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LIRs styrelse har
uppstartsmöte inför 2010
Årets LIRare!
Vi vill återigen passa på att
gratulera Årets LIRare Allan
Lickander. Allan har för sitt
engagemang för besiktningsfrågor fått hederstiteln Årets
LIRare 2009.

Årets perenn 2010 Aruncus aethusifolius, plymspirea. Vill du läsa
mer om växten www.perennagruppen.com

Trädinventeringsprojekt
Trädinventeringar och arbete med trädsäkerhet blir allt vanligare inom
verksamheter som berör den offentliga utemiljön. Det är viktigt att
dessa arbeten utförs med hög ambitionsnivå och kvalitet. Det är
också viktigt att metoder tillämpas som är jämförbara, inte minst för
att vi ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter på nationell
basis. Johan Östberg som arbetar vid område Landskapsutveckling
SLU Alnarp har i år påbörjat ett projekt kring en nationell
trädinventeringsmanual. Den beräknas vara klar till december 2011. I
höst kommer den första provinventeringen att göras och under året
kommer även en enkätundersökning att genomföras med inriktning
på riskträd. Läs mer om projektet på www.liraren.se

Ny styrelse i LIR
Under årsmötet i Alnarp valdes en ny styrelse till LIR. Styrelsen
kommer att träffas på ett uppstartsmöte inför arbetet 2010 den 27
mars. Styrelsens sammansättning 2010:
Magdalena Olsson, ordförande, Allan Lickander, vice ordförande,
Annika Larsson, sekreterare, Lotta Lundgren, kassör, Anna Palm,
ledamot, Anna-Carin Forsman, ledamot, Therese Norberg,
suppleant, Marie Persson, suppleant.

Ledarskap och arbetsledning
Så här när säsongen sätter fart
kommer ledarskapsfrågor i fokus.
Passa på att utnyttja vår
frågetjänst på hemsidan. Conny
svarar på dina frågor om
arbetsledning.
LIR i Dala-Bergslagen
LIR Dala-Bergslagen kommer i
vår att ha sitt första möte. Tema
för dagen blir trädinventeringar
och vi kommer att få möjlighet att
titta på ett inventeringsverktyg på
plats. Mer info kommer att läggas
upp på liraren.se.
Naturvetarna
LIR kommer att inleda ett
samarbete med Naturvetarna.
Mer information om detta kommer
inom kort.
Diskussionsforum
Behöver ni också spara pengar i
era verksamheter? Diskutera på
forumet och tipsa alla LIRare om
bra besparingsåtgärder.

Nytt på hemsidan
Uppdatera dina medlemsuppgifter på Mina sidor. Logga in och
uppdatera dina adressuppgifter så att du inte missar viktig information
från LIR. Du hittar även hela LIRs matrikel under Mina sidor. Du
behöver ditt användarnamn och lösenord som du angav när du
anmälde dig. Har du glömt bort, så skickar vi dina uppgifter på nytt.

GRATIS
medlemskap i LIR!
Anmäl dig på
www.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

