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Bästa Trädgårdskund 

Vilken höst! Varm, syrerik och vacker. Trädgårdens konturer 
förändras när de färgrika löven släpper taget. Genom att vandra 
i skogen eller strosa i egna trädgården kan vi samla energi inför 
vintern. 
Trädgårdsmästarna på Stinas Trädgård & Design går in i slutfasen 
av säsongen. Vi utför nu de sista planteringarna och höststädning. 

Trädgårdens resurser & kompostering 

Som vanligt uppmuntrar vi till att hushålla med vatten och att 
återvinna trädgårdens avfall. Löven kan med fördel klippas ner 
och återanvändas. Det finns mycket vi kan göra med trädgårdens 
resurser för att skapa näringsrik jordförbättring. 

Just nu designar vi kompostlösningar åt ett antal kunder. Här vill 
vi skapa ett vackert rum och förutsättningar för att ta hand om 
trädgårdens tillgångar. Vi kan med hjälp av dessa åstadkomma 
ett ekologiskt kretslopp. Självklart hjälper vi till om du vill lägga 
tid på annat. 

Vi fortsätter i vinter med att utveckla konceptet och att 
sammanställa ett informationsblad där vi beskriver hur och varför 
komposter är viktiga för hållbar utveckling och den biologiska 
mångfalden. Ta gärna kontakt med oss om du vill ha hjälp med 
en kompostlösning. 

Design 

Som alltid erbjuder Stinas Trädgård & Design en helhetslösning, 
från ritning och planering av hela eller delar av trädgården till 
anläggning, plantering och skötsel. När vi går mot vintern 
kommer vi att spendera mer tid vid ritbordet och planera för fler 
spännande projekt nästa säsong. Under vintern beställer vi växter 
till vårens planteringar för att få tillgång till bästa möjliga 
kvalitet.  
Hör av dig om du vill ha hjälp med utveckling av just din trädgård. 

Tack för att vi får ta hand om era trädgårdar. Vi ser fram emot 
ett fortsatt gott samarbete.  

 

 

 

 

Löven mår trädgården bäst av  
att få behålla. 

 

 

I komposten förvandlas trädgårdens 
avfall till Guld! 
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