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Samarbete med Lingrådet
Lingrådet har under våren arbetat för att skapa ett gott samarbete med LIRs
styrelse. Genom LIR-träffen i februari då stora delar av rådet åkte upp till
Stockholm fick vi möjlighet att träffa många av er lirare. Efter detta har vi fortsatt kommunicera och fyra av oss studenter har nu gått in som arbetsgrupp i
LIRs styrelse. Vi ser mycket fram emot detta samarbete då det ger oss en inblick i vad som kommer förväntas av oss som färdiga lingare. Genom denna
kontakt kan vi förändra och utveckla vår utbildning efter den efterfrågan som
finns i branschen. Förhoppningen är att vi ska kunna utbyta värdefull information och förmedla kontakter vid behov. Genom att LIR och Lingrådet nu samarbetar hoppas vi kunna stärka denna relation genom fortsatta LIR-träffar och
även via kommande Lingdagar.

Utveckling av landskapsingenjörsutbildningen
Vidare har vi jobbat mycket på att förbättra den kunskap vi får i ekonomi och
ledarskap då vi fått intrycket av att det är just denna kunskap som skiljer vår
utbildning från många andra i den gröna sektorn. Därför vill vi göra dessa
kursavsnitt så värdefulla som möjligt för att kunna möta branschens efterfrågan.
Universitetet har visionen att förändras till det bättre vilket väckt frågan om
samarbeten över program som vi studenter ser positivt på. Då vi med största
sannolikhet kommer arbeta tillsammans i framtiden tycker vi att det är viktigt
att känna till varandras kompetenser för att bättre kunna förstå och komplettera varandra. Förhoppningen är att vi ska kunna läsa marknadsföring och
ekonomi tillsammans med trädgårdsingenjörer och hortonomer i framtiden
men detta förslag har ännu inte fastslagits.
Karin Wiktorsson, sekreterare i rådet, har under våren blivit ambassadör för
Naturvetarna vilket också ger oss en värdefull inblick i vårt kommande yrkesliv. Vi har också valt in 2014 års Lingdagssamordnare vilka är Felicia Eckersten, ledamot i rådet och Sofie Strahl.
Nu inför terminsslut kommer vi börja planera för hur vi ska ta emot våra nya
studenter till hösten och traditionsenligt kommer vi bjuda dem på middag deras första dag i skolan för att hälsa dem välkomna. Vi hoppas på att få med ett
glatt gäng engagerade studenter i Lingrådet även nästa år.
Lingrådet via ordförande, Matilda Ljungman.

Lökresa
Åren går fort och nu funderar vi i LIR på att planera in en kommande studieresa till Holland. Lökresan blir till självkostnadspris och vi erbjuder ett genuint
studieprogram som innehåller allt från lökmuseum, plantskola till besök i fina
parker. Vi kommer under hösten se över om det finns intresse från våra med-
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Juli
21:a Öppen trädgård, Tidningen Land
Juli-Augusti Lavendelsommar
Bergianska trädgården
Bastedalens Kinapark öppen
Augusti
3:e Trädgårdsdag & gardenparty, Lycksele
4:e Öppna trädgårdar i Finland
6:e Styrelsemöte
18:e Öppna trädgårdar i Norge
23-25 Stora trädgårdsfesten,
Sofiero
September
3: e Styrelsemöte
24-26:e Elmia Park
Oktober
2:a Styrelsemöte
2-3:e Framtidens urbana trädbestånd, konferens
26:e Potatisens dag
November
5:e Styrelsemöte
5-6:e Utomhusmiljödagarna

Samarbete
Vi samarbetar gärna med andra
föreningar och organisationer
för att stärka vår bransch, dock
inte genom att betala medlemsavgifter till dessa. Har ni förslag
på samarbeten så hör gärna av
er till info@liraren.se.
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lemmar och utifrån det besluta om vi ska genomföra aktiviteten. Priser och program blir presenterat till höstens LIR-träff i Mälardalen. Det kommer att finnas begränsat med platser, så vi kommer därför att skapa möjligheter för preliminär bokning i god tid. Resan är tänkta att gå av stapeln i april 2014.

Våra sponsorer

LIRdagen
LIR-dagen är också flyttad till 2014. Nätverksdagen är planerad att vara i Stockholm tillsammans med andra organisationer, förvaltningar och företag. Det blir ett
attraktivt program med duktiga föreläsare och intressanta utställare inom hållbar
stadsutveckling. För mer information besök vår hemsida under sommaren 2013.
Som utställare tar man kontakt med LIR under sommaren/hösten.

Utomhusmiljö 5-6 november 2013
Vi är stolta och glada över att vara samarbetspartners med arrangörerna för Utomhusmiljö 2013 som är en mötesplats för kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar, gatu- och trafikkontor, parkförvaltningar och fritidsförvaltningar samt
fastighetsbolag, energibolag och andra som är intresserade av att utveckla utomhusmiljön i det offentliga rummet.
Det blir två dagars konferens fylld av spännande praktikfall, expertföreläsningar
och innovationer med tillhörande utställning och nätverksmöjligheter! För mer information: www.utomhusmiljo.se.

Öppen LIRträff
I början av oktober planerar vi att anordna en LIRträff med asfalt, miljöpsykologi
och leksäkerhet som tema. Träffen kommer att vara i Stockholm och vi hoppas på
en god uppslutning.
Ordförande Anne Heino

Trevlig sommar!

Facebook
LIR finns på Facebook.
Vill du vara med i LIRs
diskussioner på FB så
anmäl dig som medlem
redan idag.
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