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Personalkris hotar för vår
viktiga trädgårdsbransch

Vi vill
ha cyklar
på tågen

Trots att trädgårdssektorn

Varför är Östgötatrafiken

är i stort behov av utbildad
arbetskraft är det få elever
som i år kommer att bänka
sig på landets naturbruksutbildningar. I tider av
hög arbetslöshet är det en
paradox att så få väljer ett
yrke inom trädgård. Trädgårdsbranschen omfattar
allt från plantskolor till
produktion av grönsaker,
frukt, bär och prydnadsväxter i växthus och på friland.
Till detta ska läggas verksamheter som parkarbete,
och skötsel av andra gröna
rum och vackra miljöer. Totalt omsätter sektorn cirka
26 miljarder kronor och
innebär 36 000 jobb inom
Svenska Kyrkan, och i landets kommuner och privata
verksamheter.
Branschen står nu inför en

rejäl generationsväxling
och efterfrågan på utbildad
arbetskraft är redan i dag
större än tillgången. Minst
2 500 personer kommer att
behöva nyrekryteras varje
år. I juni gick 77 elever ut
gymnasiets trädgårdsutbildningar och 2015 beräknas bara 50 elever ut-

det enda länstrafikbolag
som inte tillåter cyklar på
tågen? När vi ställde frågan
om cyklar på tåg så ställer sig representanter från
samtliga partier sig positiva till det. Östgötatrafiken är ensamma i Sverige
om att förbjuda cyklar på
tågen. Ändå kör de samma
tågtyper som finns i övriga
delar av landet, där cyklar
inte tycks utgöra något
problem. Östgötatrafikens
förklaring på Twitter är att
de prioriterar människor.
Skidor och barnvagnar är
ok, men inte cyklar. En cykel
Kris i trädgården. En mängd intresseföreträdare varnar för stor personalbrist.	
tar förvisso plats på tåget,
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men den som cyklar beringsbidrag. Studie- och
höver å andra sidan ingen
examineras – i hela landet.
Helena Jonsson
yrkesvägledningen måste
plats på anslutningsbussen
För att klara branschens
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
dessutom bli bättre på att
till tåget. Att säga nej till betillväxt och skapa fler jobb
informera om fördelarna
talande resenärer bara för
krävs det att fler ungdomar
Sara Helgstrand
att utbilda sig inom de
att de har cykel är ingen bra
utbildas inom sektorn. Det
Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN
gröna näringarna. Ansvaraffärsmodell, och inte helmåste göras tydligt att det
iga politiker pratar ofta om
ler bra för samhället eller
går bra att komplettera naLena Andersson
vikten av rätt matchning
miljön. Östgötatrafiken må
turbruksutbildningen med
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA
för att minska arbetslösheprioritera människor. Vilket
studier på universitet och
de rimligen borde kunna
högskola. För att underlätta ten. Här finns möjligheten
att gå från ord till handling
göra det att vara cykelfientför unga att söka bör det
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och därmed hjälpa arbetsliga.
också införas ett riksintag
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lösa till meningsfulla jobb
för programmets samtliga
och samtidigt få trädgårdsutbildningar, och möjligMagnus Lagher
sektorn att blomstra.
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Var cancern än
suttit hamnar den
i huvudet till slut.
En cancerbehandling får idag ofta ett lyckligt slut. Inte mindre än 65 procent lever minst 10 år efter diagnos
numera.
Problemet är att sjukvården nästan helt saknar eftervård. Detta trots att en cancerbehandling är en stark
traumatisk upplevelse i klass med att ha varit i en krigszon.
Under lång tid ska du bearbeta ett chockartat besked, brottas med tankar om liv och död och kanske
fundera på hur du ska förhålla dig till anhöriga och vänner.
Därför är det inte så konstigt att man kan behöva stöd, när man blir frisk igen.
Det är nästan bara vi inom CancerRehabFonden som erbjuder hjälp och vi kan endast ta hand om en
bråkdel av alla som skulle behöva.
En tredjedel av befolkningen kommer att få cancer i sin livstid. Det betyder att 10 000-tals människor
kan ha behov av rehabilitering varje år. Därför att var cancern än suttit hamnar den i huvudet till slut.
Hjälp oss genom att skänka valfri summa på telefon 0900-8900, Bankgiro 900-2064 eller
Plusgiro 90 02 06-4. Du kan även läsa mer på cancerrehabfonden.se.
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