Job-Mann er blevet
til Limo-Loader
Lindbergmotor A/S har pr. 1.
april 2014 har overtaget al import og salg af minilæssere der
før er solgt under navnet JobMann gennem Boisen Business
i Vojens. Serien af minilæssere
har i samme forbindelse skiftet
navn til Limo-Loaders. Serien
omfatter læssemaskiner fra 1,3
til 4,2 tons samt et komplet
reservedelsprogram til maskinerne. Lindberg Motor A/S er
et søsterselskab til P. Lindberg
Maskinforretning A/S i Vejen
som i mere end 150 år har leveret til landbruget.

Så galt det kan gå når uheldet og motorsaven er ude på samme tidspunkt. Heldigvis for den 21-årige James Valentine gik det godt denne
gang. Røntgenbillede: Allegheny General Hospital.

Træplejer overlever motorsav i halsen
Dette røntgenbillede viser at
man skal passe på når man arbejder med farlige maskiner.
På billedet kan man se bladet
og kæden fra den motorsav,
som den 21-årige amerikanske
James Valentine arbejdede
med da han 1. april sad i sele

og var ved at fælde et grantræ
i Ross Township uden for Pittsburgh. Saven ‘slog tilbage’,
ramte skulderen og kørte videre op i halsen. James fik selv
slukket for saven, mens den
stadig kørte i ham og råbte
om hjælp. Han blev hjulpet

ned fra træet af en kollega,
der også fik lukket såret omkring bladet for at begrænse
blodtabet. Da ambulancefolkene ankom, skilte de savens
sværd og motor fra hinanden,
men lod bladet sidde så kirurgerne kunne fjerne det. På hospitalet blev det oplyst, at hvis
bladet havde kørt to cm i den
ene eller den anden retning,
havde James skåret en af de
store arterier over.
Men selv om James gerne
ville have saven ud af halsen,
er han ikke klar til at lægge
den på hylden. Han holder
nogle dage fri og så er han
klar igen. Som han sagde i et
interview med The Washington Post dagen efter: „I’m a
treeclimber. That’s what I do.“
James Valentine er ansat i
Adler Tree Service der er medlem af ISA (International Society of Arboriculture), en nordamerikansk baseret træplejeforening som Dansk Træplejeforening er tilknyttet. lt
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Salgsmedarbejder søges
Da Niels Erik har valgt at gå på efterløn søger
vi nu en god afløser
Strøjers Planteskole søger en person med begge ben
på jorden til at varetage salg/salgsture, udregning af
tilbud og indkøb. Vi forventer at du:
• Har gode faglige kompetencer
• Har erfaring med og flair for salg og kundepleje
• Kan arbejde selvstændigt
• Er god til at at tackle mange bolde i luften
• Behersker tysk eller engelsk i skrift og tale
• Har flair for logistik
• Kan arbejde i et godt team
• Har godt kendskab til EDB, også Excel
Henvendelse kan ske til Holger Strøjer på 4045 7367
Der er ingen ansøgningsfrist, da vi ønsker
stillingen besat snarest.
Strøjers Planteskole er en solid producent og leverandør af
planter til hele den grønne sektor i Skandinavien. Vi har en god
egenproduktion af containerkultiverede småtræer og -buske
samt en produktion af træer produceret i mark, barrodet eller
med klump. Endvidere har vi salg af kvalitetsprodukter fra
underleverandører i Danmark, Tyskland, Holland og Belgien.
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MAJ
Den nationale cykelkonference
2014. Randers 14-15/5. VEU.
Dimensionering af regnvandsanlæg. Skovskolen, Nødebo 1920/5. IGN.
VVM-undersøgelser. Silkeborg
21/5. VEU.
Økonomi i byudvikling. København 22/5 og 19-20/6. DB.
Når man skal leve af landskabet. Åben land-konf. 2014.
Rønne 26-27/5. IGN, DP, KL.
JUNI
Botanisk Haves Dag. København
1/6. www.botaniskhavesdag.dk.
AutoCAD basis - Den grønne
sektor. Skovskolen, Nødebo 2-4/
6. IGN.
Den nye by. DL Fagdag 2014.
Odense 10/6. DL.
Urban Field - Byrum for alle
Messe med indlæg. Lyngby 11-12/
6. www.urbanfield.dk.
Verden i Danmark 2014: Encounters - Idéer på rejse. Frederiksberg 12-13/6. IGN.
Bykvalitet i bolignære friarealer? København 17/6. DB.
Jura og plan i praksis. København 17/6. DB.
Structural Soils for Establishment of Urban Trees. København 19/6. IGN.
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AUGUST
Nordic Park Congress 2014. Malmø 20-22/8.
moviumaktiviteter.slu.se.
SENERE
Danske Parkdage. Roskilde 1012/9. IGN, KPN.
Tilgængelighed i praksis.
Odense 16/9. VEU.
Vejregler for veje i åbent land.
Vejle 24/9. VEU.
Miljø- og klimatilpasset vejafvanding. Vejle 28/10. VEU.
Introkursus for nye medlemmer.
København 30-31/10. DAG.
Forenkling eller bureaukrati?
Byplanhistorisk seminar. København 7/11. DB.
Bytræseminar 2014. Frederiksberg 13/11. DTF, IGN.
Det 64. danske byplanmøde.
Herning 25-26/11. DB.
UDSTILLINGER
Skov & Teknik. Langesø, Fyn, 22/5
2014. www.langesoe.dk.
Grøn Fagmesse. Sandmoseskolen,
Vendsyssel 12/6 2014.
www.groenfagmesse.dk.
GaLaBau 2014. Nürnberg 17-20/9
2014. 21. Internationale Fachmesse. www.galabau-messe.com.
Agromek. Herning 25-28/11
2014. www.agromek.dk.
Have & Landskab ‘15. Slagelse
26-28/8 2015. www.HL13.dk.
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Dansk Byplanlaboratorium. www.byplanlab.dk. T 3313 7281
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Inst. for Geovidenskab og Naturforv. www.SL.life.ku.dk. T 3528 1623
Kommunale Park- og Naturforvaltere. www.parkognatur.dk
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