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Ett färgstarkt arbete
Färgsprakande blommor hör sommaren till – inte minst midsommarafton.

Malin Johannesson skolade om sig och har nu sin största hobby även som arbete.
Som parkarbetare med ansvar för blomplanteringen i Ale fi nns inga gråa arbetsdagar.

Du har nyss skolat om 
dig från långtradarchauf-
för till drift- och anlägg-
ningsledare inom utemiljö 
och jobbar nu som park-
arbetare i Ale kommun. 
Hur kom det sig att du 
bytte bana?
– Jag körde långtradare 
i 14 år och kände att jag 
ville prova på något nytt. 
Jag har alltid haft trädgård 
som största hobby så jag 
ville testa att även ha det 
som yrke och jag trivs jätte-
bra med mitt nya jobb. Det 
finns många fördelar med 
att skola om sig. Man bred-
dar sin kunskap och utveck-
las som människa. 

Vad går ditt arbete som 
ansvarig för blomplante-
ringarna ut på?
– Redan i vintras började 
jag designa sommarkru-
korna, kontakta odlare och 
beställa blommorna. Då gör 
jag skisser i datorn som jag 
sedan skriver ut. Samman-

lagt ansvarar jag för att iord-
ningställa 36 urnor och 26 
krukor i lyktstolpar runt om 
i kommunen. När jag desig-
nar krukorna tittar jag på 
vilka färger man ska ha. De 
flesta vill ha så färgstarkt 
som möjligt, med röda, gula 
och blåa blommor, men 
ibland kan det också passa 
med vitt. Till Älvängens 
resecentrum valde jag rosa 
eftersom jag tyckte att det 
passade bra mot den gråa 
byggnaden. Man tittar även 
på vad som passar ihop med 
resten av omgivningen.

Hur många plantor har du 
satt hittills i år?
– Ungefär 1100 runt om i 
kommunen.

Vad är det bästa med 
jobbet?
– Att få röra på sig och vara 
utomhus. Det är ett fritt och 
självständigt arbete, men 
ibland jobbar man också till-
sammans med andra. Det 

här blir ett inkörningsår 
för mig och det känns som 
att det passar mig perfekt. 
Sedan till vintern blir det 
snöröjning, vägsaltning och 
annan skötsel, så det är väl-
digt varierat. Dessutom 
kommer vi att få ett nytt 
datasystem som jag kommer 
att jobba en del med.

Vad ska du göra på 
semestern?
– Då kommer jag att ha fullt 
upp med att greja i min egen 
trädgård. Sedan ska jag för-
söka träffa klasskamraterna 
från skolan. Jag har ridit 
mycket förut och även kört 
med hästar, men nu är det 
trädgård som gäller för hela 
slanten. 

Har du någon drömresa?
– Det skulle vara till engel-
ska parker, som finns över 
hela landet. Även lökplante-
ringar i Holland hade varit 
roligt att besöka. 
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Namn: Malin Johannesson
Ålder: 37
Bor: Nygård
Familj: Mor och far, två systrar och 
två syskonbarn
Gör: Parkarbetare i Ale kommun 
med ansvar för blomplanteringarna
Utbildning: Drift- och anläggnings-
ledare inom utemiljö på Dingle 
naturbruksgymnasium.
Jobbat tidigare: Som långtradar-
chaufför
Intressen: Trädgård, hästar och 
vintersport
Lyssnar på: Allt så länge det 
svänger och gärna hårdrock
Favoritserie: Star Gate
Äter helst: Husmanskost
Drömresa: Engelska parker eller 
lökfälten i Holland
Midsommarplaner: Traditionsen-
ligt fi rande med mamma
Bäst på midsommarbordet: Jord-
gubbar

Allt för midsommarfesten!
KANONPRISER

PÅ GLAS!!!

OBS! 

BEGRÄNSAT ANTAL

RS!!!

–Snygga drinkglas 

48:-
10 kr styck48:-

10 kr styck

48:-
10 kr styck

48:-
10kr styck

6-pack
6-pack

6-pack

6-pack

10:-

Frosty Mug
Håller drycken kall länge!

Ale Torg
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