
 

Bästa Trädgårdskund 
Vintern står för återhämtningens tid och när kylan nu kommit skänker den vila och 
lugn åt rabatter, buskar och träd i våra trädgårdar. 

Under året har vi utvecklat befintliga trädgårdar och lärt känna nya. Vi har fått 
närhet till fler kunder genom våra nya lokaler och byggt kompostlösningar i ett 
flertal trädgårdar. Vi arbetar vidare i vinter på våra skötselavtal och hur vi prissätter 
våra tjänster för att tydliggöra och effektivisera i alla led. Våra fakturor har 
uppdaterats med QR-kod för enklare hantering. Vi har i år även expanderat vår 
visningsträdgård där vi bland annat anlagt en damm och installerat en regntank som 
återvinner dagvatten. Allt enligt vår vision om hållbara trädgårdar. 

Nyhet! Kurser i trädgårdslära I början på nästa år kommer vi att erbjuda kurser i 
vår fina lokal. Först ut är en kurs i övergripande trädgårdsdesign. Varje deltagare 
tar med sig sin tomtkarta och får hjälp med vad man ska tänka på när man planerar 
sin trädgård. Senare kommer vi att erbjuda kurs i växtkompositioner och perenner, 
samt kurs i kompostering. Vi har så mycket kunskap att dela med oss av och är öppna 
för förslag. Hör gärna av er om det är något ämne ni är intresserade av så kan vi 
skräddarsy en utbildning som överensstämmer med era önskemål. Vi återkommer i 
början på nästa år med exakta datum för våra planerade kurser. 

Att tänka på i vinter Det snöoväder som drabbade oss i slutet av november 
påverkade många buskar och träd. Vi har fått rycka ut i nöd och rädda en del. När 
snön tynger är det bra att hjälpa grenarna genom att skaka på dem. Mata gärna 
småfåglarna och dröm om en vår med rabatter, träd och buskar som harmonierar 
tillsammans. Fundera över utsikten från köksfönstret. Skulle en vintergrön växt ge 
bättre utsikt eller mindre insyn? Vi ritar hela eller delar av trädgårdar. Hör av er till 
oss så hjälper vi dig att planera, rita och anlägga. 

Julmarknad Vi bidrar till julstämningen genom att just nu sälja julgrupper, kransar 
och styckvis växter utanför vår granne Östergårds. Vi erbjuder också just nu 
presentkort på trädgårdskonsultation med 20% rabatt vid köp fram till 31 dec. Vi 
står vid ladan lunchtid ons till fre denna vecka om vädret tillåter. Kom gärna förbi 
och hälsa. Det går bra att swisha vid köp. 

Trädgårdsteamet på Stinas önskar er en vacker vinter och en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt År! 

 

Stinas Trädgård & Design 
info@stinastradgard.se 

Tfn 0709-75 72 04 
Följ oss på Facebook o Instagram 
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