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Vad är sommarblomsprogrammet?

Sommarstaden Gävle är fylld av liv. Olika arrangemang 
och aktiviteter såväl som stadens uteserveringar bidrar 
till att Gävle är en attraktiv sommarstad. För att 
ytterligare försköna staden planteras årligen tusentals 
sommarblommor. Det är ett sätt att skapa liv i våra 
stads- och parkrum och förstärker stadens identitet och 
uttryck. 

För att skapa variation mellan åren används löpande ett 
antal teman över en treårscykel. År fyra återkommer år 
ett och så vidare. Detta innebär att vi kan skapa 
intressanta planteringar som är vackra och hållbara ur 
ett driftsperspektiv. 

Programmet

Sommarblomsprogrammet presenterar teman som utgår 
från Gävles kännetecken och karaktärer. Färger och sorter 
är utvalda för att vara hållbara och lättskötta. Tanken är 
att vår-, sommar-, och höstflor följer samma tema under 
året. 

De teman som beskrivs i programmet har stark 
Gävlekoppling och är framtagna för att förstärka vissa av 
de element som är en del av stadens identitet. Till 
programmet finns planeringsunderlag som beskriver de 
faktiska planteringarna för varje urna och rabatt. Under-
lagen uppdateras löpande i samband med utvärdering 
efter genomförandet av årets tema.

Teman är tänkta som ett utgångsläge och innebär inte 
att andra variationer inte är tänkbara.   

Programmet löper över tre år vilket skapar goda 
förutsättningar att på ett effektivt sätt planera för såväl 
inköp som drift av våra utplanteringsväxter.

Teman
För att skapa variation har vi utvecklat tre olika teman:

År 1 - Symboler & signum grundar sig på färgsättningen i 
många av de olika symboler som representerar Gävle med 
bland annat varmgula toner från bocken och rött från 
Brynäs och Gevalia.

År 2 - Fuchsia & fest representerar Gävles tradition av 
stamfucshior och deras ursprung i Sydamerika med 
varma färger och staden som fest och kulturstad.

År 3 - Hav & å symboliserar Gävles närhet till havet och 
Gavleån med gott om blå nyanser samt accenter i gula 
toner från vass och andra element nära vattnet. 

Att välja växter

Det finns många krav som ställs på utplanteringsväxter i 
offentlig miljö. De ska exempelvis vara tåliga för väder och 
vind för att vara vackra oavsett om det blir en sommar rik 
på nederbörd eller torrt och soligt. Detta innebär att en 

sort som trivs bra det ena året ändå kan passa mindre bra 
ett annat. Målsättningen är att använda sorter som inte 
är alltför känsliga vilket innebär begränsningar kring 
vilka arter som är lämpliga. 

Det finns goda möjligheter att prova nya sorter i 
mindre skala, däremot är det inte aktuellt att byta ut vissa 
stomväxter på platser där vi i en och samma plantering 
sätter hundratals av en och samma sort. 

Skötsel

Skötsel av sommarblommorna upphandlas genom 
parkdriftens årsbeställning. Vår- och höstflor planteras på 
utvalda stråk i samarbete med Gävle Centrumsamverkan. 

Utplantering av sommarblommor påbörjas i juni, efter 
järnnätterna (de sista nätter det generellt finns risk för 
frost). Därefter genomförs skötsel i form av vattning, 
putsning, gödsling och eventuell kompletteringsplante-
ring av växter. 

Vid plantering i centralt belägna parker, längs stråk 
och torg där det finns risk för skadegörelse i samband 
med skolavslutning genomförs plantering av sommar-
blommorna först efter denna. 

Uppföljning och utvärdering

För att kunna ta tillvara på erfarenheter och därmed 
utveckla planteringarna och val av sorter är det viktigt att 
följa upp och utvärdera. Detta sker dels genom tidsbe-
stämd dokumentation i form av fotografering under 
säsong men också genom erfarenhetsåterkoppling i 
samband med återkommande möten. Det är viktigt att 
beställaren samlar upp synpunkter från ansvarig hos 
utföraren såväl som hos personalen som fysiskt arbetar 
med växterna.

Samtliga urnor fotograferas i slutet av juni och den 
första veckan i september, enligt årsbeställning. 
Fotografierna överlämnas till Samhällsbyggnad och utgör 
underlag vid uppföljning och utvärdering. 

I samband med planering av nästkommande års 
blommor genomförs en utvärdering av innevarande år. 
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Sommar-, vår- och höstflor

smyckar rabatterna vintertid. De vårblommande lökarna 
är bland annat tulpaner i nyanser utifrån årets tema.

Vårflor i urnorna längs med Drottninggatan följer 
årets tema och välkomnar våren med bland annat 
lökväxter och andra frosttåliga växter. Planteringarna 
genomförs i samverkan med Gävle Centrumsamverkan. 

Sommarflor

Det är sommarblommorna som har den största omfatt-
ningen av våra utplanteringsväxter. Varje år planteras 7 
blomsterkoner, cirka 70 urnor och 70 brolådor samt 250 
kvadratmeter rabatter.  

Stommen i Rådhusesplanadens rabatter är våra vackra 
stamfuchsior. De har en lång historia och några av dem är 
över 50 år gamla vilket syns på de vackra stammarna .  
De övervintras frostfritt i växthus för att till nästa 
sommar återigen försköna vår vackra esplanad. 

Planteringarna planeras utifrån växternas olika 
blom- och bladformer, färger och egenskaper. Allt för att 
skapa en så intressant upplevelse som möjligt.

Höstflor

Under hösten planteras urnorna bland annat längs med 
Drottninggatan med ljung och andra höstväxter som står 
kvar tills snön faller. När växtmaterialet tillåter kan 
prydnadsgräs från sommarens flor sparas och användas i 
höstplanteringen. Detta genomförs i samverkan med  
Gävle Centrumsamverkan.

Synpunkter på temat dokumenteras och justeras innan 
årets slut.

Samordning och beställning

Samhällsbyggnad Gävle är en beställarorganisation som 
beställer både drift och anläggningsarbeten av olika 
utförare. Växter beställs av utföraren utifrån beställarens 
skisser och växtlistor enligt gällande upphandling. 
Mängdförteckningar från tidigare år behålls, uppdateras 
och används som underlag. 

Beställning av nästkommande års växter bör ske 
senast i oktober inför utplantering i juni nästföljande år. 

Ekonomi

Sommarblommorna bekostas av avdelningen för Gata och 
park. Årligen läggs ca 1,2 mkr på sommarblommor. Det 
omfattar inköp, skötsel såsom putsning och vattning 
samt vinterförvaring av stamfucshiorna.

För att stärka vissa stråk i centrum går Gävle Centrum-
samverkan in med medel som bekostar vår- och höstflor i 
centralt belägna urnor, exempelvis längs med Drottninggatan. 

Historia

Gävle är Norrlands äldsta stad med stadsrättigheter sedan 
1446. Staden har en rik historia där havet, fisket, sjöfarten 
och handeln har spelat en viktig roll sedan flera hundra år 
tillbaka. Sedan dess har olika tidsåldrar och epoker satt sin 
prägel på stadsrummet, från medeltida trästad via 
industrialismens stenstad, rutnät med stora parker, till 
modernare betongbyggnation.

Trots en del rivningar under 1900-talets senare hälft 
finns en hel del vackra och historiskt intressanta byggna-
der bevarade i bland annat Strömsbro och Gamla Gefle. 
Andra intressanta byggnader är Gasklockorna, Slottet, 
Fängelset, Berggrenska gården och gamla regements-
byggnader som nu inhyser Högskolan i Gävle.

Identitet och karaktärsdrag

Många Gävlebor och besökare förknippar Gävle med 
stadens gröna värden som Rådhusesplanaden och 
Boulognerskogen. De gröna inslagen är imponerande då 
de fått behålla sin ursprungliga form till stor del och är en 
del av en genomtänkt stadsbyggnad. 

Gävles officiella symbol är stadsvapnet med tre ankare. 
Dessa återfinns även i beläggningen på några platser 
längs ån. Även Gävlebocken, som funnits med sedan 
60-talet, är en stark symbol för platsen Gävle över hela 
världen. Under 2014 togs varumärket för platsen Gävle 
fram, ett G i form av en bock som en symbol för staden. 

Brynäs och Gefle IF, lag som spelar i hösta serierna, är 
naturligtvis representanter för staden. Läkerol, Ahlgrens 
bilar och Gevalia är varumärken med sitt ursprung i Gävle. 
Gävle har också en historia som cirkusstad. 

Själva staden har också element som förknippas med 
den, Rådhusesplanaden med sina fontäner pryder ofta 
vykort från Gävle, skulpturerna är många och viktiga för 
gävleborna. Torghandeln, Bondens marknad och alléerna 
är annat som ger hemkänsla.

Gävle har en närhet till vatten med såväl det centralt 
belägna å-rummet som  havet. Vattnet är ett viktigt 
element och att skapa vattenkontakt i de centrala delarna 
är viktigt. 

Staden har ett stort och levande utbud av såväl kultur 
som natur. 

Sommarblommornas roll

Sommarblommorna ger en möjlighet att skapa variation i 
våra parker och stadsmiljöer och stärka stadens karaktärer. 
Växternas tillfällighet gör att det också kan vara lämpligt 
att jobba med teman i samband med andra händelser i 
vår omvärld, såsom jubileum eller temaår. Varför inte ett 
ätbart tema? 

I Gävle planteras årligen tusentals sommarblommor ut i 
urnor och utvalda planteringsytor i viktiga parker. 
Vår- och höstflor planteras i några av våra främsta 
parkmiljöer; Rådhusesplanaden och Stenebergsparken 
samt i urnor längs med Drottninggatan. 
Sommarblommorna smyckar stora delar av Gävle city, 
Boulognerskogen och Stenebergsparken.

Var placeras sommarblommorna?

Sommarblommorna placeras ut så att så många som 
möjligt ska kunna njuta av dem, både Gävlebor och 
besökare. Dels i urnor längs viktiga stråk och på platser i 
centrala staden men också i några av våra vackra parker. 

Årstidsväxlingar

Genom att använda sig av säsongsbetonat material och ha 
flera olika flor över säsongen förstärks årstidsväxlingarna. 
Det innebär exempelvis att vi välkomnar våren med 
blomsterlök, på sommaren fylls urnorna med prunkande 
sommarblommor och på hösten ljung och andra växter.

Vårflor

Till vårfloret hör lökplanteringar i några av våra viktigaste 
parker, exempelvis i Rådhusesplanaden där vi årligen 
planterar ca 12 000 lökar.  Vårens lökar planteras under 
hösten i bland. Lökarna täcks sedan med granris som 

Teatern

Rådhusesplanaden

Nygatan

Stortorget

Rådhustorget

Teckenförklaring

Rabatt

Urnor längs stråk

Urnor på platsbildning

Brolådor

Utanför kartbild finns urnor 

i rondellen i Valbo centrum 

Förvaltningshuset

Slottstorget

Södermalmstorg

Södra Kungsgatan

Hamntorget

Centralplan

Alderholmsbron

Drottninggatan

Centralbron

Stenebergsparken

Entrén till Boulognern

Paradrabatten

Caférabatten
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Gävles putsade fasader med sina ockragula toner har 
inspirerat till temat ”Symboler & signum”. Spännande 
tegelbyggnader som Gaskolockorna och  Gävle 
brandstation ger nyanser i planteringarna och knyter an 
till stadens historia och tradition. De varma färgerna är 
också hämtade från några av våra starkaste varumärken 
så som Brynäs, Gevalia och Läkerol. Vi påminns också 
om julbockens halm och röda band.

Nyckelord

Gävles fasader, Brynäs, Gevalia, Gävlebocken, whiskey, 
Gasklockorna, Kungsbäck, Gävle slott, Läkerol, järn, 
stadsbrand, Gävle teater, Gävle brandstation.

Färger

Aprikos, gul, bärnsten, ockra, orange, röd, brun, vinröd, svart

År 1: Symboler & signum

Palett Växtmaterial

Vårflor
Vårskrud av röda, gula och orange penséer, lökväxter 
såsom minipåsklilja, tulpan och andra vårblommor.  
Uppstickare som kejsarkrona och högre tulpansorter ger 
höjd och effekt bland tulpanerna. I urnorna längs 
Drottninggatan planteras med fördel ett uppstammat 
träd som skapar proportion till urnans storlek och behålls 
över säsongen.

Sommarflor 
I Symboler och Signum spelar våra vackra kannor en 
huvudroll tillsammans med växten ricin. Den röda färgen 
får sällskap av gult och orange i tagetes och gul sommar-
rudbeckia. Chokladblomma, rostbrun kopparstarr och 
mörkt brun batat skapar kontrast i både färg och form.

Höstflor 
Röd ljung med inslag av prydnadskål utgör tillsammans 
med det vackra bladverket från alunrot i olika nyanser 
höstfloret. Det kopparfärgade gräset från sommarens 
plantering ger planteringarna höjd. 

PROGRAM PROGRAM
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År 2: Fuchsia & fest

Palett Temat ”Fuchsia & fest” utstrålar värme och är en flört 
med Gävles färgsprakande kulturliv. Planteringarna tar 
avstamp i kultur- och cirkusstaden Gävle med den stora 
variation och mångfald som finns. Stadens kända 
stamfuchsior är huvudnumret som i planteringarna får 
sällskap av många andra fuchsior med exotiskt ursprung 
i Sydamerika och Karibien. Gävles stadsfester, musik- 
och teaterliv har inspirerat till sprakande, tropiskt glada 
färger. 

Nyckelord

Gävles stamfuchsior, Sydamerika, tropiskt, exotiskt, 
färgstarkt, kärlek, Karibien, stadsfestivaler, cirkus, 
mångfald, kultur, godis. 

Färger

Lila, cerise, ljusrosa, aprikos, vit, orange, korall, varmgul, 
limegrön

Växtmaterial

Vårflor
Toner mot cerise och lila välkomnar våren med penséer, 
lökväxter och andra vårblommor. Tulpanerna i Rådhu-
sesplanaden går i temats nyanser. I urnorna längs 
Drottninggatan planteras med fördel ett uppstammat 
träd som sedan behålls över säsongen.

Sommarflor 
Stamfuchsiorna är utgångsläget för temat och samsas 
med flera andra sorter i lila och rosa nyanser. De många 
fuchsiorna får sällskap av hängpetunia, hängpelargon och 
dahlior i olika färger. De gula och orange nyanserna ger 
sorter av tagetes och lejongap. Skira gräs och rävsvansar 
skapar spänning och dynamik i planteringarna. 

Höstflor 
Ljung i rosa och lila toner, prydnadskål och gräs som 
behålls från sommarplanteringen utgör stommen i 
höstplanteringarna. 
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År 3: Hav & å

Palett Inspirationen till temat ”Hav & å” kommer givetvis från 
Gävles närhet till havet och Gavleån men också från 
elementen där omkring. Temat utgår från hamnstaden 
Gävle och vår historia kopplad till havet och vattnet. 
Färgerna är hämtade från många av de detaljer som 
finns i vattnets närhet; klipporna som möter vattnet, 
mjuka stenar, vass, fisk och fiske. Planteringarna leder 
tankarna till båtliv, stranden och den svenska 
sommaren.

Nyckelord

Gefle IF, Gävle stadsvapen, Gavleån, Gävle strand, Limön, 
vatten, himmel, klippor, stenar, vind, sol, strand, vass, 
båtliv, fiske, strömming.

Färger

Vitt, sandfärgad, gul, silvergrå, antracit, kornblå, blå, 
blågrön, svart

Växtmaterial

Vårflor
Blå och vita penséer, lökväxter såsom pärlhyacint 
tulpan, hyacint och andra vårblommor förstärker 
det maritima temat. Som accent används gärna 
minipåsklilja. I urnorna längs Drottninggatan 
planteras gärna ett mindre träd som sedan 
behålls över säsongen.

Sommarflor 
Vattnet återspeglas i blommor i olika blå nyanser. 
Blå hängpetunia, daggsalvia, femtunga och 
lobelia för att nämna några. De vita och silvriga 
färgerna kommer från silversalvia, vit hängpetu-
nia , vit tobaksblomma, grå helgonört med flera. 
Det varma gula plockas upp av sorter av tagets 
och gul margurite. Skirt gräs lättar upp plante-
ringarna och svartkål ger kontrast med sitt 
mörka spännande bladverk.  

Höstflor 
Vit ljung planteras tillsammans med andra 
höstväxter i olika gröna och grå nyanser, exem-
pelvis prydnadsmål. Gräs och andra växter som 
klarar hösten sparas från sommarens flor.
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