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LIRträff i Dala-Bergslagen den 6 oktober
Regnet öste ner och vid lunch kunde vi se att det blev ett uppehåll. Dagens LIRträff startade med en
riktigt god lunch i SWECOs lokaler. Där fick vi ett trevligt välkomnande av Johan Bergström och
hans kollegor. Dagens värdar presenterade även ett par intressanta stadsprojekt som visade på hållbara idéer för dagvattenhantering. Ett led i hållbarhet var också den planerade aktiviteten och stundande studiebesök.

Studiebesök i Örebros parker
Nu tog vi oss an en spännande cykeltur mot Svartån. Där stod vår guide
stadsträdgårdsmästaren
Lars-Erik Krafve och väntade. Ett grått men regnfritt
Örebro visade sig vara värd
varje tramptag. Vi for fram
med hög växel på Örebros
gator och fick se en hel del
av stadens gröna lungor och
vattendrag. Stadsträdgården
och Stadsparken hade flera
fina anläggningar och en av
dem var bl a den stora vackra dammen, placerad mitt i
parken. Designad och utförd av Helge Lundquist. Det står klart och tydligt att Örebro satsar medel på
att visa upp fina och kvalitativa parkanläggningar. Vår excellenta guide Lars-Erik gav oss mycket att
fundera kring. Cyklingen led mot sitt slut och denna intressanta dag tog slut vid Sweco, som bjöd på
kaffe och en sammanfattning av dagen.
LIRs samverkan med SWECO, Trädgårdstjänst i Örebro & Ludvika kommun.
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”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

Öppen LIRträff i Sköndal den 19 oktober.
Vi träffas hos Stockholm Entreprenad i Sköndal, kvastvägen17, från kl. 11.00 - 16.00.
Träffen är öppen för alla och är kostnadsfri. Anmälan senast den 14 oktober. Det ingår lunch och fika.

På agendan:
•
•
•
•
•

Inledning från Stockholm Entreprenad
Grusåtervinning
Hållbar stadsutveckling
Återkoppling från inspirationsdagen
Prisbild i branschen?

Landskapsingenjör Patrick Friberg inleder och presenterar Stockholm Entreprenad. Bruno Jonsson pratar om grusprocessen och gästföreläsaren Joakim Josefsson presenterar sin masteruppsats om hållbar
stadsutveckling. Landskapsbolaget gör en återkoppling av inspirationsdagen på temat underhåll och värdering. Föredragen följs av sedvanliga bikupor och återkopplingar.
LIRs hemsida: www.liraren.se eller på Facebook. Anmälan till: info@landskapsbolaget eller
anne.heino@telia.com

The Global garden report
Studien visar att med rätt insatser kan fastigheten öka i marknadsvärde, baserat på två olika metoder. Undersökningen gjordes i 9 länder. I Japan och Frankrike tror man att investeringar i utemiljön lönar sig och att varje satsad
krona ger ca 5 gånger pengarna. Australiensarna är de som tror mest på trädgårdens värde. Fransmän och ryssar
följer trägårdstrender med större intresse än svenskarna. I Europa tror man på utemiljön som en viktig ekonomisk
faktor.
•
•
•
•
•
•

Välskött gräsmatta
Sociala funktionsytor, t ex lekplatser
Gångvägar/entréer & uteplatser
Dekorativa/solitärträd
Dekorativa buskar och buskage
Välklippta häckar

•
•
•
•

Designade rabatter
Vattenanläggningar
Bodar och lusthus
Fruktträd
//Anne Heino
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