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VÄXTTENTA I ALNARP
Glöm inte att ni kan testa era
lignoskunskaper den 8 september
i Alnarp. Direkt efter Moviums
perennakurs. Mer info på
www.liraren.se
Foto: Solveig Åkerhielm

Samarbete mellan LIR och Naturvetarna
Samarbetet innebär att vi ska informera och stödja varandra i
professionsfrågor rörande landskapsingenjörers och trädgårdsteknikers
profession, utbildning och arbetsmarknad. Vi ska informera på våra
respektive webbsidor och nyhetsbrev om varandras verksamhet.
Naturvetarna kommer också att få möjlighet att närvara vid LIRs årsmöte
samt vid regionsträffar i Mälardalen. LIR ska vara remissinstans till
Naturvetarna i frågor som berör landskapsingenjörers och
trädgårdsteknikers medlemmar och verksamhetsområde. En kommitté
kommer att bildas för att utveckla vårt samarbete. Kommittén kommer att
bestå av högst tre representanter från båda parter. Allan Lickander, Solveig
Åkerhielm och Anne Heino kommer att medverka från LIRs sida.

Medlemsmatrikeln
Medlemsmatrikeln på liraren.se uppdateras ännu inte automatiskt, men en
lösning är på gång. Så vi ber alla gamla och nya medlemmar att hålla ut.
Matrikeln är uppdaterad under augusti månad.

VÄRDERING AV UTEMILJÖER
Intresset för utemiljöer har ökat
igen efter att tidigare spelat en
underordnad roll. Genom att
ekonomiskt värdera våra
utemiljöer på ett likvärdigt sätt i
hela landet och jämföra dessa,
skapas en värdegrund för våra
utemiljöer. Värdeutlåtandet
(rapporten) ger beställaren ett
kvitto på ett visst nuvärde.
Rapporten ger också en hint om
hur skötsel och underhåll har
fungerat till ett visst datum.
Vidare, så kan värderingsarbeten
även skapa nya affärssegment
och arbetstillfällen i branschen.

EGA erbjuder LIRs medlemmar en endagskurs i AMA med inriktning på
tekniska beskrivningar för finplanerings-entreprenader för till exempel
bostadsgårdar, torg, parker, skolgårdar mm. www.ega.se

Den allra största vinsten med
"ekonomisk värdering" är att
den synliggör och värdesätter
en hel yrkeskår som idag inte
har den status som den
förtjänar. www.acama.se

Kalkyleringskurs

Efterlysning!

Är du intresserad av att fördjupa dig i ämnet kalkylering? LIR har planer på
att anordna en kalkyleringskurs tillsammans med Claes-Anders Malmberg
på ACAMA. Kursen kommer att hållas i Stockholm och vara öppen för alla.
Mer information kommer.

Gamla Lirf medlemmar
Du som tidigare varit medlem i
Lirf och vill vara medlem i LIR
måste anmäla dig via webben på
www.liraren.se

AMA Anläggning 07– finplanering

OM LIR
LIR är en rikstäckande organisation som har till uppgift att synliggöra både landskapsingenjörer och trädgårdstekniker.
Genom vår samverkan med branschens aktörer har vi större möjlighet att påverka branschen och lyfta upp vår breda
kompetens. Vi skall som yrkesgrupp vara självklara deltagare i arbetet med vår gemensamma utemiljö.
www.liraren.se eller info@liraren.se

