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Summering av det gångna året

Och vilket händelserikt år vi har haft med LIR!
LIR i Dalabergslagen började året med LIRs första öppna träff i Ludvika, där
bland annat Carl Liwerstrohle och Speedup visade upp sitt digitala inventeringsverktyg. Den 1:a april bjöd LIR in till både årets första styrelsemöte och en
öppen LIRträff i Stockholm i samarbete med Uffe Mattson och ISS. Dagen
handlade om samverkan, ekonomisk värdering, nationell trädvärdering, underhållsplaner och underhåll av utemiljöer.
LIR har välkomnat nya sponsorer under 2011, ISS Facility
Services AB och Stockholms
Entreprenad . Vi glädjer oss
även åt ett fortsatt förtroende
från Splendorplant och SLU,
som valt att fortsätta sitt
sponsorskap ytterligare två
år. 2012 står för ett år med
många nya spännande händelser, samarbeten och utvecklat nätverkande för både
LIR och hela grönytebranschen.
LIR i väst var i maj på ett studiebesök i Varberg. På programmet stod besök på
en nybyggd kyrkogård och två privatvillor och på vägen vart det även en titt på
en skolgård. I augustis LIRnytt fick vi en inblick i hur det är att jobba som besiktningsman genom Peter Sandberg och Allan Lickander.
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Den 2 september handlade inspirationsdagen i Lidingö om underhåll och värdering. Hur vi kan få en gemensam standard vad gäller ekonomisk värdering
och arbetet med underhåll i våra utemiljöer. Ett samarbete mellan LIR, Lidingö
stad, Ludvika kommun, Acama konsult och Landskapsbolaget.
6 oktober var det dags för LIR-DalaBergslagen att åter bjuda in till en öppen
LIRträff. I Örebro tillsammans med Johan Bergström, Sweco och Trädgårdstjänst i Örebro hölls intressanta föredragningar om hållbarhet och stadsplanering. Sedan tog stadsträdgårdsmästaren Lars-Erik Krafve emot LIRgänget och
erbjöd alla en spännande guidning på cykel genom Stadsparken och staden.
Årets absoluta sista öppna LIRträff hölls i Sköndal av Stockholm Entreprenad
och Landskapsbolaget. Mer om detta kan ni läsas i det här för årets sista LIRnytt från LIR.
Vi vill tacka alla medlemmar, värdar, sponsorer och samarbetspartners för ett
fantastisk 2011 och vi hoppas att 2012 bjuder på minst lika eller mer spännande och lärorika händelser.

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
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Öppen LIRträff på Stockholm Entreprenad den 19e oktober
Per Stjernberg, jägmästare från Jacksons Trädvård, som har mycket stor kunskap i trädvård och värderingsfrågor, gjorde ett kort anförande. Han berättade
bl.a. att det är mycket som händer runt om i Europa och USA på värderingsfronten och vi hoppas att debatten snart sätter igång på allvar även i Sverige.
Tack vare media har flera fall av olovliga fällningar av träd uppmärksammats
och samhället kräver skadestånd för dessa olovliga fällningar och sabotage
mot träden. Dock är man inte ense om vad som är en ”skälig” böteslapp (vite),
eftersom metoderna fungerar olika och man beräknar skadestånd olika. Idag
finns ingen norm för vilken metod man ska använda för de olika tillfällena. Det
är här en viktig diskussion för LIRs aktörer och för Trädföreningen. Vi representerar alla delar av den gröna branschen och väger in allas åsikter och aspekter.
Tack vare att våra öppna träffar har deltagare både från beställarsidan och utförarsidan, så väcks viktiga frågor i alla led. LIR hyser stora förhoppningar på
att vi ska komma fram till en bra mall snart.
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Även underhållsplaner är ett viktigt ämne i LIR. För att våra utemiljöer ska kunna
ha den status de förtjänar, krävs planering och framförhållning. Idag är mörkertalet på underhållskostnaden stor, eftersom många av dessa göms i driftkostnaderna, i akutåtgärder och i projekteringar. Med en bra framförhållning och planering, d.v.s. en underhållsplan som sträcker sig över många år, kan fastighetsägare av grönytor ha en stabilare ekonomi och lägga pengar på ”rätt” åtgärder.
Den ekonomiska vinsten med underhållsplaner som sträcker sig över 20 år är
stor. Underhållsplanen (UH) underlättar och förbättrar budgetarbetet samt kontakten med politiker och andra styrande organ. På vår öppna LIR-träff i Sköndal,
presenterade Uffe Mattsson från G4S (tidigare ISS) ett förslag på underhållsplan
som bl.a. Breviks kyrka på Lidingö använder. Planen är flexibel och går att anpassa lätt till kommuner, fastigheter, eller annan aktör som kan vara intresserad.
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LIRdagen i Stockholm i 2012!

FRAMTIDENS UTEMILJÖER, hållbarhet, värde & utveckling...
www.liraren.se eller info@liraren.se
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Hållbarhet och Sandåtervinning
En viktig punkt för LIR är hållbarhet. Två föreläsare på den öppna LIR-träffen
höll föredragning inom det ämnet. Bruno Jonsson redogjorde för hur Stockholm
Entreprenad arbetar i sitt projekt med återvinning av sand som har använts
som halkbekämpning under vintern. Tack vare minskade transport- och deponikostnader har återvinningen av sopsand visat sig vara lönsamt för företaget.
Genom att sopsanden återanvänds, minskas även slöseriet med naturgrus,
som är en ändlig resurs. Även utsläppen av koldioxid minskar i och med att
transporterna av gruset är betydligt färre. Ett bra initiativ som både är miljövänligt och lönsamt är värt att ta efter! Vår andra föreläsare, Joakim Josefsson,
pratade om hållbar stadsutveckling och gav oss nya funderingar på hur vi själva kan påverka vår miljö och arbeta hållbart i framtiden. Joakim har i samarbete med Annika Larsson tagit fram en handbok för grönska i tät stadsmiljö åt
Peab i Malmö. I handboken beskrivs flera viktiga faktorer för en hållbar stadsbild. Vill man ha estetiskt tilltalande miljö, biologisk mångfald och variation, kan
man arbeta t.ex. med perenner och träd, men vill man ha en biologisk mångfald
och bra LOD, så kanske man ska arbeta med gröna tak och öppna dagvattensystem istället. För att minska sitt ekologiska fotavtryck skulle man kunna odla
sina egna grönsaker i ett växthus på en takterrass. Faktorerna är många och
väl genomtänkta. Joakim nämnde också uppföljningen på Rio-konferensen
1992. Den kommer att gå av stapeln 2012 och heta Rio +20. Konferensens
huvudämnen kommer att vara Fattigdom och Grön Ekonomi (läs mer på
http://www.uncsd2012.org/rio20/). Detta belyser viktigheten i att värdera våra
gröna ytor rätt och att få en hållbar utveckling.
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LIR finns på
Facebook (FB)!

Nu håller LIR som bäst på och planerar aktivitetsåret 2012. Ett stort arrangemang som vi hoppas blir välbesökt är den kommande LIR-dagen i oktober
2012 i Stockholmsområdet. Då planerar vi att samla våra medlemmar och
sponsorer, samt samverka med andra aktörer som arbetar med gröna miljöer
på ett eller annat sätt. Det kommer att ges utrymme för nätverkande, samverkande, utställningar och intressanta föreläsningar. Vi hoppas att det kommer att
bli en dag som alla kan bära med sig lång tid framöver.
// LIR genom Camilla Höglund, i LIRs arbetsgrupp

LIRS ÅRSMÖTE!
Landskapsingengörsdagen den 2:a februari, Alnarp 2012
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