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Vi har många saker att vara 
glada för i Ljustorp och en 
av dem är vår glada bloms-
teraffär. Man blir lika glad 
varje gång man åker förbi 
skylten med ”glada tulpa-
ner” eller  andra positiva 
budskap.

Just nu är företaget uppe 
i sin absoluta högsäsong.. Det 
springs fram och tillbaka och kun-
derna går omkring och plockar
kartonger  fulla med färgglada 
blommor. Per Malmsberg driver 
företaget som startades 1937 av 
hans styvfar Nils Gunnar Skalin. 
Per själv kom in i verksamheten 
på 80-talet. Medarbetare i butiken 
idag är Pers mamma Eva och Pers 
sambo Åsa.

Ljustorps trädgård säljer dels snitt-
blommor, plant, perenner, buskar, 
fröer, jord mm direkt till kund. 
Kunderna kommer från hela Timrå 
kommun. - Det är helt otroligt 
under några korta veckor på våren 
har vi fl era tusen kunder utifrån. 
I direktförsäljningen ingår också 
binderier för begravningar, bröllop 
och annat. Förutom den egna för-
säljningen levererar man också 
direkt till vissa butiker, kyrkogår-
dar och kommuner.

- Det är himla kul, berättar Per 
entusiastiskt och det gäller att 
hinna med allt på några få veckor. 
På vintern är det lite att göra och 
sen är det nu som allt ska hända. 
Fram till midsommar räknar vi 
med att arbeta ca 12 timmar om 
dygnet, säger Per skrattande.

Per berättar sedan om verksam-
heten. -Vi börjar så i mellanda-
garna och sen fortsätter sådden 
hela våren. Per visar stolt upp 
företagets ”maskinpark”. Det fi nns 
en såmaskin och en planterings-
linje som avslutas med en special-
designad industrirobot som lyfter 

krukorna. - Per berättar att maski-
nen är specialgjord av ABB för 
att passa verksamhetens krav. -Jag 
tycker att det roligaste i jobbet är 
planeringen med maskinen, berät-
tar Per. Det har hängt i sen jag 
var liten och gillande att leka 
med Merklintåg. -Man märker 
direkt vilka kunder som är tekniskt 
intresserade för dom kommer fram 
och frågar om maskinerna, dom 
som är ointresserade märker inte 
ens maskinerna.

Per fortsätter att berätta lite om 
företagets utveckling. -De senaste 
åren har vi byggt ut oerhört 
mycket. Vi har under några års 
tid dubblerat ytan i växthusen. I 
år var första vintern som vi inte 
jobbade med 
utbyggnad på 
länge.

På frågan om hur han hamnade 
i den här branschen berättar 
Per att det egentligen började 
med att hans mamma blev 
sambo med Gunnar Skalin i 
slutet på -70 talet. Per gick 
skogsutbildning och jobbade 
på Berggrundet förutom att han 
hjälpte till i trädgården. –Dess-

utom har jag vidareutbildat mig 
framförallt inom bindning. -Även 
om vi inte har så många kunder 
inom det, så är det väldigt roligt. 

-Det är ett fantastiskt roligt jobb. 
Om jag skulle välja yrke igen, så 
skulle jag välja precis samma sak, 
berättar  Per inspirerat. -Folk är 
oftast så positiva och glada när 
dom handlar blommor. 

Som en liten sidoverksamhet 
brukar man också ha föredrags-
kvällar för olika föreningar och 
liknande. -Då ordnar vi musik, 
föredrag och bjuder på tårta för 
upp till ca 100 personer, avslutar 
Per.

En trogen interiör i trädgården 
är också papego-
jan Ragge, som är 
en Gråjako.

Ljustorps Handelsträdgård

Åsa Magnusson och Per Malmsberg sambos och arbetskamrater ser glada ut i stressen

Penséer i mängder är den stora handelsvaran just nu


