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Årets mötesplats - Lingdagen i Alnarp
Landskapsingejörsdagen närmar sig med stormsteg. Mäss- och
seminariedagen som i år visar upp ett delvis nytt ansikte. Programmet
är spikat och just nu arbetar lingdagsgruppen för fullt med att ordna
en fantastisk dag för alla utställare, föreläsare och förstås, besökare.
Boka den 4 februari redan nu så att du inte missar möjligheten till att
uppdatera dig och träffa bekanta och nya ansikten. Se bifogat
seminarieprogram med föreläsarpresentationer.
Under Lingdagen så kommer vi att genomföra LIRs årsmöte. Det
kommer att hållas klockan 11.00-12.00 i Alnarp under Lingdagen. För
kallelse och årsmöteshandlingar se bifogat detta nyhetsbrev eller på
www.liraren.se.

Rösta på Årets LIRare!
För första gången ska vi inom LIR utse Årets LIRare. Ta chansen att
vara med och rösta på någon du tycker har gjort något extra bra
under 2009. Årets LIRare kommer att presenteras under årsmötet.
Kriteriet för att bli utvald är att man är landskapsingenjör eller
trädgårdstekniker. Rösta senast den 20 januari! För mer information
och röstning se www.liraren.se.

Landskapsingenjör –framtidsyrke?

NOTERAT
Byggarbetsmiljösamordnare
Ni har väl kommit ihåg att utbilda
era byggarbetsmiljösamordnare
BAS-P / U
• BAS-P =
byggarbetsmiljösamordnare för
planering och projektering
• BAS-U =
byggarbetsmiljösamordnare för
utförandet av byggnads- och
anläggningsarbetet
För mer info: www.av.se
Ny kurs på SLU Alnarp
Arbetsvetenskap- Arbete, hälsa
och ledarskap. Går att läsa på
25% helt eller delvis på distans.
För mer info Läs här

SACO: har kommit ut med en prognos för överskottsyrken och
däribland finner man Landskapsingenjören. Det här kan ge oro för
nyligen utexaminerade lingare. Det är viktigt att poängtera att
prognosen räknas vara mycket osäker. Dessutom hänvisar man till att
många arbeten är säsongsarbeten.

LIR i Mälardalen
Lirare i Mälardalsregionen
kommer att träffas den 21 januari
kl. 12.00 i Nacka. Är du
intresserad av att medverka
kontakta Anne Heino,
anne.heino@svenskakyrkan.se

Många av de som utexaminerats de senaste åren söker heltidstjänster, då ansvarsposter oftast är just på helårsbasis, de som
söker anläggningsjobb eller skötseljobb kan däremot drabbas av
säsongsbetonade tjänster. Frågan vi kan ställa oss är om
Landskapsingenjörerna verkligen kommer att få svårt att få arbete i
framtiden? Läs mer på www.saco.se.

Diskussionsforum
Är landskapsingenjör ett
framtidsyrke? Diskutera gärna på
vårt forum. Berätta vad du tror!

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

