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Sommarpersonal 2023 till kulturreservatet Stensjö by 

Oskarshamn 

 

 

Vitterhetsakademien söker en sommarvikarie som ska komplettera personalstyrkan i 
kulturreservatet Stensjö by under sommaren 2023. Stensjö by ligger 11 km norr om 
Oskarshamn i Kalmar län och är ett populärt besöksmål. På plats arbetar fyra 
personer heltid med bland annat trädgård, landskap, skog och djurskötsel. Publika 
aktiviteter i form av visningar etc. förekommer. 

I kulturreservatet Stensjö by ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar 
fortfarande samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte 
genomfördes under 1800-talet. Bebyggelse, trädgårdar, inägomark och skog, om 
totalt 576 hektar ska skötas på ett sätt som ger en bild av byns utseende vid 
sekelskiftet 1900. Stensjö by fungerar också som ett kunskaps- och utvecklingscenter 
för historiskt landskapsbruk.  
 
Mer om Stensjö by finns att läsa här 
https://www.vitterhetsakademien.se/kulturfastigheter/stensjoby.html 

 

 

Arbetsuppgifter 
Vi söker nu dig som vill arbeta i en utvecklande miljö under de intensiva 
sommarmånaderna med alla på gården förekommande sysslor. Arbetsuppgifter som 
kan förekomma är lieslåtter, räfsning och hässjning, tillsyn av gårdens djur, skötsel 
av trädgårdar och grönsaksland i form av ogräsrensning, vattning och 
skadedjursbekämpning. 
 

Kvalifikationer 

Du ska ha erfarenhet av slåtter med lie. Vi ser även att du har erfarenhet eller stort 
intresse av trädgårdsarbete. Vana att arbeta med djur och köra traktor är inget krav 
men meriterande. Meriterande är även utbildning inom landskapsvård eller 
trädgård, vana av att arbeta självständigt och arbete med kulturmiljöer.  
 
B-körkort är ett krav. 
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Anställning 
Två månaders heltidsarbete under sommarmånaderna 2023. Hur arbetstiden fördelas 
kan diskuteras men med tyngdpunkt på juli-augusti. 
 
Möjlighet till enkelt boende till självkostnadspris finns i något av byns hus. 

Ansökan med personligt brev, CV och referenser skickas till Hans Nilsson, 
tillsynsperson på Stensjö by hans.nilsson@vitterhetsakademien.se, 070-258 05 96 som 
även lämnar information om tjänsten. 
 

Vi vill ha din ansökan senast den 28 februari 2023.  
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