Våra trädgårdstjänster
Trädgårdsrådgivning hemma
Behöver du hjälp med din trädgård? Vi hjälper dig gärna!
Kanske har du frågor om de växter du redan har eller vill du förändra eller planera om din
trädgård. Vi kan då komma hem till dig och på plats inspirera och ge tips. Vi kan även ge
råd och förslag om ljussättning i trädgården. Vi har armaturer som vi kan placera ut så ni
på plats kan se resultatet innan ni beställer av oss.
Rådgivning 1-2 timmar 1495.- inkl moms (restid ingår). Därefter varje påbörjad timme
600.-ink moms
Inom Ljungby och Älmhults kommun betalar ni ingen milersättning (annars 35:-/mil).

Trädgårdsritning & projektering
Vid större projekt kan vi även erbjuda detaljerad trädgårdsritning,
växtförslag och skötselplan, du bestämmer själv utformningen och vilka delar ni vill ha
hjälp med. Det kan vara allt från mindre perennland till hel trädgårdsplanering. Vill ni ha
hjälp hela vägen så kan vi projektera och arbetsleda projektet. Tryggt och säkert hjälper vi
er att få en helhetslösning med kunniga underentreprenörer som vi samarbetar med
Vi kan även erbjuda en belysningsplan för trädgården, bra att redan vid anläggning veta
vad som ska belysas.

Plantering, anläggning
Vi gör helhetslösningar på delar eller hela trädgårdar, både privata och offentliga miljöer.
Vi planterar alla växter enligt ritning eller efter överenskommelse.
Med en ritning som underlag kan ni få offert på färdig trädgård.

Skötsel, beskärning & vaktmästeri
Vi utför all skötsel i trädgårdar - allt ifrån ogräsrensning till klippning av häckar! Vi kan
även hjälpa er med fastighetsskötsel som snöskottning, rensa hängrännor och köra skräp till
soptippen… hör av er om det ni önskar hjälp med! Skötselavtal enligt överenskommelse vid
bestämda tider eller hel/halvår – allt enligt önskemål!
Många av våra tjänster ger rätt till RUT-avdrag och passar utmärkt att ge bort som
present till den som inte orkar, kan eller vill själv. Hör av er om ni vill veta mer!
På vår hemsida www.bmtradgard.se hittar ni mer info om oss. Vill ni få inspiration på
trädgårdar vi har planerat och anlagt så finns där även länk till både vår trädgårdsblogg
och till vårt nyhetsbrev. Maila gärna ifylld intresseanmälan till bodil@bmtradgard.se
Övriga funderingar eller offertförfrågningar kontakta Micke 070-384 12 61

Intresseanmälan

Datum:_______

Namn:__________________________________________________
Adress: _________________________________________________
Telnr: ___________________ Mobil: _________________________
Annan faktura adress:
Mailadress: _________________________________
Jag är intresserad av hjälp med (se ovan förslag på tjänster).

________________________________________________________

