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       Bästa trädgårdskund! 
 
Vintern har så smått gått över till vår och solen börjar 
värma. Vi kan gå ut på förstukvisten och lapa sol och lämna 
omvärldens oroligheter åt sidan en stund.  
På Stinas Trädgård & Design har vi en hel del nyheter.   

Nya lokaler! 

Vi har flyttat in i nya lokaler mitt i Danderyd. Vårt läge 
intill E18 på Danderydsvägen är idealiskt då vi har närhet 
till våra kunder i hela kommunen, samt närkommuner.  
Vi kunde inte önska något bättre.  

Nytt offertsystem 

Vi jobbar oss in i ett nytt system som vi hoppas ska gagna 
er på bästa sätt. Det innebär att vi skickar offerter via 
systemet och återkopplar som vanligt via våra andra 
kanaler.  

Vår taxa 

Våra leverantörer höjer priserna därför höjer vi vår taxa 
för första gången på fyra år. Våra nya taxor hittar ni på 
hemsidan. Skötsel och beskärning är fortfarande RUT-
berättigade med 50% avdrag. Är ni intresserade av 
trädgårdsdesign och / eller bevattning sänder vi gärna en 
offert. 

Under våren 

När solen börjat värma och tjälen ännu inte släppt har vi 
begett oss ut för att täcka de vintergröna häckar som blir 
törstiga av solstrålarna. Marken är fortfarande frusen och 
kan inte släcka växternas törst.  

Många vedartade växter får också sin 
föryngringsbeskärning nu, samt skyddas från rådjur och 
harar.  
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Stinas trädgårds värdegrund 

Vår grundvärdering bygger på personligt engagemang, 
kvalitet och ett ekologiskt- och miljövänligt arbetssätt.  
 
Miljö och klimat är något vi alltid har i åtanke genom att 
minimera vårt fossila avtryck och främja det naturliga 
kretsloppet. Vi komposterar och återanvänder regnvatten 
i största möjliga mån och de verktyg vi använder är till 
största delen hand- och eldrivna. Arbetsbilarna drivs av 
naturgas och el. 

Våra anställda har via oss en trygghetsförsäkring och en 
pensionsplan och företaget är anslutet till 
branschorganisationen Trädgårdsanläggarna i Sverige, 
STAF. 

 

Säsongsstart 

I år har vi förstärkt vårt trädgårdsteam med en 
trädgårdsmästare, en trädgårdsarbetare och en 
trädgårdsdesigner. Vi gläds åt att vi växer och är 
tacksamma för den miljö vi får verka i.  

Stinas Trädgård ritar, projekterar, konsulterar och vårdar 
er trädgård efter era önskemål. Vill ni lämna allt åt oss 
ordnar vi det också. Ni kan alltid höra av er.  

Vi ser med glädje fram emot säsong 2022 och 
Trädgårdsteamet önskar er en härlig vår! 

 

 

 

 

Vintergröna växter börjar dra efter vatten 
när solen värmer. Detta vill man stävja  
innan tjälen gått ur jorden. 

 

 


