CV Patricia Vinkka
Sida 1 av 3
2021-04-14

Patricia Vinkka
KONTAKTUPPGIFTER
E-post: patricia@atriab.se

Hemsida: www.atriab.se

Tel: 070 960 05 85
UTBILDNING
2002-2006
Landskapsingenjörsprogrammet,
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp, omfattande 120 högskolepoäng.
Examensarbete: Lövgångens historia och framtid – en studie av Skabersjös och Vrams
gunnarstorps lövgångar.
1996-1999

Naturbruksprogrammet med trädgårdsinriktning,
Gymnasieutbildning, Säbyholms Naturbruksgymnasium.

CERTIFIKAT
2019
Besiktningsman Utemiljö, enligt certifieringsregler för Besiktningar inom mark, anläggning och
grönområde via BEUM. Certifikat utfärdat av RISE Certifiering AB. Certifikatnr. C000530.

ARBETE INOM ATRI LANDSKAPSINGENJÖRER AB
2020
Lärare SLU Ultuna, föreläsare i kursen Projektledning för landskapsingenjörer 2.
2020

Bostadsstiftelsen Signalisten i Sona, framtagning av projekteringsanvisningar för Utemiljö. Ett
styrdokument för projektörer inklusive barnkonventionen, tillgänglighet och trygghet i utemiljö.

2019-ff

Haninge kommun, verksamhetsutveckling och projektstöd som vikarierande landskapsingenjör.
Projektledare för gräsomläggningsprojekt med framtagning av nya strategier för kommunens
gräsklippning med fokus på biologisk mångfald. Uppföljning av garantiskötsel. Upprättande av
skötselbeskrivningar för kommunens parkskötsel enl. ABFF 15. Framtagning av Drift- och
underhållsplaner för kommunens lekplatser. Framtagning av arbetsbeskrivning för slåttertjänster.

2019-ff

Sundbybergs stad, projekteringsledare för parker i exploateringsprojekt av Ursviks västra delar.
Projektledare för ”grönytegrupp” med beredning av frågor och strategiska beslut rörande gröna
frågor på allmän platsmark.

2019-ff

Besiktningsman, entreprenadbesiktningar Mark för olika uppdragsgivare.
Se sammanställning i separat bilaga.

2019

Hembla, framtagning av garantiskötselbeskrivningar för gårdsupprustningsprojekt. Framtagning
av intern processbeskrivning och gränsdragningslista för projekt i utemiljö.

2018-2019

Svefa, besiktningsman vid inledande statuskontroll av drygt 100 skolgårdar och förskolegårdar i
funktionsstyrd driftentreprenad åt Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

2017

Fasticon, besiktningsman vid statuskontroller av markskötsel åt Akelius Fastigheter.

2017

Sundbybergs stad, upphandlingsstöd och framtagning av FFU enligt ABFF 15 för parkskötsel av
Hallonbergen, Brotorp och Ursvik.

2017

Svenska Bostäder, beställarstöd som vikarierande trädgårdssamordnare distrikt Järva.

2016

AB Botkyrkabyggen, inmätning av bostadsgårdar, klassning av skötselytor och framtagning av
kartmaterial i DWG.
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2016

Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB, rådgivning och revidering av Särskilda föreskrifter,
Skötselbeskrivning och Prisformulär enligt ABFF 12, vid upphandling av markskötseln av Sisabs
400 förskolor och 190 grund- och gymnasieskolor.

2016

Nacka kommun, Tekniskt stöd vid framtagning av FFU enligt ABFF 15 i upphandling av skötsel och
tillsyn av Nacka kommuns grönytor, bad- och lekplatser.

2015-2017

Nacka kommun, arbete som vikarierande parkingenjör. Daglig kontakt med medborgare och
entreprenörer, uppföljning av markskötsel, budgetarbete och planerat underhåll. Dokumenterade
avslutande statuskontroller vid entreprenadslut. Uppstartssyn och implementering av nya
leverantörer för drift och förvaltning.
Framtagning av FFU enligt ABFF 15 i upphandling av tömning av sopbehållare.

2015

Hälsovårdens samfällighet, framtagning av FFU för skötsel av samfällighetens mark och
gemensamhetsanläggningar enligt ABFF 12, inkluderande Särskilda föreskrifter, Tekniska
arbetsuppgifter, Gränsdragningslista, Upphandlingsföreskrifter, Anbudsformulär, kartmaterial och
Snöröjningsplan.

2014

Kungsleden AB, inmätning och detaljprojektering av utemiljö och p-platser vid köpcentrum.

2014

Svevia, projektering till förnyelse av Hagalunds torg med planteringsritningar.

2014

Micasa Fastigheter AB, inventering av bostadsgårdar för uppdatering av kartmaterial.
Framtagning av underlag vid upphandling av markskötsel.

2014

Einar Mattsson AB, inventering av bostadsgårdar, framtagning av skissförslag inför ombyggnation.
Projektering av planteringar vid förnyelse av företagets gårdar.

dec 2013

Atri Landskapsingenjörer AB grundas av Patricia Vinkka och Patrick Friberg.

TIDIGARE ERFARENHET
mar 2012Strategiskt utemiljöansvarig, Micasa Fastigheter i Stockholm AB
dec 2013
Övergripande ansvarig för utemiljön inom bolaget. Strategisk planering och specialiststöd åt
upphandling, förvaltning och byggprojekt som sakkunnig inom mark.
Projektledare vid ombyggnationer av bostadsgårdar.
feb 2009mar 2012

Trädgårdssamordnare, Svenska Bostäder AB.
Övergripande ansvar för utemiljöerna i ett av affärsområdena. Tjänsten innefattade styrning av
planerat underhåll och markskötseln inkluderande personalansvar. Senare även upphandling och
uppföljning av skötselentreprenad.
Del av ledningsgrupp med ansvar för budget, mål och affärsplan för affärsområdet.
Projektledare för gårdsupprustningsprojekt hela vägen från idé – projektering – upphandling –
anläggning - besiktning och garantiskötsel.

feb 2007feb 2009

Kyrkogårdsförman, Märsta kyrkliga samfällighet.
Arbetande förman med helhetsansvar för skötsel och utveckling
av sju medeltida kyrkogårdar.
Gestaltning och anläggning av ny askgravlund på Husby-Ärlinghundra kyrkogård och minneslund
på Norrsunda kyrkogård.

1999-2002

Anställning i parken på Millesgården, Lidingö.
Varierande trädgårdsarbete. Ställföreträdande parkchef och skötselansvar för konstinstallation i
samarbete med konstnär under sommaren 2001.

KURSER
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2021

Grundutbildning i leksäkerhet utifrån SS-EN 1176 och gällande lagstiftning, fördjupning i drift av
lekplatser, visuell besiktning och funktionsbesiktning av redskap och beläggningar. Hags academy.

2021

Flytt av stora träd, digital utbildning i fyra delar. SLU och Viös AB

2021

BEUM-dag, heldag med fortbildning inom: Träd i hårdgjord miljö och växtbäddar och
Träd och buskar för staden – teori och praktik vid val av rätt växt för rätt plats.

2020

BEUM-dag, heldag med fortbildning inom: GRO’s Kvalitetsregler för plantskoleväxter 6:e
upplagan, förändringar i AMA 20 , Blå-grå-gröna system dagvattenhantering och raingardens.

2019

AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17
Grundkurs i användning och ändringar från AMA 13, omfattande 2 dagar. EGA.

2019

Bas-P/Bas-U,
Byggarbetsmiljösamordnare enligt AML, BAS-P och BAS-U grundkurs,
omfattande 2 dagar. Avlagd och godkänd tentamen. EGA.

2017

Entreprenadbesiktning för besiktning av utemiljö – Steg 2,
Tredje delen i certifiering av gröna besiktningsmän, omfattande 2 dagar. Avlagd och godkänd
tentamen för Steg 1 och Steg 2. BEUM, Projektgruppen Gröna besiktningsmän, SLU-Movium.

2016

Entreprenadbesiktning Steg 1,
Entreprenadjuridik omfattande 2 dagar. SBR, Svenska Byggingenjörernas Riksförbund.

2013

Projektledarprogrammet,
Projektledarutbildning omfattande 9 dagar. Mgruppen.

2011

Entreprenad- och avtalsrättens grunder,
Entreprenadjuridik omfattande 3 dagar. Teknologisk Institut AB.

2010

Natursten och markbetong,
Andra delen i certifiering av gröna besiktningsmän, omfattande 3 dagar. Avlagd och godkänd
tentamen 2015. BEUM, Projektgruppen Gröna besiktningsmän, SLU-Movium.

2009

Växt och Mark,
Första delen i certifiering av gröna besiktningsmän, omfattande 3 dagar. Avlagd och godkänd
tentamen 2018. BEUM, Projektgruppen Gröna besiktningsmän, SLU-Movium.

2009

Certifikat i Ledarskap,
Ledarskapsutbildning omfattande 9 dagar. FEI, Företagsekonomiska institutet.

2005

Trädvård B,
Kurs på B-nivå omfattande 5 högskolepoäng. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.

2005

Trädgård och park som rehabilitering,
Kurs på C-nivå omfattande 10 högskolepoäng. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.

ÖVRIGT
2013-2014

2013-2014

Revidering av branschdokument Aff. Del av projektgrupp Utemiljö
Grundstruktur/beskrivningar, delprojekt i projektet Nya Aff 15.
Standardiseringsarbete på SIS, Swedish standards institute.
Del av teknisk kommitté tk 577 Trädvård. Arbete med framtagning av terminologin i en svensk
standard för Trädvård, SS 990000:2014.
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