
 

Årskrönika Vad hände under 2010? 
Ett år fyllt av viktiga händelser för LIR (landskapsingenjörernas riksorganisation). Fokus 
under året har varit att stabilisera riksorganisationen och få fram en fungerande 
nätverksplattform, där alla medverkande kan mötas och byta information. Nya samarbeten 
har inletts med Naturvetarna, Grönytekontakt och EGA. 
 

• Medverkan på Lingdagen i februari 
• Publicering av 6 stycken LIRnytt (nyhetsbrev) 
• Regionsträffar   
• Ekonomisk värdering av utemiljö och underhåll 
• Facebook 

 
Aktiviteter under året  

Landskapsingenjörsdagen 

LIR deltog sedvanligt på Lingdagen. 
Medlemmar, sponsorer och studenter fick 
möjlighet att prova hemsidans nya 
funktioner och ställa frågor. Claes-Anders 
Malmberg från ACAMA höll föredrag om 
lönsamhet & marknadsföring av grönytor 
och Christer Petterson föreläste om framtida 
behov av personal  
 
inom Svenska kyrkan. Nyhetsbrevet startas 
upp av Solveig Åkerhielm och fick snabbt en 
plats som medium för LIR.  

 
LIR har arbetat aktivt med att utveckla ett bredare arbetssätt i organisationen genom 
att utveckla LIR med fler regioner. Idag arbetar vi med konceptet ”öppna LIRträffar” 
för att utveckla möjligheten att skapa ett rikstäckande nätverk för branschens aktörer 
i hela riket. 
Viktiga frågor under 2010 har bl a varit framtidsmarknaden för Landskapsingenjörer, 
inventerings- och besiktnings frågor. Ett nytt hett ämne inom branschen har varit att 
värdera våra utemiljöer ekonomiskt. Det är ytterst viktigt för oss att förmedla en bra 
värdegrund när det gäller våra utemiljöer, trädgårdar och offentliga grönytor.  
 
LIRs hemsida, www.liraren.se 
Hemsidan har fått många nya besökare och under 2010 fick vi besök av ca 81 626 
(ej unika besökare). Detta är både överraskande och intressant för våra medlemmar, 
sponsorer och samarbetspartners(se tabell). Besöksfrekvensen på hemsidan ökar 
successivt för varje dag till stor glädje för oss alla. Hemsidan har även utökat antalet 
ämnesflikar och nytt för året är ämnena Trädinventering och Ekonomisk värdering.  
 



 

Lite smått och gott för 2011 
LIR kommer som vanligt att medverka på Lingdagen den 3 februari på SLU med 
egen monter. Fortsatt arbete med att utveckla ”öppna möten” i våra regioner LIR 
Väst, LIR i Mälardalen och LIR i Dala-Bergslagen. Eventuellt kanske vi kan få se en 
nystart av region Norr och Skåne.  
 
Inventering & värdering samt underhåll 
Under 2011 kommer LIR att arbeta för att lyfta fram värdegrundsarbetet med 
ekonomisk värdering av utemiljöer. Inventering och besiktning är fortsatt viktiga & 
heta ämnen som även får plats i vår debatt. Underhåll är en hjärtfråga för LIR. Hur 
ska vi arbeta med underhållsplaner för utemiljön och hur ska vi på bästa sätt äska 
mer medel för underhåll?  
 
Samarbetspartners 
Vi fortsätter samarbetet med EGA som ger rabatt på sina kurser för LIRare. 
LIR ser framemot ett spännande år med Naturvetarna och Grönytekontakt. Samtliga 
medlemmar och sponsorer kommer att få tidningen Grönytekontakt hem i brevlådan 
under hela 2011. I varje nr kan ni följa en LIR artikel som lyfter både medlems- och 
branschfrågor. 
 
Nyhetsbrev och nätverksdag 
Vårt nyhetsbrev LIRnytt länkas till ACAMAS nyhetsbrev och kommer att nå ca 6000 
mottagare. Målet är att ge ut ca 6 LIR-nytt under året. Vi kommer att bl a att bidra 
med trendnyheter och annan viktig branschinfo. Nätverk är viktigt för LIR och vi vill 
samverka med branschens alla 
aktörer genom att planera en 
nätverksdag. En ”öppen” LIRdag för 
alla våra besökare, medlemmar och 
sponsorer! Förslagsvis kan en 
sådan träff bli i Stockholm. 

Tabellen visar besöksstatistik för www.liraren.se 
under 2010

 
Ni är alla hjärtligt välkomna att 
besöka oss på vår hemsida: 
www.liraren.se  
eller på Facebook (FB)! 
 
 
Anne Heino 
LIR 

http://www.liraren.se/

