Hallois!! Mitt navn er Arne Kristoffer Ystgård og er lærling I anleggsgartnerfaget for 3Kløver I Trondheim
og er nå utplassert i Dublin, Irland

Da va plutselig tre uka I Dublin over å ei uke gjenstår. I det tida jeg har vert her, har jeg jobbet for Dolyle
Landscapes, et gartnerfirma som driver både med arkitekt, konstruksjon og vedlikehold. Jeg har jobbet i
vedlikeholdsavdeling å lært en hel masse om beskjæring og slikt, dog av noen planteslag jeg tror det tar
en stund før kommer oppover til Trøndelagen.
Erfaringene er mange, og man merker at det er andre krav til utforming og måten man gjør ting her. Det
er litt mere slik at man vil ha saker og ting gjort, også er man ferdig. Dette gjenspeiler seg i mange av
hagene som Doyle har under sitt ettersyn. Dog er det ikke de som har gjort jobbene på stedene da de
satser mer på vedlikehold enn konstruksjon. Doyle Landscapes har 78 eiendommer å se etter, og satser
på å utvide med en bil til slik at det blir rundt 100 å ta vare på. De har også en viktoriansk hage, der er
det ukentlig visitt og er virkelig noe å se på. Har jobbet med en herlig gjeng og en riktig trivelig
arbeidsgiver. Jeg har blitt tatt godt tatt vare på, både av firma og vertsfamilie.
Verten min er en trivelig gammel dame i 60 åra som driver med det å ha folk hjemme hos seg som en bi
inntekt. Familien hennes er stor, og det merkes at det er en bestemor da det er folk innom hele tida. Her
får jeg alle måltider, samt påsmurt lunsj :D

En ting jeg har reagert litt på er kostholdet dems. Til lunsj blir jeg sendt med litt frukt, sjokolade,
potetgull og en sandwich. Det tok litt ti å venne seg på det, i forhold til maten man er vant med.
Ellers har det jo vert en del "kulturelle" innslag I helgene med besøk på Guinnes fabrikken, Belfast
(Titanic museet), Tempel bar (må oppleves) og prøvd lokal kultur (som består i å gå på en pub å ta en ‐
to øl for så å gå hjem igjen). Har ikke vert en kjedlig kveld eller helg. Ellers sier jo folk at været er så vått
på denne årstiden, men jeg vil si at været har vært utrolig bra med sol nesten hver dag.
Utplassering I Dublin er noe jeg virkelig vil anbefale. Det som er fint med gartneryrket er at man ofte er
på farten, slik at man får sett mye av byen.
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