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Ökad kontroll
Bolaget ServiceFinder, som är
en tjänsteförmedlare mellan
näringsidkare och konsument
inom bl. a. mark och trädgård,
berättar i ett pressmeddelande
att de har inlett ett samarbete
med Eniro med särskild inrikt-
ning mot Eniros omdömessajt
Rejta.se. Tanken med satsning-
en är enligt pressmeddelandet
att fler omdömen om närings -
idkarna ska göra det tryggare
och enklare för konsumenterna
att välja tjänsteföretag.
ServiceFinder samarbetar dess -
utom sedan en tid med
Allabolag.se genom att alla till
ServiceFinder anslutna leveran-
törer kontrolleras varje mid-
natt.

Begravningsflytt
I en studie vid Umeå universi-
tet har man kommit fram till
att drygt 22 procent av de som
avled under år 2010 begravdes
i en annan församling än de
bodde i. Siffran kanske inte
verkar märklig men ställd mot
att bara 14 procent av de levan-
de flyttade till en annan för-
samling under samma tid
framstår det som om migra-
tionsbenägenheten hos oss är
som störst när det gäller sista
vilan. 

Dynamisk artbank
ArtDatabanken vid SLU pre-
senterar nu en ny version av
Svensk taxonomisk databas
som bl. a. håller rätt på nam-
nen på alla Sveriges växter. Nu
finns ett dynamiskt verktyg
som kan hålla reda på den tax-
onomiska informationen även
när arter byter namn, släktskap,
eller nyupptäcks. Verktyget,
Dyntaxa, beskrivs som en slags
arternas folkbokföring och blir
stommen i ArtDatabankens
olika datasystem och därför
även grunden för systematiken
i bokverket Nationalnyckeln. 
Alla som är intresserade kan
söka i databasen på
www.slu.se/dyntaxa.

Inom vissa yrken krävs det
som bekant att en större del
av arbetsdagen tillbringas i
gummistövlar, vilket kan leda
till blöta stövlar med fot-
svamp och luktproblem
som följd. För den som
varit på skidsemester lär kon-
ceptet av en stöveltork knap-
past vara obekant men nu har
stöveltorken Mistral lanse-
rats med siktet särskilt
inställt, inte på blöta pjäx-
or, utan på bl. a. anlägg-
ningsarbetares blöta skodon.
Mistral är en sorts panel som
man sätter på väggen. Ut
från panelen sticker hand-
tag som man hänger stöv-
larna på. En värmekabel
som ligger i handtagen höjer

försiktigt temperaturen på insi-
dan stöveln. Samtidigt blåser
en fläkt ut en svag luftström ur
handtaget och ventilerar bort
den fuktiga luften. Eftersom
systemet jobbar med en låg
temperatur kan det användas
på alla typer av skodon och
material. Med hjälp av en
inbyggd timer kan panelen
köras under natten så att stöv-
larna är torra när personalen
kommer på morgonen. För
industrier med speciella hygi-
enkrav, som t.ex. livsmedelsin-
dustrin, kan torkpanelerna för-
ses med en UV-enhet som des-
inficerar insidan av stövel.
Torra stövlar och mer plats på
golvet, alltså.

Förbättra arbetsmiljön med torra fötter

Honda lanserar nya åkgräs -
klippare som har fått ett mer
traktorliknande utseende för att
passa även för mer krävande
användning. HF2622 har fått
en ny V-twin-motor och för-
bättrat OptiFlow-system för
uppsamling. Det finns också
ett hål i klippkåpans överdel för

större luftintag. Hondas
Versamow mulchingsystem har
vidarutvecklats i modellen för
att underlätta växling mellan
mulching och uppsamling.
Systemet hanteras genom en
spak vid sidan av förarstolen.
HF2622 har synkroniserade
dubbelknivar som alltid har en

vinkel på 90 grader, vilket
enligt tillverkaren ska medföra
att det inte blir några oklippta
ytor. Andra nyheter i modellen
är att både huv och strålkastare
har fått styvare konstruktioner.
HF2622 och systermodellen
HF2417 finns till försäljning
under våren 2013.

Honda lanserar omgjord 
åkgräsklippare inför våren 2013

Stöveltorken Mistral
som säljs av Gentus
AB. Foto: Gentus AB

HF2622. Foto: Honda



När Cecilia Wingård, projekt-
ledare på Sofiero, hälsade väl-
kommen till årets stora träd-
gårdsfest på slottet vid
Helsingborg, kunde hon pre-
sentera ett digert program för
festdagarna. Ekologiska idéer
verkade gå som en röd tråd
genom programmet och allt
från ekologisk matlagning till
bisamhällen och stadsodling
presenterades under helgen. I
slottsträdgården fanns också tre
platsbyggda idéträdgårdar som

enligt Cecilia Wingård skulle
spegla trädgårdsanläggningens
tradtion, nutid och framtid.
Som representant för traditio-
nen hade Mike Beeston som är
internationellt känd manager
av Hidcote Manor Garden i
Storbritannien anlagt en ”slice
of Hidcote”, dvs. en liten bit av
Hidcote i närheten av Vinhuset
i slottsträdgården.
Anläggningen, som går i
 mycket gult och blått, är tänkt
att finnas kvar fram till okto-

ber. Klaus Angenoort från
Königliche Gartenakademie i
Berlin i Tyskland representera-
de nutidens trädgårds -
anläggning genom sin idé -
trädgård med mycket sten och
svala färger. Som representanter
för trädgårdsanläggningens
framtid fick landskaps -
ingenjörsstudenter vid SLU
Alnarp under en kurs i växt-
komposition tävla om att skapa
en idéträdgård till trädgårds -
festen. Ellen Ingolf vann täv-

lingen och skapade på temat
”Go wild” sin idéträdgård ”Älv-
dans i vild fantasi” som inne-
höll bl. a. astilbe, dagg kåpa,
funkia, björk, bräken, höstane-
mone, fingerborgsblomma. 
På andra ställen i slottsträd-
gården visade utställare upp sig
och sålde både växter, lökar och
annan trädgårdsinredning.
Festen ramades in av
Trädgårds    tivolit  framför slottet
som skulle både inspirera och
ut bilda trädgårdsentusiaster.
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Sofiero bjöd in till årlig trädgårdsfest
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