ANLÄGGER OCH VÅRDAR
GRÖNT LANDSKAP

Trädgårdskonsult TSTC ägs och drivs av Thomas Sannemalm och Thomas Carlstedt.

UTBILDAD PERSONAL,
GEDIGEN ERFARENHET
och avancerad teknik

GÖR MALMÖ OCH LUND VACKRARE
Trädgårdskonsult TSTC AB är en av de stora aktörerna inom anläggning och
skötsel av parker, grönområden och innergårdar i Skåneregionen med tyngdpunkt
på Malmö-Lund. Vi gör allt från projektering, markberedning
och plantering till skötsel – hela året om.
Trädgårdskonsult TSTC är ett modernt företag med utbildad personal och en
ständigt uppdaterad maskinpark som gör att vi alltid kan använda rätt maskiner till
varje uppdrag. Under högsäsong uppgår personalstyrkan till tjugofem personer.
Företaget bildades 1977 och ombildades med nya ägare 2004.
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ANLÄGGER OCH VÅRDAR
GRÖNT LANDSKAP

”

Vi kan utföra förverkligandet
av gröna miljöer från grunden
och till färdigt resultat.

En bred leverantör av trädgårdsanläggarprodukter såsom
trästör, bevattningssäck, markdukar samt ett brett
sortiment av uppbindningsmaterial m.m.
HPJ Trading AB
0418-66 82 50 • info@hpjtrading.se • www.hpjtrading.se

3

”

Med öppenhet, kreativitet
och nytänkande adderar
vi både personlighet och
ett resultat som fungerar
under årets alla säsonger.

VI GÖR VERKLIGHET AV STÄDERNAS GRÖNA SATSNINGAR
inom både offentlig och privat sektor.
Trädgårdskonsult TSTC arbetar främst med stora byggbolag där vi går in som underleverantörer. Vi har också
många och stora uppdrag för kommuner i regionen
Malmö-Lund. Dessutom sköter vi mark och planteringar
åt bostadsrättföreningar som vill ha grönskande och välskötta omgivningar och gårdar under växtsäsongen och
välstädade, halkfria ytor under vintern.

Idag satsar kommunerna mer än tidigare på att skapa
vackra miljöer som får invånarna att må bra. För att
förverkliga landskapsarkitekternas visioner krävs både
kunskap och kreativitet. Vi kan utföra förverkligandet av
gröna miljöer från grunden och till färdigt resultat: markbearbetning, grässådd eller färdig gräsmatta, planering
av träd och buskar, lökväxter och plantor.

VÄXTER FÖR DIG SOM
BYGGER LANDSKAP

AB Björkhaga Plantskola • 046-810 00 • info@bjorkhaga.se
www.bjorkhaga.se
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ANLÄGGER OCH VÅRDAR
GRÖNT LANDSKAP

Vi skapar allt från parker och aktivitetsanläggningar till trivsamma trädgårdsmiljöer och vi utgår alltid från fungerande
växtval i varje projekt. Med öppenhet,
kreativitet och nytänkande adderar vi både
personlighet och ett resultat som fungerar
under årets alla säsonger.

FANN minireningsverk

Min
ir
me ening
dm
sve
läg
rke
ark
sta
t
na
dri
de
ftsk
se
ns
ost
jäm
ww
n
w.m
ad
för
e
e
inir
rlse
en
på
ing
sve
rk.n
u

FANN MINIRENINGSVERK - FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY

BESÖK VÅR PRODUKTUTSTÄLLNING:
Örsjö 2:9, 274 63 Rydsgård
Tel: 070-630 80 02
p-m.magnusson@telia.com
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EN PARK ELLER
ETT BOSTADSOMRÅDE
FUNGERAR
BARA NÄR DE
GRÖNA YTORNA
LEVER – OCH
ÖVERLEVER.

ANLÄGGER OCH VÅRDAR
GRÖNT LANDSKAP

Vi har ett stort sortiment av Hasselforsjordar.
Besök gärna vår hemsida för mer information.

ÅGAB
www.agabsyd.se
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VÄLPLANERADE OCH VÄLSKÖTTA
GRÖNYTOR
ökar värdet i bostadsrättföreningar.
Trädgårdskonsult TSTC erbjuder smarta året runtkontrakt för bostadsrättföreningar. Det innebär att vi
svarar för all den gröna service din brf önskar. Och du
avgör själv hur omfattande den ska vara. Vi kan göra
allt från att nyanlägga grönområden och innergårdar
med färdiga gräsytor, buskar, blommande växter och
träd i lämpligt format. Sedan sköter vi anläggningen.
Med vår radiostyrda slåttermaskin kan vi även klippa
väldigt svåråtkomliga och branta ytor, så att det alltid
är lika fräscha och tilltalande.
I avtalet med Trädgårdskonsult TSTC ingår noggrann städning och förberedelse under våren. Vi
städar bort löv, grenar, sand och skräp, ser över
växter och kompletterar det som behövs. Under
hösten städar vi bort löv och vissna växter och
lämnar grönytorna prydliga inför vintervilan.

Crowe Horwath!
En revisions- och redovisningsbyrå att bygga på.

SYDBELÄGGNINGAR AB

Vi står för Trygghet – Närhet – Förtroende.

Din asfaltpartner i Skåne
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info@sydbelaggningar.se • 0435-218 16

Läs mer på
www.crowehorwath.se

ANLÄGGER OCH VÅRDAR
GRÖNT LANDSKAP

TRÄDGÅRDSKONSULT TSTC
GILLAR VINTERN
– och hjälper andra att göra det också!
Trädgårdskonsult TSTC gör vintern drägligare för bostadsrättsföreningar och andra
bostadsområden. Vi tar totalansvar för allt
det som faktiskt behöver göras under vinterhalvåret. Som växtskydd. Dessutom är det
många träd och buskar som ska beskäras
under vintervilan för att bevara sin form och
ha en sund tillväxt; det sköter Trädgårdskonsult TSTC utan att du som ansvarig behöver
fundera över när det är rätt läge.
Vi gör det som behöver göras, direkt och
utan påminnelser. Trädgårdskonsult TSTC
ser till att gångar och promenadvägar är
trygga och halkfria när det fryser till. Och
vårt joursystem innebär att vi röjer snö
direkt, även manuellt, när det behövs. Som
boende i ett hus där Trädgårdskonsult TSTC
sköter utomhusmiljön kommer du garanterat
ut, både själv och med bilen, hur mycket det
än snöar. Vi har stor kapacitet och är snabbt
på plats för att motverka olägenheter och
halkolyckor.

EN KOMPLETT
LEVERANTÖR AV
MARKVÅRDSMASKINER.
Försäljning och service.
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Här är några projekt som Trädgårdskonsult TSTC
är särskilt stolta över:
1.
2.
3.
4.

Egmont, Västra Hamnen i Malmö: Samtliga planteringar, träd- och grönsytor.
Malmö Live: Trädgårdskonsult TSTC har svarat för samtliga grönytor inom området.
Varvsparken, Västra Hamnen i Malmö: Alla planteringar, träd- och gräsytor.
Citytunnelplatsen på Triangeln i Malmö: All trädplantering.
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www.optimalbygg

Det ska vara optimalt!
Vi skapar långsiktiga relationer genom utomordentlig service. Vi
strävar efter en öppen dialog genom hela processen; från ritning
till överlämning av nyckel. Passion för vårt arbete,
kompetens inom flera områden, egen uthyrning av maskiner, stort kontaktnät – det
är bara några av anledningarna att
kontakta oss!
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www.optimalbyggservice.se

0708-47 46 67

ANLÄGGER OCH VÅRDAR
GRÖNT LANDSKAP
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VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG
med frågor eller offertförfrågan!

Trädgårdskonsult TSTC räds varken stora eller komplicerade
projekt. Men vi ser också utmaningen i att göra små uppdrag
så bra som möjligt – för oss är inget arbete för stort eller
för litet! Och är du en duktig trädgårdsarbetare så hör
av dig, vi har alltid behov av skicklig personal.

Trädgårdskonsult TSTC AB
Industrigatan 22
233 51 Svedala
info@tradgardskonsult.se

Thomas Sannemalm,

www.tradgardskonsult.se

Vi ser fram emot att arbeta med Säkra även i framtiden.
Trädgårdskonsult TSTC AB
• Individuell rådgivning

• Pension & Försäkring

• Löpande skötsel & bevakning

• Sparande & Placering

• Finansiell planering

• Företagsförsäkring

För mer information om företagsförsäkring, tjänstepension m.m.
kontakta Rasmus Svensson 0708-765700 rasmus.svensson@sakra.se

www.sakra.se
Säkra är en av Sveriges ledande och mest rikstäckande försäkringsförmedlarorganisationer med över 50 kontor runtom i landet.

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 10582 • www.jssverige.se

Sedan flertalet år tillbaka har vi haft Säkra som partner. Under alla år har vi känt oss trygga,
Säkra kommer alltid med förslag på de bästa lösningarna och hjälper oss löpande.

