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Trädbeskärning - en passion som får blomma ut 

Under de sista åren som yrkesverksam arbetade Lennart Dunér som kyrkvaktmästare. Han 
fick då en gedigen utbildning i konsten att beskära träd. Men tiden på jobbet räckte sällan 
till, så det blev inte så mycket trädbeskärning. Därför bestämde sig Lennart att kontakta 
Veteranpoolen efter pension. 

- Nu har jag äntligen möjlighet att omsätta mina teoretiska kunskaper i praktiken ordentligt. 
Och det är jätteroligt, säger Lennart. 

Lennart Dunér har arbetat för Veteranpoolen i ganska exakt ett år. Och nu är det bråda tider 
för de trädgårdskunniga. Trädgårdar ska vårstädas, gamla grenar och löv ska forslas bort och 
så ska träd beskäras. För Lennarts del är det en riktig högtid. 

- Att beskära träd är ett verkligt hantverk. Det finns inte två träd som är likadana – vissa har 
varit eftersatta under lång tid och då är det en extra utmaning. Man springer upp och ner på 
stegen, backar en bit och kontrollerar så det blir snyggt, säger Lennart. 

Hans entusiasm går inte att ta fel på – han berättar att ett träd behöver omsorg från första 
dagen. Tar man inte bort döda kvistar ser trädet lätt risigt ut och beskär man inte korsande 
grenar så kan de gnidas mot varandra med röta som följd. Och luftar man inte trädkronorna, 
så att solljuset kan hitta in, bär trädet mindre frukt.  

Lennart tar också uppdrag som innehåller lite mer allmän trädgårdsskötsel, som gräsklippning, 
hålla efter rabatter och klippa häckar. 

- Men det roligaste är ändå när man gör människor glada. Jag var hos en dam utanför 
Helsingborg tidigare idag och hon var så nöjd. Det är härligt att få beröm för sitt arbete, säger 
Lennart. 

Pigga pensionärer som jobbar extra på egna villkor 

Veteranpoolen finns i hela Sverige och består av pigga pensionärer som vill fortsätta jobba 
för att de mår bra av det. Och nu har högsäsongen för trädgårdsuppdrag startat, något 
bland annat kontoret i Helsingborg tydligt märker av.  

- Uppdragen strömmar in, man vill ha hjälp med allt från gräsklippning till trädbeskärning och 
man jobbar under stor frihet, säger Cecilia Hellke, en av delägarna på kontoret i Helsingborg.  

Under sommaren så jobbar Lennart fyra timmar om dagen, ungefär fyra dagar i veckan. Det 
tycker han är en lagom nivå. Han beskriver det som en stor frihet att arbeta på sina egna 
villkor.  

- Jag tänker fortsätta med detta – så länge kroppen orkar. Nu börjar kunder jag hade förra 
året höra av sig igen också – det tycker jag är kul. Man lär känna nya trevliga människor, 
säger han. 

Kontakta oss gärna 

Cecilia Hellke, cecilia.hellke@veteranpoolen.se, telefon 0708-11 32 14, delägare 
Veteranpoolen Helsingborg  
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Karin Högman, karin.hogman@veteranpoolen.se, telefon 0708-961 961, 
pressansvarig Veteranpoolen AB - generella frågor samt om kontakter för lokala reportage 
önskas 
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