
FÖRVALTNING

FÖRVALTNINGSTJÄNSTERHSBs

Vildvuxna häckar, krokiga träd, ojämna gångar, mossiga gräsmattor, sprucken 
asfalt eller behov av dränering? Vi hjälper bostadsrättsföreningar, villaägare 
och entreprenadföretag med innergårdar, utemiljöer och markarbeten – från 
idé till slutfört projekt.

HSB MARK & TRÄDGÅRD  

EN TRIVSAM UTEMILJÖ – MERVÄRDE FÖR BOENDET

RING ELLER SKICKA   
EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!

HSB MÄLARDALARNA
TELEFON:  
010 303 27 00
E-POST:  
07INFO@HSB.SE

Vi på HSB Mark & trädgård i MälarDalarna AB hjälper er att skapa 
en hållbar och trivsam utemiljö. Kända för god kvalitet och omsorg 
för våra uppdrag. Vi har kompetens och lång erfarenhet inom mark 
och trädgård.
Vare sig ni är placerad i Dalarnas-, Västmanlands- eller Örebro län, 
så finns alla våra tjänster tillgängliga.

Bland personalen finns allt från skötselpersonal till trädgårdskonsul-
ter och mark/anläggnings personal. Du kan anlita oss för allt som 
har med er utemiljö att göra, från idé och projektering till utförandet 
och praktisk skötsel.

HSB Mark och Trädgård erbjuder tjänster anpassade efter era behov.
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MARK - ANLÄGGNING
Vi hjälper er med stora och små 
projekt från idé till verklighet.
Plattläggning, grus och asfalts ytor, 
stensättning, dränering, gräsytor, 
murar, trappor, entréer, uteplatser, 
pooler mm.

TRÄDGÅRDSFÖRVALTNING/ 
KONSULTATION
Vi tar hand om skötseln och kvalitets 
säkringen i er utemiljö, hjälper er med 
förbättringsåtgärder och växtförslag 
som ökar trivseln i er trädgård.
Rensning rabatter, trimning häckar/
buskar, röjning sly och gräs, lövupp-
tagning, gräsklippning, höst och vår 
städning i trädgården.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Hjälp ekosystemet i din trädgård.
Miljö och ekosystem blir allt vikti-
gare i världen, även med små medel 
kan man göra skillnad.
Anläggning av fjärilsrabatter, ängar, 
bekämpning av invasiva växter.

TRYGG UTEMILJÖ
Trygg utemiljö handlar om att skapa 
ett tryggare boende för alla. Att 
identifiera brister eller risker, ta in 
synpunkter från boenden i området 
hur de uppfattar tryggheten i 
utemiljön.
Vi tittar på utemiljön efter tre olika 
värderingar Trygghet, säkerhet och 
tillgänglighet.

SKÖTSELPLAN
Ett effektivt verktyg som kan höja/
bevara en vald standard på området. 
Få kontroll på utemiljön. Skötselpla-
nen förklarar övergripande skötsel-
åtgärder på området och syftar till 
att erhålla och behålla ett hållbart 
och välskött intryck till den yttre 
miljön. Leder till kostnadseffektiva 
och hållbara resultat.

LEKPLATSBESIKTNING
Vi hjälper er skapa en säker lekplats 
för barnen och ser till att er gamla 
uppfyller gällande krav genom årliga 
kontroller.
Behöver ni hjälp med ny lekplats eller 
renovering av befintlig så tveka inte 
att kontakta oss.

TRÄDVÅRD - FÄLLNING
Beskärning, plantering, besiktning, 
fällning och stubbfräsning
Vi hjälper till med all slags trädvård 
och beskärning, plantering, träd-
vårdsplan och fällning.

VÄXTFÖRSLAG - FÖRSÄLJNING
Vi hjälper er från idé till färdiga 
rabatt. Kanske ser entrérabatterna 
tråkiga ut, eller så saknas blomman-
de växtlighet. Målet är att skapa en 
hållbar och trivsam utemiljö. Rätt 
växt på rätt plats.

Hur kan vi hjälpa er med er utemiljö?


