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Bästa Trädgårdskund 

Sommaren har gjort sitt och vi njuter av höstens färger, låga sol och blå 
himmel. Stinas Trädgård är inne i slutskedet av JAS-beskärningar. Så 
länge värmen består kan vi fortsätta med beskärning jämte planteringar, 
höststädning och att sätta lökar.  

Så här års ökar nederbörden och då fyller vi inte längre på 
bevattningssäckarna runt nyplanterade träd. De plockar vi undan för att 
återmontera till våren. Vi tömmer också bevattningssystemen på vatten 
under perioden och stänger ner för vintern hos dem som så önskar. 

Som vanligt vill vi främja det naturliga kretsloppet och förespråkar 
kompostering av trädgårdsavfall i den egna trädgården. Löven klipper vi 
upp, lägger på kompost eller strör ut under häckar och perenner som 
skydd och näring. Har man inte möjlighet till kompost erbjuder 
kommunen abonnemang på tömning av trädgårdskärl. Merparten av 
trädgårdsavfallet rötas och blir biogas, resterande komposteras och blir 
till jord. Grenar och kvistar flisas och säljs som bränsle till värmeverk. 

Höstens mörker gör det extra tydligt hur ljussättning kan bidra till att 
förstärka trädgårdens konturer. Är ni intresserade så kommer vi och tittar 
på hur vi kan formge en ljussättning till er trädgård. 

Vi söker nya lokaler! Vi har under säsongen utökat vår personal- och 
bilstyrka och växt ur våra nuvarande lokaler. Har ni tips på något 
passande, kontakta oss gärna. 

Som alltid erbjuder Stinas Trädgård en helhetslösning, från ritning och 
planering av hela eller delar av trädgården till anläggning, plantering och 
skötsel. Vi integrerar planteringar med bevattningslösningar och 
installation av robotgärsklippare för bästa resultat. Vi ser fram emot att 
ta hand om era trädgårdar i höst! 

 

 

 

Under hösten tömmer vi 
och lägger undan 
vattensäckar runt  
nyplanterade träd. 

 

Löven faller och några får 
gärna ligga kvar åt maskarna, 
medan resten klipps upp till 
skydd för buskar och 
perenner eller läggs på 
komposten.  
 

   

 

HÖSTEN 2021


