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Bästa trädgårdskund! 
 
Våren har gjort entré och aprilvädret gör skäl för namnet, soligt, varmt och kallt om vartannat.  
Stinas Trädgård & Design är i full gång ute i trädgårdarna för att göra vårfint, vi klipper ner perenner, 
gödslar buskar och träd, beskär, samt putsar rabatter och gångar. 

Passa på att planera för lökar 

Nu när lökarna börjar blomma är det ett jättebra tillfälle att se om ni saknar något. Vi hjälper till att 
beställa lökar inför höstens plantering. Vill du hellre att vi kommer till din trädgård och på plats planerar 
för en helhet gör vi gärna det. Vill du själv vara med bokar vi in ett möte, hel trädgårdskonsultation eller 
enbart lökrådgivning 

Beskärning, plantering och bevattning 

I mars arbetade vi mestadels med föryngringsbeskärning av vedartade växter (buskar och träd) samt 
uppbyggnadsbeskärning av yngre fruktträd. Det är väl valda klipp som bör göras de första 10 åren av yngre 
nyplanterade träd för att bygga upp en stark och vacker krona.  

I maj – juni får vi många växtleveranser och det blir mycket planteringsarbete. Det råder stor brist på 
växter generellt. Många sorter går inte att få tag på. Många gånger får man vänta på växterna till efter 
sommaren eller nästa år.  

Vi sätter alltid droppbevattning vid nyplanteringar då det är mycket viktigt med rätt mängd vatten på rätt 
ställe så att växterna kan etablera sig väl under sommaren och skapa förutsättningar för att klara vintern. 
Droppbevattning sparar på vattenmängden. Vi vill även uppmuntra till att samla regnvatten från 
stuprännor till regntunnor. Dessa brukar inte vara så vackra inslag i trädgården men det går att skräddarsy.  

Många vill odla egna grönsaker och kryddor. Vi kan hjälpa till med en plan så kommer man igång. Hör av 
er om det är intressant. 

Tjänster 

Stinas Trädgård & Design ritar, projekterar, konsulterar och vårdar er trädgård. Ni kan alltid höra av er till 
oss. Våra kunders trädgårdar är våra medarbetares arbetsplatser och vi vill att ni ska få en så funktionell 
och vacker trädgård som möjligt. Hela trädgårdsteamet önskar er en solig vår och alla ser fram emot 
säsongens arbete. 
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