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EN VARM START PÅ VÅREN!
Våren kom tidigt i år...
LIR besökte den årliga Nordiska trädgårdsmässan i Älvsjö. Mycket folk och få
intressanta utställare. I vanlig ordning så kunde man hitta massor med lök och
fröer, men inga nya trendig trädgårdsprylar. Vad var då nytt i år? Trenden visar
på odlingens roll i de små trädgårdarna. Komposten börjar få en huvudroll i den
självförsörjande trädgårdstäppan. Gamla möbler, vintage och mycket färg på
väggar och tapeter tar sig ut i våra gröna rum. Detta ger en personlig prägel
som känns både befriande och roligt på ett nytt och annorlunda vis.
STAF lanserade sin nya profil på mässan och bjöd på bubbel och choklad.

KALENDARIUM
2012
Maj
Chelsea Flowershow
i London

Maj — september
Floriaden i Holland

Hållbart synsätt i alla led tar sakta fart även i den gröna branschen. Allt fler företag, kommuner, förvaltningar och organisationer visar upp en miljömedvetenhet och tar med detta även i sin marknadsföring och profilering. Bättre resurshållning och ISO certifieringar efterfrågas alltmer och kommer troligtvis i framtiden att bli ett tydligt krav från beställarhåll.
Värdering och underhållsfrågar får nu mer plats i debatten och vi kan tydligt se
att branschen efterfrågar bra verksamhetsstyrning och enkla och funktionella
verktyg för inventering och återkoppling. Det blir alltså viktigt att dela upp
budgeten efter drift, underhåll och
investeringar. Hur mycket är då rimligt att beräkna för det planerade underhållet och hur mycket kan man
avsätta för detta i budgeten? Viktiga
frågor som LIR gärna tar upp för diskussion. Vi anser att detta är viktigt
och lyfter detta vidare på kommande
LIR-träff i Stockholm den 31 maj.

Öppen LIR träff i Stockholm den 31 maj
Välkomna att delta på en intressant nätverksträff hos ISS. Dagen bjuder på en
halvdagsutbildning inom bevattningsteknik som hålls av Jan Stavås, tidigare
VD på Rainbird. Senaste nytt om underhåll och underhållsplaner med Uffe
Mattsson, ISS. Mellan föredragen har vi bikupor och fika.
Plats: Marievik med utsikt mot havet, Liljeholmen
Tid: 13.00—17.00 med AW
Anmälan görs till: info@landskapsbolaget.se
För program och info, besök LIRs hemsida: www.liraren.se

Sponsorer
LIR välkomnar Hasselfors som ny sponsor under 2012!
//Ordförande, Anne Heino

Samarbeten
Vi samarbetar gärna med
andra föreningar och organisationer för att stärka vår
bransch, dock inte genom att
betala medlems-avgifter 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.

LIRdagen 2012
i Stockholm
under oktober månad

”FRAMTIDENS
UTEMILJÖER”
Hållbarhet, värde och
utveckling

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

