Stadsmiljö i omvandling
Parksoffor/Bänkar | Pollare | Cykelställ/Cykelpollare
Gatu-, torg- och väggbelysning | Smidesstaket/Räcken
Blomlådor/Urnor | Stamskydd/Slingerväxtstativ
Informationstavlor | Markgaller
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Vi skapar utemiljöer
i världsklass!
Redan under antiken insåg man vikten av att ha gröna parker i städerna,
och modern forskning visar att utemiljöerna i vår omgivning har stor
påverkan på vårt välbefinnande. En bra utemiljö kan förutom att
bidra till minskad risk för sjukdomar i form av stress och hjärtproblem
även förstärka vårt kreativa sinne och skapa en plats för rolig lek eller
intressanta sociala möten.
Green Landscaping Malmös affärsidé är att förädla våra kunders
utemiljöer genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet. Idag är vi verksamma i Malmö och
Vellinge kommun. Vi har över 20 års erfarenhet av grönyteskötsel och
finplanering och kan hjälpa till med allt från planering till genomförande
för att skapa er framtida utemiljö. Målsättningen med vårt arbete är att
hjälpa våra kunder att skapa en miljö som tillför ett verkligt mervärde där
människor vill vistas.
Vi är professionella i allt vi gör och i centrum finns vår personal som med
sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra kunder och realiserar deras
drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. En utemiljö som med
våra tjänster inom skötsel och drift består under lång tid.
Att skapa utemiljöer i världsklass är inget vi kan lyckas med på egen
hand, utan för att nå hela vägen fram behöver vi ha ett nära samarbete
med er som kund för att förstå just era tankar, idéer och visioner om er
framtida utemiljö.
Vill ni skapa en utemiljö i världsklass för de boende i er förening, er
samfällighet, för dina hyresgäster eller för dig själv? Tveka då inte att ta
kontakt med oss så kan vi påbörja resan mot världsklass tillsammans!
Vi hälsar dig välkommen till Green Landscaping Malmö!

Vi hjälper er med allt inom offentlig
dekoration samt jul- och vinterbelysning.
Hög kvalitet och höga IP-klasser.

CAN BELYSNING
www.canbelysning.se

Med oss som partner får
du mer än bara fina miljöer
20 års erfarenhet
i branschen
Vår erfarenhet gör oss
till en långsiktig och
trygg partner.

Vi är utbildade
inom utemiljö
Vår personal har kunskapen
att anpassa er utemiljö efter
önskemål och budget.

Störst i stan
inom skötsel
Vi kan samordna våra
resurser på ett sätt som
gynnar er plånbok.

Lokalt företag
Enkla kontaktvägar och
snabb återkoppling från oss
sparar din dyrbara tid.

ISO-certifierade inom
kvalitet, miljö och
arbetsmiljö
Vi är en kvalitetssäkrad
leverantör.

Totalentreprenör
inom utemiljö
Ni kan vända er till oss om
allt som gäller er utemiljö.

Hållbarhet är vägen till
en bättre värld
För oss på Green Landscaping Malmö är det viktigt att bidra till en hållbar miljö,
inte bara för våra beställare utan också för våra medarbetare. Vi står bakom
FN:s globala mål för en hållbar utveckling genom ständiga förbättringar av våra
tjänster, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare.
Genom en hållbar grönyteskötsel och finplanering vill vi hjälpa våra kunder att
optimera den investering de gör eller har gjort i sin utemiljö för att skapa attraktiva
boendemiljöer. God service är viktigt för oss. När vi som företag vill växa och
utveckla våra affärer är vi beroende av att våra kunder är nöjda. Därför sker våra
projekt i nära samarbete och dialog med våra beställare.
Våra entreprenader sker på sätt som är skonsamma för miljön. Vår ambition är
att i så hög utsträckning som det är möjligt använda oss av eldrivna verktyg,
maskiner och fordon. Vi har implementerat ett arbetssätt för ruttplanering och
genom att utgå från våra lokalkontor minimerar vi transporterna till och från
projekten. I vårt arbetssätt ingår planering och uppföljning via vårt digitala
kontrollsystem.
Green Landscapings övertygelse är att en arbetsplats med både mångfald, vad
bland annat gäller förutsättningar, kön, etnicitet, ålder och erfarenhet, och där det
inte förekommer diskriminering och trakasserier, skapar en bra och utvecklande
arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens tas tillvara och utvecklas, och
företagets kunderbjudande och lönsamhet förbättras.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Vi tillhandahåller grävmaskiner
och hjullastare, med eller utan
förare, samt projektledning
och anläggningstjänster
0722-48 48 40
ridemarkstadsbyggnad.se

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Vi är er totalentreprenör
inom utemiljö!
Green Landscaping Malmös verksamhet omfattar ett
komplett utbud av tjänster inom utemiljö. Vi har en bred
kompetens bland våra medarbetare och utför allt från drift
och underhåll av era grönytor till tyngre anläggningsarbeten
och andra specialtjänster. Vår personal har lång erfarenhet
inom branschen och besitter specialkunskaper inom
exempelvis lekplatsbesiktning, trädfällning, inventering av
riskträd, drönartjänster, montering av växtväggar, designoch projekteringsuppdrag, byggnationer, tätskikt och
mycket mer. Oavsett vilket område inom er utemiljö ni
behöver hjälp med så finns vi där för er. Tveka inte att höra
av er till oss. Vi tar hand om det!

Utemiljöer i toppklass
Green Landscaping Malmö är proffs inom grönyteskötsel och parkdrift, och erbjuder alla
typer av arbeten för en mer trivsam och säker utemiljö. Allt från plantering och skötsel av
rabatter till allmän renhållning och reparationer av utrustning.
Vi har medarbetare som har både utbildning och erfarenhet inom bland annat beskärning,
gräsklippning, växtkännedom, ogräsrensning och gräsklippning. De ger dig gärna förslag på
förbättringar av din utemiljö för optimalt utseende och bästa funktionalitet – alltid i enlighet
med era önskemål och förutsättningar.
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Plantering av växter och träd
Beskärning av växter och träd
Häckklippning
Gräsklippning
Underhåll av lekplatser
Säsongsflor i urna
Reparationer av lekredskap

•
•
•
•
•
•

Rätning av kantstenar
Inventering av fallskydd i gallerbrunnar
Tömning av soptunnor och grovsopor
Skräpplockning
Underhåll av lekplatser och utegym
Maskinsopning

SERVICE ÄR VÅR GREJ
Servicebyrån är ett Malmöbaserat företag som erbjuder service och städtjänster åt företag och privatpersoner.
Vi ser det som vårt stora uppdrag att hjälpa företagskunder att fokusera på sin verksamhet och privatpersoner
att få livspusslet att gå ihop. Låt oss ta hand om städning och liknande så får du tid över till annat.
Vi är ett företag som tar ett helhetsgrepp för hållbarheten. I vårt arbete för miljön har vi på Servicebyrån beslutat
att använda produkterna Green care från Tana Professional som är Cradle to Cradel märkta. Vi har även ﬂera
miljöcertiﬁeringar exempelvis Svanen och EU-blomman.
Välkommen till oss på Servicebyrån!

Adress: Lorensborgsgatan 5, 211 22 Malmö
Telefon: 040-260 260 | Email: info@servicebyran.com | servicebyran.com

Vi skapar och utvecklar
trivsamma utemiljöer
Som utvecklare av utemiljöer vill vi på Green Landscaping Malmö skapa säkra, vackra och
funktionella utemiljöer som skänker njutning och välmående. Som partner till oss kan du
vara trygg i att vi lyssnar in dina behov och utformar en lösning som gör jobbet. Vi utför alla
slags anläggningsarbeten och finplanering för att förbättra utemiljöerna i din omgivning.
Våra tjänster innefattar allt från plattsättning och anläggning av gräsmatta till mindre
utsmyckningar och detaljer. Dessutom formger och skapar våra medarbetare olika slags
lekhus – enligt oss ska det finnas något för alla.
Vi kompletterar även våra tjänster för markbeläggning med nödvändig utrustning som
exempelvis spångar och bänkar.

Din lokala städfirma
info@gmtradvard.se • gmtradvard.se

www.stadriket.se

Platt- och stensättning
Kantsten
Asfaltläggning
Snickeriarbeten
Schaktning
VA-arbeten
Murar
Stengärdsgårdar
Belysning
Dammar
Lekutrustning
Utegym
Byggnation
Renovering av gröna
och hårda ytor
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Uthyrning & Utbildning
Utbildningar m. m.
Stort utbud - Hög servicenivå

Anneli Erikssons
Lantbruk
Gräsklippning i Vellinge
kommun sedan 2017!

Hyr av oss!

0733-38 40 48

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vi är problemlösare som kan
hjälpa dig med det mesta
Våra medarbetare har många olika kompetensområden och tillsammans har vi jobbat med det mesta
som går att göra vad gäller utemiljö. Vi vet att våra kunder kan behöva ett annat perspektiv för sina
utemiljöer och därför erbjuder vi drönartjänster med allt från avvattning till tillsyn och inmätning av
tomter. Här kan du läsa om några av våra kompetensområden – men vi tar oss även an särskilda idéer
eller önskemål. Vi älskar udda uppslag och att lösa problem!

•
•
•
•
•
•

Konstinstallationer
Lekplatsbesiktning
Sedumtak
Växtväggar
Dagvattenhantering
Garagesopning

Behöver du bemanning?

Vi hjälper dig med en effektiv personallösning som fungerar
och med kvalitet i fokus inom till exempel:
• Bygg & anläggning
• Fastighetsnära tjänster
• Lager & logistik

• Signalvakt/Vägvakt
• Produktion
• Och mycket mer...

www.arbetskraftoresund.se
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Slamsugning
Klotterrengörning
Snö- och halkbekämpning
Besiktning av riskträd
Drönartjänster
Design och projektering

Kvalitet & leveranssäKerhet sedan 1969

Plantskolevägen 6
247 47 Flyinge
telefon: 046-642 10
info@flyingeplantshop.se
www.flyingeplantshop.se

Kom och väx
tillsammans med oss!
Green Landscaping Malmö är en del av koncerngruppen Green Landscaping
Group – Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer
med syfte att göra staden skönare och tryggare.
Vi letar ständigt efter personer som vill utvecklas tillsammans med oss.
Kanske har du läst ett naturbruksprogram på gymnasiet eller är utbildad
arborist eller trädgårdsmästare? Du kanske har ett brinnande intresse för
utemiljöer och letar efter ett jobb där du får vara mycket utomhus? Då ska du
söka jobb hos oss.
Som medarbetare på Green Landscaping Malmö är du en del av en positiv
företagskultur med stor gemenskap. Under högsäsong arbetar 150 personer
på företaget. Engagemang och ansvarstagande hos våra medarbetare är
tydliga kännetecken för organisationen och vi är övertygade om att detta är
viktiga framgångsfaktorer.
Vi vill ge våra medarbetare möjligheten att växa, både som människa och
kollega. Vår Green Academy är ett steg för ökad kompetensutveckling
bland medarbetarna, där utbildning utförs tillsammans med lämplig
tredjepartsleverantör. Vi har löpande dialog med medarbetarna för att
identifiera kompetensområden som de önskar utveckla.
Företaget är ISO-certifierat inom arbetsmiljö och har kollektivavtal med
Kommunal och Unionen. Vi är ett företag i framkant när det gäller teknik och
digitalisering, vilket underlättar och effektiviserar arbetsvardagen.

Rastlek & Fritid Sverige
Vi satsar på att ta fram redskap som
aktiverar elever, barn och ungdomar.
Självklart har alla våra redskap en god
kvalité och ett rimligt pris.

Läs mer på www.rastlekofritid.se

• 22811 • www.jssverige.se

malmo@greenlandscaping.se
www.greenlandscapingmalmo.se

