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Dagvattenhantering
och växtmiljöer i
nordligt klimat
inkl. nätverksträff inom FSS
19-20 mars 2019 i Luleå
Välkommen till nätverksträffar och seminarier för
personer verksamma med park- och stadsmiljöfrågor –
ett samarrangemang mellan Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS), Tankesmedjan Movium vid
SLU och Luleå kommun.
Dag 1 blir det nätverksträff inom ramen för FSS verksamhet. Under träffen sätts fokus på kommunal grönstrukturplanering – vi får höra om Eskilstuna kommuns arbete
med en grönplan, där urbana ekosystemtjänster är ett
nyckelbegrepp för att förstå och visualisera viktiga ekologiska samband. På kvällen blir det möjlighet för mingel
och samvaro via stadsvandring och middag.
Under dag 2 arrangeras en träff inom Movium Partnerskap
– öppen även för icke partners! I seminariets första del blir
det diskussioner kring ”grön” teknik för dagvattenhantering
– teknik, metodik och växtval för tillämpning i kallt klimat.
I den andra delen sätts fokus på härdigt växtmaterial för
offentliga utemiljöer i nordligt klimat.
19 mars: Sessionssalen i Luleå stadshus, Rådstugatan 11.
20 mars: Elite Stadshotellet, Storgatan 15.
Avgifter: 19 mars – Dagsprogrammet: kostnadsfritt. Gemensam
middag på kvällen: 650 SEK.
20 mars – 1 400 SEK exkl. moms för kontaktpersoner
och användare inom Movium Partnerskap samt för FSS
medlemmar. Övriga betalar 1 900 SEK exkl. moms.
Anmälan: Senast den 26 februari via www.movium.slu.se.
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar
före aktiviteten debiteras halva avgiften, därefter hela.
Logi:
Ett antal enkelrum (884 SEK exkl. moms) har preliminärbokats på Elite Stadshotellet den 19-20 mars.
Bokning senast den 27 februari via info.lulea@elite.se
eller 0920-27 40 40, ange bokningskod 4897318.
Övrigt: Seminariet 20 mars genomförs om min. 20 deltagare.
Mer info: parvin.mazandarani@slu.se, 040-41 52 11.
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PROGRAM
Tisdag 19 mars
Nätverksträff inom FSS
11.30 Samling med lunch
12.30 Välkommen!
Michael Öhman, stadsträdgårdsmästare, Luleå
kommun och styrelseledamot i FSS
Diskussion kring aktuella projekt, trender och
behov av kunskapsutveckling för arbetet med
utemiljöer i norra Sverige
14.00 Kaffe
14.30 Metodik i arbetet med kommunal grönstrukturplanering – att integrera urbana ekosystemtjänster i förvaltningsövergripande samarbeten
Karin Stolt, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun
16.00 Frågestund och diskussion
16.30 Avslutning
17.30 Guidad kvällsvandring i Luleå
under ledning av Luleå kommun
19.00 Gemensam middag (separat anmälan)

Onsdag 20 mars
Nätverksträff inom Movium Partnerskap
(även icke partners hälsas välkomna!)

08.30 Välkommen! Information om Movium Partnerskap
och Movium-nyheter
Harald Klein, arkitekt SAR/MSA, koordinator
Movium Partnerskap, Tankesmedjan Movium, SLU
08.45 Grön teknik för dagvattenhantering – olika
metoder samt erfarenheter av funktion och
reningsförmåga i kallt klimat
Godecke-Tobias Blecken, dagvattenkonsult på Sweco
Environment och biträdande professor vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser,
Luleå tekniska universitet
09.45 Kaffe
10.15 Växtval för funktion och estetik i regnbäddar
Henrik Sjöman, lärare och forskare vid SLU Alnarp
samt vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska
trädgård
11.00 Frågestund och diskussion
11.15 Bensträckare
11.30 Härdigt växtmaterial för offentliga utemiljöer
i nordligt klimat
Henrik Sjöman
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12.30 Avslutning med lunch

