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Rösta på Årets LIRare!

För första gången ska vi inom LIR utse Årets
LIRare. Ta chansen att vara med och rösta på
någon du tycker har gjort något extra bra under
2009. Årets LIRare kommer att presenteras under
årsmötet på Lingdagen den 4 februari 2010. Kriteriet för
att bli utvald är att man är landskapsingenjör eller trädgårdstekniker.
För mer information och röstning se hemsidan.

Årsmöte & Lingdag 2010

Tiden går fort och snart har det gått ett år igen. Det är dags för LIRs
årsmöte. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta ska
mötet hållas under Landskapsingejörsdagen i Alnarp. Det kommer att
bli en spännande dag med många utställare och intressanta
föreläsare. Bland annat kommer Claes-Anders Malmberg att prata om
Marknadsföring i det gröna. Så boka den 4 februari 2010 redan nu!
Mer information hittar du fortlöpande på: www.liraren.se och
www.landskapsingejor.com

Nytt samarbete

LIRs styrelse har blivit kontaktade av finska motsvarigheten till LIR/
STAF, Grönområdesplanerarna rf / Viheraluesuunniittelijat ry, som
förkortas VSU. De önskar etablera ett samarbete med samtliga
nordiska motsvarigheter till LIR. Vi hoppas att det resulterar i utbyte
av erfarenheter med våra nordiska grannar.

Utveckling av hemsidan

Vår hemsida är under ständig utveckling och under vintern kommer
en ny funktion att införas. Det kommer att bli möjligt för dig som
medlem att själv ändra dina adressuppgifter direkt på hemsidan.
Detta förenklar arbetet för oss i styrelsen samtidigt som du som
medlem inte missar värdefull information från LIR. Vi arbetar också
med att få igång vår CV-bank. Det kommer att förstärka liraren.se
som mötesplats mellan arbetsgivare och arbetstagare. Håll ögonen
öppna efter våra nyheter direkt på hemsidan.

LIR önskar en riktigt
God Jul & Ett Gott Nytt År!

FEB 2010
4 LIRs årsmöte i Alnarp
4 LING-dagen i Alnarp

NOTERAT
Miljövänlig sökmotor
Plantera ett träd genom att
använda www.treehoo.com
som sökmotor när du söker på
Internet. Treehoo använder en
del av sina intäkter till
plantering av träd.
BEUM
Ny organisation för att
förbättra besiktningen av
utemiljöer. Se mer på:
www.besiktningutemiljo.se
Grön besiktningsman
Vi har fått vår första
certifierade besiktningsman i
Sverige. Självklart är vi extra
stolta i LIR eftersom det är en
av våra medlemmar tillika
medlem i styrelsen. Grattis
säger vi till Allan Lickander!
Läs artikeln med Allan i
tidningen Naturvetare nr 9.
Pollenfri björk
En björk för alla allergiker.
Ornäsbjörken E bildar inget
pollen eftersom den inte
utvecklar hanhängen. Detta
har forskare vid SLU kommit
fram till. Se mer på:
www.eplanta.se

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

