LIRnytt

NR 2-2011
KALENDARIUM

Öppen LIR träff i Stockholm
Fredagen den 1:a april bjöd LIR i samarbete med ISS och Speedup på en
öppen träff i ISS lokaler i Stockholm. Dagen handlade om samverkan, ekonomisk värdering, nationell trädvärdering och underhåll av utemiljöer. Vi
började med en introduktion för dagen av Ordförande Louise Nilsson sedan
gick det snabbt över till Landskapsbolaget och Anne Heino pratade om värdering av utemiljöer där vi även fick diskutera i smågrupper vad vi anser var
allra viktigast. Ulf Mattson berättade sedan om skötsel och underhållsplaner.
Även här satt vi i små bikupor för att diskutera vikten i bra underlag. Efter en
god fika fick vi en visning av trädinventeringsverktyg från Carl Liwerstrohle
på företaget Speedup. Det är ett verktyg som både kommuner och arboristföretag har börjat använda för att underlätta inventering och skötsel. En
mycket givande dag tillsammans med kollegor.

Din trädgård 8 -10e april
En härlig trädgårdsmässa på Conventum i Örebro. Här fanns allt möjligt
från spännande perenner till live sång och föreläsning med Mandelmannarna från Österlen. Årets tema var Sinnenas trädgård. Här spelade köksträdgården en viktig roll i en tid av ekologiskt tänkande och miljömedvetande.
På mässan kunde man inhandla magnolior, rhododendron, köttätande växter, smycken med trädgårdstema, krukväxter, fröer, utemöbler, vattenkannor med mera. Det som var genomgående var att man verkligen kände våren och att säsongen är här.

LIR träffar på gång
Nästa LIR träff i Väst kommer att gå av stapeln den 3:e maj i Varberg Anmälan görs till anna@markplanering.se. För mer information se diskussionsforumet på www.liraren.se
Snart kommer LIR i Dalabergslagen samlas i Örebro för en ny träff. Håll
utkik för mer information.

Maj
3:e LIR träff i Väst
3-5:e Gatukontorsdagarna i
Lund
6-8:e Trädgård i norr i Umeå
6-8:e Lisebergs trädgårdsdagar
14:e Brunnebys trädgårdsmässa
20-22:e Trädgård och Bostad i Halmstad
21-22:a Öppna trädgårdar i
Sörmland
21-22:a Dalarnas trädgårdsmässa i Rättvik
22-29:e Rabarberfestival i
Sörmland
24-28:e Chelsea flowershow
i London
27-29:e Malmö flowershow
28-29:e Medelpads trädgårdsmässa i Timrå
29:e Alnarpsdagen
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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

