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Välkomna till ett nytt spännande år tillsammans med LIR

Nationell trädinventeringsmanual
Projektet är nu avslutat och den färdiga standarden för trädinventeringar i urban miljö ligger ute för fri nedladdning via följande adress:
www.inventering.nu
För att ladda ner standarden behöver man endast fylla i några enkla
uppgifter som vi sedan kan använda
för att följa standardens spridning.
Sprid gärna länken till så många ni
vill då det är viktigt att denna standard blir så allmänt använd som
möjligt.
Om ni har några frågor eller synpunkter på standarden får ni kontakta Johan Östberg, e-post: johan.ostberg@ltj.slu.se.

KALENDARIUM
2012
Mars
28-29 Infrastruktur & kommunalteknik, Malmö
28-29 Parker & Grönområden,
Malmö
30-1april Din trädgård, Örebro
April
5-7okt Floriade, nederländerna
10-11 RHS Great London
Plant Fair
12– 15 Nordiska trädgårdsmässa, Stockholm
27-29 Trädgård & Antikt,
Umeå

Sponsorer
Vi vill passa på att välkomna Lappset, Malmö Kyrkogårdsförvaltning, Billbäcks Plantskola och ISS Facility Services som nya sponsorer och hoppas
att vi får ett bra samarbete framöver.
LIRträff i Stockholm
Öppen LIR-träff i maj hos ISS, Marievik.
Tid: från lunch till 16.00 och sedan AW med mingel!
Program kommer inom kort (underhåll och utbildning inom bevattningsteknik)
Sprid gärna informationen om vår träff! Den är öppen för alla!
Den 2 februari fick LIR en ny styrelse som följer:
Ordförande: Anne Heino, landskapsbolaget
Vice ordförande: Louise Nilsson, Helsingborgs stad
Sekreterare: Camilla Höglund, Stockholms entreprenad
Kassör: Anna-Carin Forsman, Svenska kyrkan Malmö
Ledamot och arbetssamordnade: Anna Karlsson, Stockholms entreprenad
Ledamot: Robert Törnqvist, LP entreprenad
Ledamot: Solveig Åkerhielm, Ludvika kommun
Suppleant: Peter Sandberg, Växtteknik
Suppleant: Marie Persson, Ludvika kommun

Glad Påsk Önskar -LIR

Samarbeten
Vi samarbetar gärna med andra
föreningar och organisationer
för att stärka vår bransch, dock
inte genom att betala medlemsavgifter till dessa. Då LIR inte
tar ut någon medlemsavgift av
sina medlemmar utan endast
finansieras via sponsorer och
samarbeten, anser LIR att det
är bättre med utbyte av länkar
och banners på hemsidan, eller
andra samarbeten som kan
vara lönsamt för båda parter.
Har ni förslag på samarbeten
så hör gärna av er till
info@liraren.se.

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
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Landskapsingenjörsdagen 2012 i Alnarp
Som vanligt var det Landskapsingenjörsdagen den första torsdagen i februari. Det var en mycket lyckad och intressant dag där Landskapsingenjörer, studenter och utställare fick tillfälle att skapa nätverk. Landskapsingenjörsdagen har idag blivit en etablerad branschdag som även lockar personer med andra utbildningar, vilket är positivt.
I år var ytan för utställare utökad och intresset för att delta på mässan tycks bli större för varje år. Vid årets mässa
var det mellan 50 och 60 utställare. Det fanns representanter från kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, skötseloch anläggningsföretag, konsulter samt många leverantörer, LIR, STAF, SKKF och Naturvetarna. Mässans deltagare representerade allt från plantskolor till produktföretag som säljer ytbeläggningar, lekutrustning, möbler, vattenrening eller smidesprodukter.
Under dagen fanns det gott om tid att gå runt på
mässan och varva detta med föreläsningar. I år
var det fyra föreläsningar med en bred variation.
Dagen inleddes med Patrik Qvist som talade om
vikten av att marknadsföra och kommunicera
staden och dess varumärke. Han menade bland
annat att vi måste bli bättre på att kommunicera
med bilder och tydliga budskap, att förändringar
sker snabbt idag och att vi därför måste använda
de moderna medierna som exempelvis Internet
mera för att sprida information. Ulrika Boman,
parkchef i Piteå, var nästa talare. Hon visade en
kavalkad av underbara växter som kan användas
även i norra Sverige och visade prov på sin drivkraft att testa växter och finna bra leverantörer
som kan leverera växter från rätt provenienser.
Ulrika beskrev även hur det kan vara att bli parkchef som nyutexaminerad Landskapsingenjör.
Med humor berättade hon vilka utmaningar man
kan ställas inför och hur man kan lösa dessa,
genom att helt enkelt lära sig själv genom att ta
del av kollegors kunskap och erfarenheter.

Camilla Höglund, LIR

Under eftermiddagen fortsatte föreläsningarna
med Gerben Tjeerdsma som bland annat talade
om alpina växter samt John Taylor från Malmö
slottsträdgårdar. Själv minglade jag runt på mässan under eftermiddagen och pratade med utställare och våra sponsorer, vilka verkade vara
nöjda med dagen och påpekade att Landskapsingenjörsdagen i år var professionellt genomförd.
Eftermiddagens mingel för utställarna var uppskattad av alla medverkande.
På lingdagen knyts många nya kontakter, idéer
skapas och man får bekanta sig med nya produkter på marknaden. Landskapsingenjörsdagen avslutades med LIRs sjätte årsmöte. En trevlig middag på restaurang med många glada skratt fick avsluta en mycket givande dag.
//Elisabeth Lindkvist, LIR
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