Vi formar framtidens landskap här och nu. Utmaningarna vi står
inför är komplexa och kräver samarbete över gränserna – de
sätter vår kreativa förmåga på prov och får oss att tänka nytt.
Tillgänglighet, gemenskap och respektfullt förvaltande är några
av de ledord som guidar oss mot en hållbar framtid. Vilka tankar
och medel kan hjälpa oss på vägen? Och vilka exempel kan vi lära
av idag för att nå dit vi vill?
Landskapsarkitektur är en bred profession med alla möjligheter
att bistå framtiden med lösningar och nyttiga redskap. Där det
finns utmaningar finns också möjligheter till förändring. I 50 år
har landskapsarkitektutbildningen format frågeställningar och
utbildat människor till att göra världen bättre, nu har vi
framtidens landskapsarkitektur i våra händer.
Efter två års uppehåll och längtan, öppnar äntligen
Alnarpsgården upp för Sveriges största branschdag inom
landskapsarkitektur med temat FUTURE LANDSCAPING. Dagen sker
i sammarbete med SLU Öppet hus - Landskapsarkitekturprogrammet firar 50 år, vilket gör dagen extra fullspäckad med intressanta
föreläsningar, panelsamtal, workshops och montrar med företag och
verksamheter från branchen. Det är gratis entré och alla är
välkomna, studerande, yrkesverksamma och landskapsarkitektur-intresserade. Självklart pausar vi även med lite musik och mat
och fika, som bjuder in till diskussion och utbyte av tankar.

Välkomna till Larkdagen 2022!

Pro gram
LOFTET

AULAN

09:45

Välkomnande: Larkdagen*

10:0016:00

Expo: Larkdagens företagsmässa

09:45
		

13:30

Workshop: Gröna tak - SGRI*

Välkomnande: Öppet hus Landskapsarkitektprogrammet 50 år*

10:00
Föreläsning: Lina Berglund-Snoddgrass
		- SLU*
11:00
		

Föreläsning: Alfred Nerhagen
- Helsingborgs kommun*

ATELJÉN

11:30

Föreläsning: Henrik Sjöman - SLU*

09:30
Workshop: Utveckla samverkan inom 		
		SLU Landskap*

12:15
		

Panelsamtal: ‘Hur kommer vi bo och 		
leva om 50 år?’*

11:00
		

15:30
		

Presentation: Landskapsarkitekten 2042
- en framtidsspaning*

Workshop: Design teaching and research
at SLU - Del 1**

13:00
Workshop: How to get a private life and
		PhD**
14:30
		
		
		

Workshop: Do you want to design a
charrette for architect students? Get
engaged in Swedish-Kenyan IFLA
conference 2023: Emergent**

STUDIO
09:00

Workshop: Studio II Del 1 - Livekritik*

10:00

Workshop: Studio II Del 2 - Livekritik*

11:00

Workshop: Studio II Del 3 - Livekritik*

UTOMHUS
10:45
		

Rundvandring: Lignosvandring i
Alnarpsparken med Patrick Bellan*

13:00
		

Workshop: Design teaching and research
at SLU - Del 2**

14:45
		

Rundvandring: Naturvandring i 		
Landskapslabbet med Björn Wiström*

16:00
		
		

Skål! Öppna huset firar att
Landskapsarkitektprogrammet fyllt 50 år
med en festlig skål*

Samling vid Bobos Hjärta för alla utomhusaktiviteter.

* Svenska ** Engelska

Pro gram
UTSTÄLLNINGAR

MAT OCH HÄNG

Foajén:
Bildspel - Nostalgiska bilder från utbildningen

Matmöjligheter under dagen:

Korridoren:
Dynamisk expansion
Studentarbeten från programkurser
Loftet:
Företagsmontrar

Plantcafét i Foajén
Foodtrucks kommer finnas utanför Alnarpsgården
Restaurang Alnarp 9

Tårtkalas i Larkcaféet och
Eftermiddagsfika på Loftet
MUSIK - Go jazzig pop med Olof Wullt
i Foajén (eftermiddag).
MERCH - Köp en affisch eller keps och bidra
till att traditionen Larkdagen kan fortsätta.
Rundvandring - Under dagen erbjuds även
rundvandring av bl.a. Björn Wiström där
besökare får möjlighet att uppleva campus
spännande natur.
Livegranskning av CV - Förutom studie- och
karriärvägledare kommer CV-granskare finnas
på plats 10-16 hos SLU Karriär på Expon, ta
med ditt CV och få personlig feedback!

Föreläsningar & Workshops
Lina Berglund Snodgrass

Alfred Nerhagen

- Forskare och lektor i fysisk planering vid BTH,
Blekinge Tekniska Högskola.

- Landskapsarkitekt på Helsingborgs stad och eldsjäl
för klimat och samskapande.

Effektivitet, frihet och gemenskap. Vilka framtider
planeras för, genom bilfria hus?

Utmaningarnas landskap

Genom att ställa frågan: ‘Vad är det vi planerar för när
vi planerar bilfria hus?’ vill Lina lyfta diskussionen från
ett fokus på de enskilda husen, till ett bredare
planeringssammanhang och reflektera kring vilka
idéer om framtiden som planeringen tar
utgångspunkt i.

I föreläsningen Utmaningarnas landskap, kommer
Alfred berätta om olika projekt där innovation och
framtidens utmaningar är centrala.

Panelsamtal

Henrik Sjöman

Kristina Blennow - Professor i Landskapsplanering
inriktat mot Landskapsanalys och klimatförändringar
vid SLU

- Lärare och forskare vid SLU Alnarp och vetenskaplig
intendent.

Karin Grundström - Professor i Arkitektur vid Malmö
Universitet

Betydelsen av städernas gröna miljöer för att
möta framtida utmaningar

Angelica Åkerman - Privatpraktiserande arkitekt
samt arkitekt vid Boverket

Med ett allt större fokus på stadens gröna inslag och
dess positiva egenskaper för en hållbar
stadsutveckling, ökar kraven på kvalité och
träffsäkerhet från oss som ska gestalta. Med Henriks
presentation kommer en framtidsspaning kring
utmaningar som landskapsarkitekturen står inför vid
utveckling av långsiktigt hållbara städer att
presenteras med tankar kring hur och varför vi måste
anta dessa utmaningar.

Ola Nylander - Professor i Arkitektur och
samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign vid
Chalmers Tekniska Högskola
Med avstamp i det som har varit vänder vi nu blicken
50 år framåt i tiden. Under det Öppna huset
välkomnar vi alla till ett spännande panelsamtal där
våra välrenommerade panelister diskuterar frågan:
‘Hur kommer vi bo och leva om 50 år?’

Studio II - Staden och boplatsen
Under andra året på landskapsarkitektprogrammet
läser studenterna kursen Studio 2. Kursen introducerar
studenterna till staden och boplatsen ur ett
stadsbyggnadsperspektiv. Kursen ger förståelse för hur
bostadsmiljö kan gestaltas som en del av ett
sammanhängande urbant landskap, och utifrån lokala
förutsättningar.

exchange experiences with design teaching and
research at Alnarp and Ultuna. We discuss design
courses at Alnarp and Ultuna, and student projects and
master thesis projects involving design research.
Outdoor activity (1h)
In the Lanscape Lab we experiment with encountering
sites through observation and preformative drawing.

Under denna workshop ger möjligheten att få inblick i
ett specialanpassat kritikmoment i kursen.
Studenterna presenterar de strukturplaner de tagit
fram för den nya stadsdelen Västerbro i Lund.

How to get a private life and a
PhD - In english

Design teaching and research at
SLU - In english

This workshop invites for a round-table discussion
about a PhD life and how to make a balance between
job and private life. How to maintain a private life while
studying for a PhD degree? Is your PhD expanding
indefinitely at the expense of everything else? What
we should do when it feels to be overworked and out
of balance. In group discussions, we will hear and learn
from each other experiences.

This is the first of two workshops within the CFI-project
Site impressions in sustainable landscape design network activities to strengthen design research at SLU,
gathering teachers, reseachers, students and
practitioners with interest in urban landscapes and
their design. In this network activity we explore how
site impressions/aesthetic enviromental experiences,
connecting embodied poly-sensual experience to
critical reflection, can become recognized to contribute
to creating sustainable urban landscapes.
The overall objective is to strengthen collaboration and
knowledge exchange in the subject field of landscape
design at the LAPF and SOL departments, and make
design work at SLU more visible. Futhermore, our
ambition is to initiate conversations with other
universites, for inspiration and knowledge exchange
supporting design research at SLU, and shed light on
the potential for a more long-term capacity building
initiative, here suggested as a “SLU Landscape Design
Research Forum”.
The workshop consists of a round table discussion and
an outdoor activity:
Round table discussion (1h)
Teachers, students, researchers and practitioners,

Do you want to design a charette
for architect students? Get
engaged in the Swedish-Kenyan
IFLA conference 2023: Emergent
Interaction - In english
IFLA 2023 is hosting a charette for architecture students
across the globe. A charette is a fast-placed and fun
collaborative workshop for exploring solutions to a
specific challenge. What does that really mean, and
how can one design it? What can it potentially become
if you are the one formulating the conditions for it?
Come and get involved with the IFLA conference, and
explore the charette of 2023! In the workshop, you will
learn how to design a charette. You will get a chance to
be inspired from the presentations of previous year’s
concepts, and start workshopping next year’s iFLA
2023 charette. This workshop is an opportunity to start
getting invoved in an international conference, getting
to know new people and organising an exciting
student charette for students all over the world!

Företagsmässan
25 intressanta verksamheter kommer ha varsin monter på Loftet
- ta chansen att skapa kontakter eller få en inblick i branchen!

TIDSKRIFTEN

INSPIRATION, KUNSKAP & DESIGN I UTEMILJÖER

KARRIÄR

ALUMN

Hitta!

SLU campus ligger i Alnarp mitt emellan Lund och
Malmö. Dagen anordnas i och utanför huset
Alnarpsgården, Sundsvägen 6. Begränsat antal
parkeringsplatser finns, vi rekommenderar alla att ta
buss 139 till station Campus Alnarp som tar
ca 20 min från Lund C liksom Malmö C.

