
UTEMILJÖ OCH TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
En välskött utemiljö höjer värdet på fastigheten



BESKÄRNING AV TRÄD 
OCH BUSKAR

En fin utemiljö kräver att den 
underhålls och får sin beskärda 
del av kärlek. Så väl träd som 
buskar mår bra av att årligen 
beskäras. Vi hjälper er gärna att 
ta hand om er grönskande gård 
så att den lever och frodas.

LEKPLATSER
En levande utemiljö gör mycket, 
inte minst för barnen. Vi kan 
både bygga och besktiga lekplat-
ser. Vid besiktningen kontroll-
eras bland annat lekredskapen 
och om det finns några uppen-
bara risker. Allt presenteras i ett 
besiktningsprotokoll för att får 
en god översyn.

Varje förenings utemiljö är unik. Men ibland vill föreningen ge sin gård det lilla 
extra, utöver den löpande skötseln. Föreningens gårdar och utemiljöer är oerhört 
viktiga för trivsel, skönhetsupplevelser och ger bra förutsättningar för lek och 
social samvaro. 

Vår kompetens är bred och vi kan bland annat föreslå och utföra mark- 
och anläggningsarbeten, ge råd, beskära träd och buskar och upprätta 
en detaljerad plan som passar just er utemiljö. här nedan kan du läsa 
mer om några av de arbeten som vi kan hjälpa er med. Kontakta oss 
om du vill veta mer. 

UTEMILJÖN ÄR SÅ MYCKET MER ÄN PLANTERINGAR



TRÄDFÄLLNING

Behöver ni fälla träd för att 
trygga upp er utemiljö? Eller 
kanske behöver träden fällas för 
att göra plats för nya inslag på 
innergården? HSB Göteborgs 
trädgårdsanläggare hjälper er att 
ta ner träden tryggt och säkert.

PLANTERINGAR

Låt boende och besökare mötas 
av härlig grönska när de kom-
mer till gården genom att ge 
trädgården omsorg. Vi hjälper 
er gärna från grunden, med 
inventering, relationsritning, 
idéer, utformning, val av växter, 
material och utrustning samt 
genomförande av projekt.



PLATTLÄGGNING, ASFALT- 
ERING OCH DRÄNERING
Utemiljön är mer än grönska. 
En god balans och välfunge-
rande gångvägar kan göra stor 
skillnad. Vi har stor erfarenhet 
av att hjälpa föreningar med 
allt från plattläggning och asfal-
tering till dräneringsarbeten.

MURAR, TRAPPOR OCH 
MILJÖSTATIONER
Behöver ni hjälp med mur-
ningsarbete? Sten för sten kan 
vi hjälpa er att bygga upp allt 
från murar och trappor till mo-
lucker för er avfallshantering.



HUR KAN VI HJÄLPA ER?

Ta gärna kontakt med oss för att veta mer om vad vi kan hjälpa 
just din förening med. Vi träffar gärna er, lyssnar in vad ni önskar 
göra och lämnar en offert.

E-post: info.gbg@hsb.se
Telefon: 010-442 20 00
Web: hsb.se



HSB Göteborg, Sven Hultins plats 2, 
Box 311 11, 400 32 Göteborg 
hsb.se


