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Bästa Trädgårdskund 

En fantastisk sommarsäsong är över och vi har gått 
in i höstens skörderika tid och färgsprakande skrud.  

Vi på Stinas Trädgård & Design arbetar med att 
minska det fossila avtrycket i vår verksamhet. 
Verktygen vi använder är till största delen hand- 
eller eldrivna och våra arbetsbilar drivs av 
naturgas. I vårt dagliga arbete vill vi främja det 
naturliga kretsloppet och vi förespråkar bl a 
kompostering av trädgårdsavfall på plats. 

Vi arbetar nu med att städa och förbereda 
trädgårdarna inför svalare väder. Nyanlagda 
trädgårdar behöver extra omsorg och skötsel för 
att bli hållbara i längden. Äldre trädgårdar kan 
behöva underhållsbeskäras för att återfå en vital 
och frisk växtlighet. Så länge vädret tillåter 
planterar vi och sätter lökar. Bevattningssystem 
töms och nedfallna löv och grenar tas omhand.  

Som alltid erbjuder Stinas Trädgård & Design en 
helhetslösning, från ritning och planering av hela 
eller delar av trädgården till anläggning, plantering 
och skötsel. Vi integrerar planteringar med 
bevattning- och automover-installationer för bästa 
resultat. Vi kan även framhäva säsongens vackra 
inslag genom professionell ljussättning, läs mer 
längre ned.  

JUST NU har vi ett fint urval av lökar. Är du 
intresserad kontakta oss så berättar vi mer. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med 
er och er trädgård i höst! 

 

 

 

Hösten har introducerat sina vackra färger och för  
med sig arbete i trädgården som vi ser fram emot. 

 

Löv i stora drivor klipper vi upp och använder som gödsel i 
rabatter och på gräsmattan eller tar med oss  
för er bekvämlighet. 
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 Upptäck din trädgård! 

I dessa speciella tider väljer många att stanna 
hemma i större utsträckning. När mörkret faller på 
kan det upplevas som tomt att inte kunna njuta av 
sin trädgård i samma utsträckning som tidigare. Vi 
kan med en genomtänkt ljussättning och väl 
placerade ljuspunkter skapa ett stämningsfullt rum 
som ni kan njuta av långt in på natten. Att se sin 
trädgård i ett nytt ljus kan ge nya upptäckter! 

 

Hitta hem 
Att lysa upp gångar och entréer kan vara en 
självklarhet för en trygg känsla, men att också 
ljussätta buskar, träd och rabatter ger ett varierat 
och vackert inslag i en annars ganska mörk och 
dunkel del av trädgården. Stinas Trädgård & Design 
erbjuder många olika sorters belysning som passar 
just din trädgård och behov. Med skymningsrelä 
inkopplat sköter det sig dessutom av sig självt. 

 

 

 

 

 

Stinas Trädgård & Design 
Stinas Trädgård arbetar med att planera, formge och 
rita trädgårdar. Det vill vi spegla i vårt 
företagsnamn. Därför har vi lagt till ordet design i 
vår logga. Till vardags presenterar vi oss som Stinas 
Trädgård och vi kommer även fortsätta använda 
stinastradgard som adress till e-post, hemsida, 
instagram och facebook, men i skriftlig 
kommunikation och skyltning använder vi  
Stinas Trädgård & Design. Vi arbetar med att 
synliggöra det under hösten och vintern i vår 
kommunikation med er. 
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