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Laila
Eriksson
–
Ålder: 47 år
Yrke: Parkarbetare
Utbildning: Eftergymnasial
trädgårdsutbildning
Kommun: Sunne
Anställningstid: 2 år

Blompatrullen. Så kallar Laila Eriksson arbetslaget som
hon ansvarar för i kommunen. Det är de som ser till att
det är snyggt i urnor, krukor och andra planteringar som
bidrar till att samhället blommar och är inbjudande under sommarsäsongen.
Förra våren började inte på bästa sätt. Det blev frost
och alla nyplanterade blommor dog. Mycket pengar och
arbete gick till spillo. Det såg riktigt bedrövligt ut och
Laila Eriksson funderade på vad hon kunde göra för att
folk skulle få något att titta på i de ödelagda rabatterna.
Det blev skyltar med små ordspråk i planteringarna.
En nödlösning som visade sig bli så uppskattad att den
blivit kvar, nu i utvecklad form. Men det är förstås blommor, buskar och träd som är det viktigaste och det är vad
hennes arbete kretsar omkring under en stor del av året.
Vintertid planerar hon för vilka sommarblommor som
ska smycka samhället nästa säsong. En del ska beställas, och i år sår och driver hon upp egna plantor också.
Dessutom ska träd och buskar beskäras, både för att de
ska växa bra, och för att de inte ska vara i vägen. Till exempel ska det vara fri höjd på 4,5 meter intill vägen, och
grenar som sitter lägre än så kapas bort.
Laila Eriksson har sin arbetsplats på kommunförrådet och hon är väldigt noga med att förklara att alla som
jobbar där samarbetar. Trädbeskäringen är ett jättejobb
som hon får hjälp med, och när hon har det lite lugnare kan hon till exempel vara med och byta vattenmätare.
– Det är jättekul att prova på andra saker, och det är
toppen att vi kan hjälpas åt, åt båda håll. Det är då det
blir riktigt bra.
Sommartid har hon inte mycket tid till annat, för då
ska alla växter vattnas och ansas. Torra somrar är det
särskilt mycket att göra, men hon får betalt i blomprakt
och beröm. Folk är frikostiga med att tala om hur fint de
tycker att det är när Laila och de andra i ”blompatrullen”
jobbar med växterna.
– Det finns så mycket underbara människor. De kommer fram och pratar och säger att det är fint och roligt.
Hon har provat på många olika yrken. Är utbildad bagare/konditor och bilmekaniker och hon har även städat.

Växter och att odla är ändå hennes främsta intresse,
men hon var rädd att hon skulle tappa lusten om hon
började arbeta med det. Nu vet hon att det inte blev så,
och säger att hon lever sin dröm.
– Jag får nästan tårar i ögonen, så bra är det.
Efter trädgårdsutbildningen började hon jobba som
parkarbetare i kommunen, och när trädgårdsmästaren
flyttade fick hon ta över hennes ansvar.
Det är ett fritt arbete och hon får vara utomhus i ur
och skur, men det är samtidigt ganska tungt. Laila säger
med ett skratt att under trädbeskäringsperioden behöver hon inte gå på gym.
– Även om det är ett toppenjobb är det som med allting annat, det är inte bara glassigt. Man måste stå på
knä och rensa ogräs, gräva och bära tunga säckar. Det är
ett hårt arbete, men det är fruktansvärt roligt.

