Vi gör Skåne
skönare

En helhetspartner
för utemiljöer
Green Landscaping Skåne skapar vackra utemiljöer som med minsta
möjliga underhåll bidrar till ökad trivsel och trygghet. Vi tar hand om
årets alla projekt och är en långsiktig partner för dig som kund. Hos
oss finns en gedigen bredd av yrkesskickliga medarbetare nära dig.
Allt från parkarbetare och trädgårdsanläggare till trädgårdsdesigners,
grävmaskinister och arborister.
Vi samarbetar dessutom med andra dotterbolag inom Greenkoncernen,
vilket ger oss en unik möjlighet att hjälpa dig som kund med det absolut
mesta inom vårt segment. Vi finns i västra Skåne och har lokalkontor i
Löddeköpinge, Lund, Eslöv och Staffanstorp.
Vare sig det är dags att anlägga nytt eller ta hand om befintligt så vill vi
vara ert självklara val. Vi vet vilka växter och kombinationer som är bäst
för både trivsel, miljö och plånbok. Låt oss få förädla och förvalta era
utemiljöer!

Våra värderingar
Tillsammans är vi starkare
– vi arbetar i team och litar på
varandra och ställer upp för
varandra.

Vi är nära
– våra medarbetare ska arbeta
och verka så nära kunderna
som möjligt.

Vi gör jobbet ordentligt
från början
– ett väl utfört arbete behöver
inte göras om.

Vi är stolta
– vi bidrar till att skapa sköna
utemiljöer som folk mår bra
av att vistas i.

Utbildningar m. m.
Stort utbud - Hög servicenivå

Hyr av oss!

MaskinGruppen AB
– din maskinhandlare i sydväst
www.mgab.nu

Långsiktigt
hållbarhetsarbete
Av naturliga skäl ligger miljöfrågor oss nära om hjärtat och vi
arbetar långsiktigt med hållbarhetsfrågor i allt vi gör. Vi står bakom
FN:s globala mål för en hållbar utveckling genom kontinuerliga
förbättringar i våra tjänster, långsiktiga kundrelationer och
kompetenta medarbetare. Självklart är vi också certifierade inom
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Genom hållbar grönyteskötsel och finplanering vill vi hjälpa våra
kunder att optimera sin investering i utemiljön. Det är självklart för
oss att hålla en hög servicenivå. Vi driver alltid våra projekt i nära
samarbete och med tät dialog med dig som beställare.
Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Därför arbetar vi
ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa bästa
möjliga förutsättningar för våra medarbetare. Detta innebär
allt från medarbetarundersökningar och god arbetsmiljö till
kompetensutveckling, social integration samt jämställdhet och
mångfald.
Vi väljer växter som främjar en rik biologisk mångfald, använder
eldrivna verktyg, maskiner och fordon i så hög utsträckning som
möjligt och använder ett minimum av kemisk ogräsbekämpning.
Arbetssätt för ruttplanering är väl implementerade och genom att
utgå från våra lokalkontor minimerar vi transporter till och från dig
som kund. Bra både för miljön och ekonomin.
Inom koncernen har vi även olika projekt med bland annat återbruk
av fällda träd till utemöbler och skapande av miljöer där bin och
djurliv trivs och fungerar i harmoni med staden. Vill du veta mer?
Vi berättar gärna!

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

FÖRETAGET MED RESURSER

ALLA TYPER AV TRANSPORTUPPDRAG

www.flexilast.se

072-186 69 51 | info@lm-service.se

Vet ni om att vi hjälper fastighetsägare i Malmö hålla rent
framför sina hus? Varje vecka städar vi gångbanor på stora
och små fastigheter runt om i stan.
Vi plockar fimpar och skräp – vi tar upp hundskit – vi sopar upp
krossat glas – vi tar bort ogräs – vi samlar ihop löv.
Under vintern håller vi samma gångbanor halk- och snöfria.
Hör av er till oss så håller vi rent även framför ert hus.
För mer information, maila svedalautemiljo@outlook.com

Er utemiljös bästa vän
Green Landscaping Skåne tar ett helhetsansvar inom skötsel – för vackrare, hållbarare och
mer ekonomiska utemiljöer.
Vår filosofi är att ni som vår kund ska få mer än ni väntat er. Ni behöver inte hålla koll på vad
som ska göras – vi sköter era utemiljöer hela vägen från planering via anläggning till skötsel
och underhåll.

Grönyteskötsel och drift
Inom grönyteskötsel ingår bland annat gräsklippning, trimning, kantskärning och puts,
ogräsrensning, röjningsarbeten, bevattning, plantering, häckklippning och beskärning av
buskar och träd. Etableringsskötsel, där vi utför tätare ogräsrensning och bevattning under
de första åren tills växterna är väletablerade, är också en viktig del. Även gatusopning och
renhållning ingår i vårt erbjudande.

Finplanering och servicearbeten
Vi utför bland annat anläggning av gräsmattor, plattläggning och stensättning, korrigering av
kantsten, påfyllning av fogsand, anläggning och renovering av såväl gröna som hårda ytor
samt montering och underhåll av bänkar och bord, lekutrustning och annan utrustning.

Framtidens jordar
• Planteringsjordar för hus & trädgård
• Anläggningsjordar
• Jordar enligt AMA

Gröna
tjänster
utöver det
vanliga
Vi levererar utöver det vanliga: Green
Landscaping Skåne erbjuder också ett flertal
specialtjänster.
Bland våra medarbetare finns välutbildade
trädgårdsingenjörer och landskapsingenjörer
som bland mycket annat kan designa
och planera olika typer av ytor, göra
riskbedömningar av träd och besiktiga
lekplatser. Vi utför arboristtjänster, kontroller
av sedumtak, snöröjning och halkbekämpning
samt klotterrengöring och tillhandahåller
julgranar och julbelysning. Kort sagt tar vi hand
om allt era utemiljöer behöver!

Allt inom idrottsanläggningar
och aktivitetsytor

Kostnadsfri offert
Vi arbetar i hela Skåne och kan hjälpa er med allt
från att upprätta vårdplaner och plantera träd till
att beskära och fälla träd. Kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

Följ oss gärna på Facebook!

SveArb

Certifierade och
utbildade arborister
SveArb Trädservice är ett komplett arboristföretag och våra arborister är
specialistutbildade och certifierade ETW (European Tree Worker) genom
EAC (European Arboriculture Council).
Vi arbetar utifrån en, för träden, biologiskt försvarbar metod och följer
de riktlinjer som ges i SIS-standarden för beskärning av träd.

Arborist är yrkestiteln på en person som är specialist på vård och
underhåll av träd i trädgårdar, parker och stadsmiljöer.
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• 20855 • www.jssverige.se

skane@greenlandscaping.se
www.greenlandscapingskane.se

