Bästa Trädgårdskund!

Vi på Stinas Trädgård vill önska er en härlig sommar!
I Stinas Trädgård arbetar vi 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. Vi förespråkar
kompostering av trädgårdsavfall på plats för att sedan kunna återvinna det i
trädgården. Då vinner vi främst jordkvalitet med att behålla det naturliga mikrolivet i
trädgården. Vi vinner även reducerad miljöpåverkan samt håller nere ekonomiska
kostnader som det annars skulle innebära med dyra och miljöbelastande transporter,
både med avfall bort från trädgården samt inköp av nytt jordmaterial till trädgården.
Vi vill också försöka hushålla med de vattenresurser vi har. Installation av
droppbevattning så vattnet hamnar där det gör nytta och minskar avdunstning. Vi
försöker också finna lösningar för varje plats att ta tillvara på regnvatten istället för att
naturliga vattenflöden belastar dagvattenledningar till ingen nytta.
Våra anställda är till största delen utbildade Trädgårdsmästare med mycket goda
växtkunskaper och har via oss en trygghetsförsäkring och en pensionsplan. Vi är
anslutna till branschorganisationen Trädgårdsanläggarna i Sverige.
Vi värdesätter personliga möten med tydlig och rak kommunikation gentemot såväl
kunder som medarbetare i företaget.
Vi hoppas att ni vill fortsätta att använda våra tjänster och vår kunskap. Nyanlagda
trädgårdar behöver extra omsorg och skötsel för att bli hållbara i längden. Äldre
trädgårdar behöver ofta föryngringbeskäras för att återfå en vital och frisk växtlighet
som man som lekman kanske inte riktigt ser.
Hör gärna av er till oss om ni har funderingar kring er trädgård. Var och en med
trädgård kan bidra med den mångfald som behövs för att minska klimatpåverkan.
Varför inte bidra genom att plantera ett träd i trädgården under säsong 2020 och
plantera blommande perenner som behövs för att insekter och bin ska överleva och
fortplantas. Och varför inte börja närodla egna grönsaker. Vi har kunskap och kan
hjälpa till att starta upp, coacha er eller ta hand om och sköta allt i er trädgård.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er och er trädgård.
Med vänlig hälsning,
Christina och Joakim Zuhr

