryms 
på en släpvagn! 

Konstfrusna isbanor 
– vi skräddar syr lösningar för ert behov av 
isbanor – både som hyr- och köplösningar.  
Permanent eller mobilt – med eller utan sarg  
– med eller utan konstgräs.
 

Vinteräventyrsparker 
– i samarbete med AST 
kan vi nu erbjuda helt  
nya isäventyr. Vi hjälper 
er med design och  
skräddarsyr dessa  
efter era önskemål.
 

Vi kan även leverera  
speciallösningar för t.ex. crashed 
ice, winter classic events etc.

www.hockeypractice.pro www.hockeypractice.se info@hockeypractice.se
(professionella kunder) (webbutik) Tel 063-140 500

ICE4YOU – mobil isbana

Vinnare av 
Besökarnas pris

”Enkelheten, 
flexibiliteten 
och mobili-
te ten gör 
det möjligt 
att möta 
målgrupper 
som annars 
inte nås.”

MARKNADEN
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B POSTTIDNING
AVS: Fritid & Park i Sverige förlag AB 
Tibastgatan 12, 218 36 Bunkeflostrand

INSIDEOUT MULTIARENA
InsideOut är en arena som för samman tjejer och killar på ett naturligt sätt där umgänget står i fokus. Här kan man lyssna på musik, utöva olika 
bollspel, umgås och ha kul. Att umgås kring ett uppehållsområde som inbjuder till lek och spel är ett modernt sätt att träffas och detta gör att 
barn och ungdomar kommer röra sig på ett naturligt sätt utan att själva tävlingen ska vara målet.

InsideOut Multiarena är uppbyggd på 3 stycken bassektioner som kopplas samman i olika former, funktioner och stilar. Till detta finns ett stort 
utbud av komplementerande produkter för InsideOut Multiarena såsom mål, scen, boxsäck, ramper, förråd, bänkar och bord. Arenan kund-
anpassas vid varje tillfälle för att kunna uppfylla samtliga önskemål inom den yta man har till sitt förfogande. Kontakta oss för mer information. 

Lekplats, sport och park

| Utemiljö|
042 - 490 93 30

www.tressutemiljö.se


