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MASSOR ATT GÖRA. Trädgårdsbranschen står inför en rejäl generationsväxling och efterfrågan på utbildad arbetskraft är 
redan nu mycket större än tillgången. Foto: hasse holmberg/tt
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ARBETSMARKNAD  
För många unga drar 
höstterminens gymna-
sieutbildningar precis 
igång. Men trots att 
trädgårdssektorn 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 arbetslös-
het är det en paradox att 
så få väljer ett yrke inom 
trädgård.

Trädgårdsbranschen omfat-
tar allt från plantskolor till 
produktion av grönsaker, 
frukt, bär och prydnadsväx-
ter i växthus och på friland. 
Till detta ska läggas verk-
samheter 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 pri-
vata 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 trädgårdsutbild-
ningar och 2015 beräknas 
bara 50 elever utexamine-
ras - i hela landet. 

För att klara branschens 
tillväxt och skapa fler jobb 
krävs det att fler ungdomar 
utbildas inom sektorn. Det 

måste göras tydligt att det 
går bra att komplettera 
naturbruksutbildningen 
med studier på universitet 
och högskola. För att under-
lätta för unga att söka bör 
det också införas ett riksin-
tag för programmets samt-
liga utbildningar, och möj-
ligheter att söka inackorde-
ringsbidrag. Studie- och 
yrkesvägledningen måste 
dessutom bli bättre på att 
informera om fördelarna att 
utbilda sig inom de gröna 
näringarna.

Ansvariga politiker pratar 
ofta om vikten av rätt 
matchning för att minska 
arbetslösheten. Här finns 
möjligheten att gå från ord 
till handling och därmed 
hjälpa arbetslösa till 
meningsfulla jobb och sam-
tidigt få trädgårdssektorn 
att blomstra.
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NAZISTMÖTE Jag läser  
i Östran att Skånepoli-
sen ska kallas in inför 
nazistmötet i Kalmar 
eftersom de har erfa-
renhet av liknande situ-
ationer. 

Ja, det var Skånepolisen 
som körde in en bil bland 
obeväpnade demonstran-
ter, vilket jag och många 
med mig betraktar som 
mordförsök, dessutom 
red man över demonstran-
ter med järnskodda hästar 
utan att ta hänsyn till de 
människor som låg på 
gatan. Jag har sett lik-
nande händelser i diktatu-
rer men jag trodde inte att 
det kunde förekomma i ett 
land som åtminstone vill 
ge sken av att vara demo-
kratiskt. 

Nu har det visat sig att 
polisen ljög om demon-
stranternas våld. Skånska 
Dagbladets reporter har 
avslöjat detta och polisen 
backar och erkänner fel i 
sin rapportering. Det 
slängdes inga glasflaskor, 
det slängdes inga gatste-
nar, det attackerades inga 

ambulanser. Däremot hin-
drade polisen människor 
för att ta sig in på akutmot-
tagningen innan de redo-
gjort om varför de sökte 
vård. Det angår inte poli-
sen om jag söker vård för 
ett njurstensanfall, jag vill 
dessutom inte bli hindrad i 
dörren. Detta som exem-
pel.

Beatrice Ask anser det 
odemokratiskt att inte låta 
nazisterna framföra sin 
rasistiska våldspolitik på 
våra torg, men demokrati 
anser jag är lite mer än att 
få visa sitt hat mot dem 
som inte tillhör den ariska 
etniciteten. I en demokrati 
ska polisen skydda med-
borgarna, i en demokrati 
har polisen inte rätt att 
mörda obeväpnade med-
borgare. Det var bara rena 
turen att ingen omkom. Är 
det demokrati om vi nu av 
rädsla för dem som ska 
vara samhällets beskyd-
dare inte vågar uttrycka 
vår avsky mot en ideologi 
som mördat miljoner 
människor?

astrId boMan

Demokrati är mer än 
att låta nazister hata

Goda kakor och 
fina lotterivinster
HYLLNINGEN Tack till PRO Ryssby-Läckeby för den 
trevliga sensommarfesten på Ljungnäs. För goda kakor, 
gott kaffe, grillad korv och dricka. Tack till Birgitta 
Bergström, lotteriföreståndare, och medarbetarna i 
lotterikommittén för de fina vinsterna ni hade i lotteriet 
– och som ni alltid har i era lotterier.

Från en soM var där

Folkfest i Kristianopel
HYLLNINGEN Jag vill tacka Maxe Axelsson för den fina 
jubileumsfesten i Kristianopel. Tack 
även till alla medhjälpare, 
artister och musiker. Så 
mycket folk det var i hela 
byn. En riktig folkfest!

nuMera krIstIanopelbor

PÅSKALLAVIK Under 
våren satte kommunen 
upp anslagen ”Påskalla-
vik växer” runt om i sam-
hället.

Det var skisser på 
planritningar avseende 
nybyggnation av olika typer 
av bostäder, som villor, 
radhus, parhus och 

kedjehus. Sammanlagt ett 
30-tal olika typer.

Samhället behöver denna 
åtgärd, just för att få 
Påskallavik att växa.

Glädjande är att många 
ungdomar samt barnfamil-
jer vill flytta till samhället.

Har byggnationsplanerna 
blivit ”frysta” på grund av 

att Drömbyn har önskemål 
att få ha kvar sina villavag-
nar till 2019 på Påskallaviks 
bandyplan.

Ska ett företag som inte 
har någon anknytning till 
Påskallavik, ha möjlighet att 
stjälpa samhället Påskalla-
viks framtida utveckling i 
projektet ”Påskallavik 
växer”, med att tillåtas få ett 

bygglov för dessa 50 
villavagnar mitt inne i 
centrala Påskallaviks 
grönområde?

Det vore ett stort neder-
lag för samhället om inte 
villaplanerna sattes i verket.

besvIkna 
påskallavIksbor

Det glömda projektet i Påskallavik

”Minst 2 500 personer  
kommer att behöva  
nyrekryteras varje år. I juni 
gick 77 elever ut gymnasiets 
trädgårdsutbildningar.” 


