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Mars
3-6:e Skånska trädgårdar
10-13:e Rum & Trädgård
15:e LIRnytt nr 2.11 
15-17:e Besiktningskurs Växt 
och Mark
24-27:e Nordiska trädgårdar

Maj
3-5:e Gatukontorsdagar, Lund

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.

LIRs årsmöte
Protokoll från årsmötet kommer 
att läggas ut på hemsidan inom 
kort.

LIRs nya styrelse och 
arbetsgrupp kommer att träffas i 
skiftet mars-april för att planera 
verksamheten under året. 

Ny styrelse
Louise Nilsson, ordförande
Anne Heino, vice ordförande
Anna Karlsson, sekreterare
Anna-Carin Forsberg, kassör
Solveig Åkerhielm, ledamot
Robert Thörnqvist, ledamot
Marie Persson, suppleant
Peter Sandberg, suppleant

www.liraren.se eller info@liraren.se

Årets LIRare 2010!
Årets LIRare 2010 blev Claes-Anders Malmberg från ACAMA AB. 
Motiveringen lyder:

”Claes-Anders Malmberg, ACAMA Konsult AB missar aldrig ett tillfälle 
att lyfta fram Landskapsingenjörernas yrkeskår. Detta gör han bl a 
genom sitt nyhetsbrev och sina artiklar. Claes-Anders gör allt detta 
utan någon som helst prestige och med stor generositet.”

Grattis!

LIRträff i Dala Bergslagen
Den 27 januari träffades LIRare från Dala Bergslagen för en eftermiddag i 
Ludvika. Vi var 13 personer från bl a Ludvika, Gävle, Örebro och Borlänge 
som lyssnade på information om trädinventeringsverktyg från SpeedUp och 
därefter diskuterade olika trädvärderingsmetoder. Tobias Fischer, arborist 
från Borlänge Energi var den som hade mest erfarenhet från området och 
delade med sig av sina erfarenheter. Vi enades om att det är viktigt att 
värdera både träd och utemiljö och att vi i branschen har en gemensam 
värdegrund för att få genomslagskraft. Vi fick också tillgång till en mycket bra 
rapport om trädvärdering skriven av Per Stjernberg som även kommer att 
publiceras i sin helhet i Trädbladet under året. En mycket trevlig 
eftermiddag. Nästa träff anordnas i Örebro senare i vår.

Tidningen Grönytekontakt till alla 
medlemmar under 2011!
Tack var ett nytt samarbete med tidningen Grönytekontakt kommer alla våra 
medlemmar att få tidningen direkt hem i brevlådan under 2011. Tidningen 
kommer att fungera som vårt husorgan och vi har möjlighet att skriva artiklar 
om ämnen som är viktiga att lyfta fram. Kom ihåg att kontrollera om din 
adress är korrekt i vår matrikel på nätet. Om du inte vill ha tidningen 
meddela oss på info@liraren.se

Stadsbyggnadsdagar
Den 2-3 februari anordnade SKT Stadsbyggnadsdagarna i Stockholm med 
tema ”Från vision till verkstad -utmaningen att gå från goda idéer till hållbara 
handlingar.” Två dagar späckade med intressanta föredrag och workshops. 
Dagarna var indelade i tre block: Människan i staden, Grönskans betydelse 
för människan i staden och Tekniken, människan och den hållbara staden. I 
maj anordnar de Gatukontorsdagarna i Lund som verkar lika spännande och 
intressanta. Ämnen på agendan är bl a mobility management, belysning, 
träd i stadsrummet, våra stadsparker, cykling i det offentliga rummet, VA-
samverkan och finansiering av infrastruktur. Mer om båda konferenserna går 
att läsa på www.skt.se. 


