Elina har aldrig
tråkigt på jobbet
20 år och jobbar på Åkrabergs Trädgård i
Väröbacka. Våren 2019 gick hon
ut naturbruksgymnasiet med
inriktning trädgård på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker.
– Jag visste inte vad jag ville när jag skulle välja till gymnasiet och åkte runt och kollade
på lite olika skolor. Naturbruksgymnasiet lockade eftersom det
är både teori och praktik blandat,
berättar Elina.
Utbildningen motsvarade definitivt hennes förväntningar.
ELINA AHLMÉN ÄR

Annika Eriksson och hennes studentkollegor på trädgårdsmästarutbildningen i Enköping fick anlägga fem idéträdgårdar i Enköpings centrum som en
del i utbildningens examensarbete.
FOTO: LENA BIÄRSJÖ

Annika har egen firma i sikte
sista terminen på
en tvåårig YH-utbildning till trädgårdsmästare på yrkeshögskolan i Enköping. Under
våren och sommaren har hon och hennes
kollegor färdigställt fem idéträdgårdar i
centrala Enköping – något som studenterna på trädgårdsmästarutbildningen gör varje år som sitt examensarbete. Under hösten
har studenterna fått sköta om trädgårdarna
och hållit dem fina.
– Examensarbetet består av två delar.
En praktisk där vi i grupper har planerat,
designat, anlagt och skött idéträdgårdarna.
Och en teoretisk som innebär att vi nu i
höst ska skriva en individuell rapport om
idéträdgårdarna. Det är skönt att vi snart är
klara med hela utbildningen men det hade
varit kul om det var ytterligare ett år. Nu
har vi fått nosa på många saker men det
finns mycket som man skulle vilja läsa mer
om, berättar Annika.
Hon har tidigare jobbat som kommuniANNIK A ERIKSSON GÅR

Annika Eriksson,
49 år
Jobb: Har startat egen firma inom design,
anläggning och skötsel av utemiljöer.
Utbildning: YH-utbildning till trädgårdsmästare
på yrkeshögskolan i Enköping.

SYV-broschyren är producerad av Tidningen
Utemiljö i samarbete med Trädgårdsanläggarna,
Gröna arbetsgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt Naturbrukets yrkesnämnd
(NYN).

katör i 25 år men kom till en punkt där hon
– Utbildningen i Enköping fokuserar
kände att jobbet inte gav henne något nytt. mycket på skötsel. Den innehåller allt den
– Jag var på väg att byta både jobb och ska vad gäller färg och form, gestaltning,
bransch och började leta. Jag längtade efter arbetsledningen med mera, men fokus ligatt få vara mer utomhus och röra på mig, ger på skötsel eftersom det är den typen av
och hade länge drömt om att få jobba med arbetskraft som det är mest efterfrågan på.
trädgård.
Nackdelen är att skolan ligger mitt i
I höst har Annika
centrum och inte har
gjort sju veckors praknågot eget växthus.
tik och efter den indi– Men vi har tillviduella rapporten om
gång till alla Enköpings
arbetet med idéträdfantastiska parker att
gårdarna som ska färöva på istället. De har
digställas, är utbildhållit på länge med
ningen klar i decemden här utbildningen
ber. Utbildningen är
och vet vad de gör. Det
prisad av många och
känns tryggt.
Annika hade höga förRedan under utbildväntningar.
ningen startade hon ett
– Det är en väldigt
eget företag som ska erbra utbildning och den
bjuda både design, anhar i stort sett levt upp
läggning och skötsel
Eriksson är klar med
till alla mina förvänt- Annika
av trädgårdar och uteYH-utbildningen till trädgårdsningar, säger hon.
miljöer. Hennes mål är
mästare i december 2020.
att på sikt jobba heltid i
KOMBINATIONEN TEORI OCH praktik skapar
den egna verksamheten.
variation. Och det faktum att utbildningen
– Framför allt ser jag fram emot att få
innehåller mycket växtkunskap är bara bra, jobba med skötsel i en trädgårdsmiljö och
menar Annika, eftersom det krävs när man få göra det fint för människor. Det tillkommer ut och ska börja jobba.
talar mig mest.

UTEMILJÖ
tidningen

branschens tidning sedan1967

Elina Ahlmén,
20 år
Jobb: Åkrabergs Trädgård,
Väröbacka. I butik, i handelsträdgården, samt skötseluppdrag på
entreprenad.
Utbildning: Naturbruksprogrammet,
inriktning trädgård,
Munkagårdsgymnasiet, Tvååker.

– Det är en väldigt bra och
bred utbildning där man lär sig
lite av varje inom trädgård. Till
exempel anläggningsjobb som
att lägga sten, och skötsel av utemiljöer. Det finns också många
vägar att gå efteråt, säger Elina.
En sommar under utbildningen jobbade hon på Åkrabergs
Trädgård och redan då fick Elina
ett erbjudande om fast jobb.
– Det är ett varierat jobb. Dels
jobbar jag i butiken och hjälper
kunderna, dels ute i handelsträdgården. Men vi utför också olika entreprenadarbeten och sköter
utemiljöer. Sedan har vi också ett
uppdrag att sköta det gröna i några Bovieror i vårt område.
Arbetsuppgifterna är så blandade att det aldrig blir tråkigt.
– Dessutom får jag vara ute
mycket och röra på mig. Det
känns skönt att inte behöva sitta
stilla på ett kontor jämt.

Elina Ahlmén fick jobb på Åkrabergs Trädgård direkt efter gymnasiet.

Elina Ahlmén har varierade arbetsuppgifter. Förutom att hon jobbar på handelsträdgården och i butiken, är hon ute och sköter utemiljöer på entreprenad, bland annat Bovieror i området.
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