
Bästa Trädgårdskund 

Året går mot sitt slut och Stinas Trädgård 
summerar trädgårdsåret. Den pandemi som 
drabbat världen har på sätt och vis varit gynnsam 
för trädgårdsbranschen. Många har fått upp ögonen 
för sin egna trädgård och vikten av att kunna 
umgås ute i det fria.  

Tack för att vi fått förtroendet att forma, vårda 
och kultivera din trädgård.  

På Stinas Trädgård har vi under senhösten arbetat 
med uppföljning och planering. Vi har tömt 
bevattningssystem, installerat ljussättning och 
rensat bland nedfallna löv och grenar. Vi har 
nyligen införskaffat en flismaskin som vi flitigt 
använt för att återvända biologiskt material till 
jorden. 

Vi blickar sedan framåt och ser framför oss en vår 
tillsammans med vårt härliga arbetslag. Vi behåller 
och förstärker vårt lag med duktiga 
trädgårdsmästare, trädvårdare, belysnings- och 
bevattningstekniker. 

Vårt fokus är som alltid att återanvända så mycket 
material som möjligt för att främja den biologiska 
mångfalden och se till att det blir flerfald, många 
olika sorters växter, för att främja jordens 
naturliga ekologi och locka till sig insekter av alla 
de slag. 

Stinas Trädgård erbjuder helhetslösningar för 
trädgården: Ritningar för planering av form och 
funktion, samt växtkomposition; anläggning av 
såväl den lilla som den stora trädgården, samt 
pool, pergola och utegym mm; skötsel av såväl 
gamla övervuxna trädgårdar liksom nyanlagda 
trädgårdar som kräver etableringsskötsel och 
kunskap om uppbyggnadsbeskäring bl a.  

Vi erbjuder även konsultation och installation av 
bevattningssystem och idéer om regnskörd för att 
minimera ny vattenförbrukning. Kronan på verket 
är vår satsning på ljussättning genom 
konsultationer och installation som kan skapa de 
mest magiska och trygga miljöer under vår mörka 
årstid. 

 

 

Nu är det dags att ta in övervintrande växter 
 för vinterförvaring, göra rent verktyg och maskiner. 

 

Vi har bundit kransar i många naturliga  
material och storlekar. De kan hängas på dörren, ställas 
ut i trädgården eller hängas på balkong/altanräcket. En, 
två eller flera blir lika vackert. 

 

 

VINTER 2020 



Vi på Stinas forma vill önska er en God Jul och 
ett riktigt Gott Nytt 2021!  

 

 

 

 

 

 


