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KALENDARIUM

Lingdagen
LIR medverkade på Landskapsingenjörsdagen den 6 februari. Vår monter
kunde besökas under dagen, tillsammans med Landskapsingenjörernas studentråd, LING rådet. Dagen bjöd på många trevliga möten och samtal med
både utställare och studenter. Ovanligt många utställare var med och fyllde
lokalerna. På nätverksdagen fanns bl a LIRs samarbetspartners: Svenska kyrkan Malmö, Svensk markservice, Lappset, Hasselfors garden, Hasselholm,
PEAB DoU, Nordic Surface, SLU och Splendor plant.
LIRs styrelsemedlemmar gjorde en rundvandring och pratade med olika företag och organisationer. Vi pratade med Kai Marklin från tidskriften STEN
(www.sten.se) som lyfte frågan om natursten i offentlig miljö. Natursten är hållbart, enkelt, tidlöst och alltid modernt! Natursten används idag till offentliga
miljöer och framförallt som råmaterial i gravstenstillverkningen. Sten är en naturprodukt som går att använda om och om igen. Därför bör man utveckla ett
hållbarare synsätt när det gäller att välja material som är miljömässigt bra för
naturen. Natursten används en hel del inom kyrkogårdsbranschen, speciellt till
gravstenar. Inom min kyrkogårdsförvaltning arbetar vi med att återanvända
återlämnade gravstenar som slipas om. De slipade stenar kan sedan åter
pryda en ny gravplats. Denna hantering tycker jag är hållbar och bra. Naturstenen tillvaratas på ett bra sätt och man återanvänder de resurs som man
redan har en gång gjort anspråk på. Förhoppningsvis blir det vanligare i framtiden med att bruka gamla gravstenar, men tyvärr så köps det mycket granit
från Kina. Det blir varken hållbart eller miljömässigt bra om vi köper från andra
sidan jorden istället för att återanvända fin sten som blir återlämnad. Detsamma gäller för den sten som bryts i Sverige. Den är vacker och hållbar, vilket vi lätt glömmer när vi köper billig från Kina.
Vår samarbetspartner Ingvar från Hasselholm fanns också med som utställare
på LING dagen. Hasselholm arbetar med hållbarhet i sina arbetsmetoder. De
arbetar med kompostering, utemiljö och med stubbfräsning. Vad händer med
trädrötterna när man fräser bort stubben? Det finns många fördelar med att
fräsa bort stubbar och för mer info besök deras hemsida: www.hasselholm.se
Planering
Våren är kommen till södra Sverige och vad mer kan man önska än att njuta
av den vårprakt som just nu finns runt omkring oss. När det gäller skötsel och
underhåll så börjar soptågen att gå nu, vårstädningen är igång på många förvaltningar. När man förvaltar och sköter om grönytor så behöver man skötselplaner och underhållsplaner för att få en blick över vad/när/hur man ska lösa
den kommande säsongen. Inom Svenska Kyrkan arbetar vi med bevarandeplaner och successionsplaner. Under utbildningen på SLU Alnarp arbetade vi
med dessa begrepp, men först ute i det verkliga arbetslivet har jag förstått hur
viktigt det är att arbeta med planering och planer. Jag har även lärt mig läxan
hur det inte fungerar när man låter ”saker sköta sig själv”!

LIR-träff i Stockholm
LIR-träff den 21 maj i Stockholm. Ämnen för dagen är entreprenadjuridik och
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20-23:e Nordiska trädgårdar
April
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15:e LIRnytt nr 2
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2-4:e Studieresa till Holland
6:e Styrelsemöte
30:e Malmö Garden Show

Samarbete
LIR är alltid intresserade av att
skapa nya kontakter med branschens aktörer. Under LING
dagen lyftes frågan om samarbete med Stenbolaget, Weibull,
Stångby och BARA mineraler,
intressanta företag som vi
gärna samarbetar med. Om
det finns företag där ute som
vill arbeta med oss, så knyter vi
gärna fler nya kontakter med
företag inom grönytebranschen.
Ett bra tillfälle att knyta kontakter är våra öppna LIR-träffar
som rullar under året.

LIRnytt nr 1 2014
beställarens ansvar kontra utförarens. Viktiga frågor kommer tas upp om entreprenadjuridik med Robin Lunggren, Anders Dahlgren samt Patrick Friberg. Hur
löser vi då frågan med drift och underhåll, planering och skötsel? Nätverksdagen
har sina sedvanliga bikupor.
Vi har flera andra forum, gå gärna in på vår Facebooksida där det finns många
matnyttiga diskussioner och på LinkedIn samt på vår hemsida www.liraren.se.

Trädgårdstrender 2014
Snart, mycket snart startar trädgårdssäsongen på fullt allvar. Allt har vaknat till
och man kan nu uppleva härliga lökar och höra fåglarna sjunga. Stilarna för 2014
varierar mycket och det finns tydliga återblickar till våra forna renässansträdgårdar och klosterträdgården. Vi kan se dessa återblickar på färger, textilier och produkter.
Vi tänker mer på vad som händer med vår planet och hur våra resurser fördelas
och om de räcker till nästa generation. Hållbarhet blir en nyckelfråga. De olika
trenderna ger oss bra möjligheter att skapa något eget och unikt med det som
redan finns. Naturen kryper närmare in i våra sinnen. Stockholmshem satsar på
biodling i och runt bostadsgårdar och alltfler kyrkogårdsförvaltningar och kommuner jobbar mer med perenner och lök. Ett mer hållbart och viktigt arbetssätt för
oss som vill skapa anläggningar och förvaltningar som är mer kostnadseffektiva.
Lök
En vår utan lök och fåglar är som kärlek utan kyssar. Våra vårblommande lökar
hälsar oss fogligt välkomna när allt inte har vaknat. Zenta, min doberman älskade
verkligen blomsterlök. Hon blev som tokig när hon såg haven av blå scillor (scilla
sibirica). Hon rusade i full fart mot dessa små blommor, rullade runt och sprattlade
vilt med tassarna. Varje år blev vi utskällda av någon som tyckte synd om blommorna. Och visst är det så, man ska inte ska rulla ibland lökblommorna utan njuta
av deras prakt. För varje lökhav/sjö likadant, varje år under sin livstid. Än idag
finns de där löksjöarna kvar. Idag arbetar allt fler med olika lökplaner/design för
att skapa en bra, hållbar och lång blomning i anläggningarna.

Studieresa till Holland
För alla er som känner att blomsterlök och knöl är spännande arbetsområde, då
finns en studieresa till bl a JUB, Holland den 2-4 maj. Vi får möjlighet till fördjupade kunskaper om blomsterlök och knölar samt se anläggningar. Det finns t ex
25 000 olika sorter av narcisser indelade i 13 grupper. Blomsterlök speglar våra
relationer och möten under flera hundra år. Vissa sorter härstammar från 1600talet.
På resan till Holland besöker vi även en av Hollands största trädplantskolor, Van
den Berk. Knyter kontakter och får kunskaper om nya arter och sorter. Vi kommer
även att besöka Royal Grass i Holland på studieresan den 2-4 maj och se några
intressanta anläggningar med konstgräs som material.
Ta chansen och följ med ett grönt nätverk till Holland och upplev en vår som du
sent ska glömma. Det finns ett par platser kvar och anmälan görs till resebyrån:
stockholm@argroup.se, (08 — 665 60 80) senast den 15 mars. För mer info se
länken på LIRs hemsida: http://www.liraren.se/default.asp?pageid=42156

Jag önskar er alla en bra start på en tidig och härlig vår!
Ordförande i LIR, Anne Heino
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