Branschdag
för dig som arbetar i utemiljöbranschen

fredagen den 9 november
klockan 9.00 – cirka 16.00
i Hörsalen, Loftet, på SLU Ultuna
Tidningen Utemiljö anordnar i samarbete med Trädgårdsanläggarna och SLU
en lärorik branschdag för alla som arbetar i utemiljöbranschen.

Ur programmet:
• Guidning på nya Ultuna
• Besiktning och tekniska detaljer
• Plantor för svenska förhållanden
• Så utvecklar vi samarbetet mellan
landskapsarkitekter och markentreprenörer
• Etablering av kompetenscentrum mellan SLU och utemiljöbranschen

Anmäl dig senast 26/10 till info@tidningenutemiljo.se

Varmt välkommen!
Pris: 1 000 kr per deltagare inklusive lunch, fika och guidad tur.
Vid en fullbetalande betalar övriga från samma organisation endast 750 kr. Studentpris: 200 kr.
Priserna gäller exklusive moms. Faktura skickas separat efter anmälan.

Program för Branschdagen,
SLU, Ultuna den 9 november 2018
08.30–09.00:		

Deltagarna anländer och minglar

09.00–09.20:		
			
			

Välkommen! Florence Oppenheim, Tidningen Utemiljö
Lars Johansson, prefekt Institutionen för stad och land, SLU, 		
berättar om Ultuna och den nya LING-utbildningen.

09.20–10.00:
Etablering av kompetenscentrum mellan SLU och utemiljöbranschen 		
			Bengt Persson, samverkanslektor landskapsplanering, SLU
10.00–10.20:

Kaffe och smörgås

10.20–11.00
Plantor för svenska förhållanden
			Miriam Dovrén, trädgårdstekniker och ägare Eriksbo Plantskola
11.00–11.10:
Branschorganisationen Trädgårdsanläggarna – vad gör vi?
			Kenneth Lundin, förbundsordförande Trädgårdsanläggarna
11.10–11.50:
Besiktning av utemiljöer – praktiska exempel på vikten av att göra
			rätt från början
			Göran Andersson, certifierad besiktningsperson Trädgårds			anläggarna/BEUM
11.50–13.00:

Lunch

13.00–14.45:
			
			
			
			
			
			

Guidning på nya Ultuna i grupper (utomhus)
• Ullbo woodland garden och fria parken – Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, tidigare curator för växtsortimentet, Gröna Råd Växtkonsulter AB
• Innergården Ulls hus, Ulls väg och Almas allé – Jens Modin, landskapsarkitekt LAR/MSA, White arkitekter
• Kunskapsparken: Staden och Trädgården – John Lööf Green, koordinator
utemiljö, SLU

14.50–15.10		

Kaffe och kaka

15.10–15.50:
Så utvecklar vi samarbetet mellan landskapsarkitekter och
			markentreprenörer
Ankie Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA och besiktnings			
person, Trädgårdsanläggare Hallblom AB
15.50–16.00		

Avslutning

Praktisk information Branschdagen
När: 9 november klockan 9.00 – cirka 16.00.
Var: Hörsalen, Loftet, SLU, Ultuna (se vägbeskrivning och karta nedan).
Anmälan: Mejla namn och kontaktuppgifter samt fakturaadress till info@tidningenutemiljo.se.

Anmäl även ev önskan om specialkost. Faktura skickas efter anmälan.
Pris: 1 000 kr per deltagare inklusive lunch, fika och guidad tur. Vid en fullbetalande betalar övriga från
samma organisation 750 kr. Studentpris: 200 kr. Priserna gäller exklusive moms.
Sista anmälningsdag: 26 oktober.
Arrangörer: Tidningen Utemiljö, SLU och Trädgårdsanläggarna i Sverige.

Hitta till SLU, Ultuna
SLU i Uppsala ligger huvudsakligen vid campus
Ultuna 6 km söder om centrum. Besöksadress, Servicecenter: Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala.
Lokala bussar inom Uppsala
Hållplatserna på Ultuna heter i tur och ordning
Veterinärvägen, Campus Ultuna, Ultuna södra och
Arrheniusplan. Även regionbussar går till Ultuna.
Uppdaterad information finns på www.ul.se.
Bil söderifrån, E4
Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning
Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster efter
någon km, in på Veterinärvägen, alternativt in på
Ultunaallén, vid rondellen någon km längre söderut.
Bil norrifrån, E4
Sväng av från E4:an vid avfart 187. Följ skyltning
Uppsala S, därefter mot Ultuna.
Bil söderifrån, väg 255
Sväng vänster vid skylten Uppsala S. Följ Dag Hammarskjölds väg mot Uppsala, genom Sunnersta. Sväng
höger vid rondellen in på Ultunaallén, alternativt lite
längre fram på Veterinärvägen.
Flygbuss/-tåg från Arlanda
Buss 801 och pendeltåget går från Arlanda till Uppsala centrum. Uppdaterad information och tidtabeller finns på www.ul.se.
Cykel
En cykelväg till Ultuna börjar vid Svandammen och
går söderut genom Stadsträdgården.
Här finns karta över Ultuna:
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/
vallkonferens-2017/karta-ultuna.pdf

