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LIRträff i Väst
Studiebesök i Varberg
På programmet stod studiebesök på en nybyggd kyrkogård och två privatvillor, men på vägen slank vi även förbi en skolgård. På hemsidan finns fler
bilder.
Kyrkogården i Lindberg
Hela kyrkogården, både den nya och gamla delen ligger i en sluttning ner
mot en bäck. Den gamla delen som är närmast kyrkan omgärdas av en traditionell kyrkogårdsmur. Den nya delen ansluter utanför kyrkogårdsmuren på
ena kortsidan. Materialen som används är betong och granit och grus.
Gångarna, som har kantsten av 14x14 cm betongplattor, är lagda med asfalt
och ovan på ett 20 mm lager med 2-5 singel.
Ur skötselhänseende har det fungerat i två år, både med snöröjning och
ogräs, och ur tillgänglighetshänseende väl fungerande. Centralt placerat
finns en vattenskulptur i granit med ett fundament av betong. Vid ask gravlunden är det planterat ett arboretum. Det var ett önskemål från grundskolan
som ligger i anslutning, för att kunna studera olika träd. Gravplatserna skiljs
åt med klippta avenbokshäckar, än så länge knappt meter höga, men med
tiden kommer de bli högre och bli en bra avskiljare. På gräsytorna finns det
perennplanteringar i bågformade mönster, här ser man dock att det finns ett
skötselproblem. De som kantskär följer inte riktigt det mjuka bågformade
mönstret och det finns risk att det kommer bli raka sneda kanter. En lösning
hade kanske varit att ha kantsten för att tydligt bevara den ursprungliga formen?

Juni
11 juni-28 aug Pelargon- och fuchsiautställning vid Kina Slott.
18-26 Trädgårdsveckan på Gotland
18-19 Besöksträdgårdar i Sörmland
www.besokstradgardar.se
19 De vilda blommornas dag
www.sbf.c.se

Juli
2 Rosens dag
5-10 Hampton Court Palace Flower
Show, Surrey, England
9-10 Trädgårdsfestival i Rottneros Park
17 Öppen trädgård i hela landet
www.tidningenland.se
18-24 Trädgårdsvecka i Leksand
20–24 RHS Flower Show Tatton Park,
Knutsford, England
22-24 Ängelholm Flower and Garden
Show

Aug
12-14 Svensk Trädgårds Sommarmöte,
Kungsbacka.
14 "1000 åpne hager" i Norge
www.1000apnehager.no
19-21 Trädgårdsgillet i Landskrona
20 Lappmarkens trädgårdssällskaps
stora växtmarknad, Blåviksjön.
21-28 Dansk Havefestival
www.haven.dk
24-26 Stadsträdgårdsmästarkongress i
Lund
26-28 Den Stora Trädgårdsfesten, Sofiero slott

Sept
2 Inspirationsdag värdering och underhåll i Stockholm
2-4 Trädgårdsmässan på Taxinge slott.
3-11 Hortensia-utställning. Trädgårdsföreningen, Göteborg
4 Hösträdgårdsmässa, Ängelholm
7-8 Kommunalteknikkongress
20-22 Elmia Park & Golf Nordens fackmässa för utemiljöer
24-25 Äppelmarknad, Kivik

Privatvilla 1
Innan byggnationen påbörjades var det en naturtomt med en och lågväxande sly. Anna tillsammans med beställare kom fram till att röja bort det mesta
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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

för att se hur berget låg. Mitt på tomten
ligger en mindre bergsknalle, på framsidan mot parkeringen är det gräsyta och
mot huset natursingel med större granit
hällar som fungerar som gång utanför
huset. Terrassen i kumaro-trä följer
berghällen vilket ger känslan av vatten.
Materialen som används är granit, natursingel och trä.

Privatvilla 2
Denna tomt ligger i en sluttning och huset ligger som i suterräng. På framsidan
är det två takklippta Malus ’Evereste’
med en spännande uppbindning. Uppbindningen beräknas sitta kvar i två säsonger till innan trädkronorna är stabila.
För att komma till baksidan på huset får
man gå upp för en vackert platsbyggd
trappa. Stenarna är tagna från platsen
och harmoniserar väl med omgivningen.

Skolgården till Lindbergskola
En av byggnaderna på skolgården är en gammal ladugård som restaurerats och byggts om till skolbyggnad. Denna
ladugården sätter karaktär på hela området. Det som fångade allas blickar var bl.a staketet som skiljde skolgården
från parkeringsytan. Ett staket med stolpar i ekträ dim 10x10 cm med två mellanliggare av plattstål. En smart lösning
med standard dimensioner på material, men som ger en unik karaktär, utan att kosta mer än ett vanligt standardräcke.
Det var kul och lärorikt att åka på studiebesök med 11 stycken likasinnade. Alla arbetar inom samma bransch men
inom olika områden bl.a. kommun, kyrkogård, plantskola, konsult och anläggningsföretag. Det ger mycket bra diskussioner och ett fantastiskt kontaktnät!

Övrigt
Vi välkomnar ISS Facility Services AB och Stockholms Entreprenad som sponsorer till LIR och glädjer oss åt fortsatt
förtroende från Splendorplant som valt att fortsätta sitt sponsorskap ytterligare två år. Vi hoppas att vi får ett gott
samarbete som kan utveckla både LIR och landskaps– och grönytebranschen samt sprida information om landskapsingenjörers breda kompetens.
Under hösten kommer LIR i Mälardalen och LIR i DalaBergslagen att anordna LIRträffar med olika teman och föreläsare. Mer information kommer om detta. I september anordnar LIR tillsammans med bla Landskapsbolaget en inspirationsdag på tema värdering och underhåll med Lidingö Stad som värd.
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