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KALENDARIUM
MAJ
26:e Träff LIR i Väst
JUNI
1:a Träff LIR i Mälardalen
2:a Styrelsemöte LIR

LIR i Mälardalen
LIR i Mälardalen får besök av Claes-Anders Malmberg från ACAMA.
Han berättar om de senaste trenderna och vikten av att marknadsföra sig i
branschen och Carl Liwerstrohle från SpeedUp visar senaste tekniska
utvecklingen av deras inventeringsapplikation.
Tid:
Plats:
Mat:

1 juni kl.16.00 – 18.00
HSB, Antennvägen 6 i Tyresö
Goda smörgåsar med kaffe eller te och dricka.

Anmälan senast den 25 maj till anne.heino@svenskakyrkan.se
För mer information och dagordning se www.liraren.se

LIR i Väst
Välkommen på studiebesök på Valö fyr, Nya Varvet.
Bygget av HSB:S bostadsrättsförening Valö Fyr på Stora Billingen vid Nya
Varvet är snart klart.
För oss landskapsingenjörer är området intressant för sin målsättning av att
låta byggnaderna landa i landskapet med så minimalt ingrepp i landskapets
berghällar och vegetation som möjligt. Varje hus har sin höjd och ordet
"plansprängning" har ingen relevans här, utan det handlar om skonsam
sprängning och tillvaratagande av områdets alla kvaliteter. Själva
byggprocessen allt ifrån planering över beskrivning och utförande fram till
och med i bruktagande är ovanlig, ambitiös och intressant.
Tid:
Plats:
Mat:

Onsdag den 26 maj kl 17.30
Valö fyr, Nya Varvet
Mat på Klippans Konstcafé

Anmälan senast måndag den 24 maj till info@liraren.se
För mer information och vägbeskrivning se www.liraren.se

TRÄD
Inventering & värdering
Inventering och värdering av vår
utemiljö hamnar mer och mer i
fokus och i det sammanhanget är
träden en viktig del i inventerings
– och värderingsprocessen. Men
vilken metod ska man välja? Det
finns idag ett antal olika metoder
för värdering av träd bland annat;
CAVAT, VAT 03, Stritzke och
Koch. När det gäller digitaliserad
inventering har Speed up kommit
långt med IN_MAP. Johan
Östberg vid SLU arbetar vidare
på den nationella
trädinventeringsmanualen och
skriver regelbundet på liraren.se.
Trädgård ökar värdet
En undersökning som
Mäklarsamfundet har gjort visar
att en välskött trädgård kan höja
värdet på villan med över 30
procent. www.di.se
SACO:s framtidsutsikt
I skuggan av den rapport om
landskapsingenjörens
framtidsutsikter som SACO
presenterade under året, kan vi
konstatera att ansökningarna till
landskapsingenjörsutbildningen
aldrig haft så få sökanden som i
år. Vad gör SLU åt detta och vad
kan LIR göra?

Välkommen till våra regionsträffar!
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.

