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Trädgård / Florist / Hushållsnära tjänster

Behöver Du en Trädgårdsmästare, eller hjälp med andra Hushållsnära
trädgårdstjänster?
Vårt företag bygger på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse. Vi har kapacitet att möta dessa
behov. Som ett resultat, är en hög andel av våra kunder, fasta och återkommande kunder.
Vi har ett professionellt förhållningssätt i vårt yrkesutövande, vår speciallitet är inom trädgård och
floristtjänster. Vi kan erbjuda mycket kvalificerade tjänster tack vare att vi har en trädgårdsmästare med
över 20 års erfarenhet. Vår drivkraft är hela tiden att bli bättre, det i sig är en utmaning då vi vill ligga i
framkant i vårt yrkesutövande.
Under hösten år 2012 genomfördes stora investeringar p å hela verktygs-/maskinparken. Investeringarna
resulterade i ännu bättre funktion, tillgänglighet och arbetsmiljö. I och med detta har vi stärkt oss som
företag. Det gynnar både oss som företag, men också våra kunder i form av snabbare, billigare, kvalitat ivt
utförda arbetsuppgifter.
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Trädgårdsskötsel
Trädgårdsskötsel abonnemang
Vår eller höststädning i trädgården
Rådgivning & trädgårdsplanering med hembesök
Anläggning av ny eller ändring av befintlig trädgård
Blomsterarrangemang

Trädgårdsplanering!
Vårmånaderna är den tid när allt väcks till liv, snön försvinner, fåglar börja kvittra,
träden börjar slå ut sina knoppar. Nu är det dags att satsa energi på trädgården.
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För en mindre kostnad kör vi bort allt skräp till ”SRV-återvinning” allt för att ge en så god service som
möjligt.

Först och främst behöver man vårstäda tomten, ta bort allt gammalt för att nytt
ska kunna växa och må bra.
Beskära äppelträd innan blomning.
Våren är en bra tid att plantera nya häckar, häckarna får hela sommaren och
hösten på sig att rota sig och växa sig stark innan vin tern. Vill man samtidigt att
befintlig häck ska ha en snygg form över hela sommaren, bör man på våren
klippa, forma samt gödsla (gäller ej syrener då dom klipps först efter blomning).
Rosor klipps bäst mellan den 15/4 till den 15/5 för bästa resultat.
Nu på våren är det viktigt att alla växter får extra näring, rabatter behöver
gödslas med bl.a. kväve. Samtidigt fyller man på med växter som frusit under
vintern.
Gräsmattan behöver sin omvårdnad då gräset växer senare än mossan, därför
upplevs gräsmattan som mossig och behöver därför få extra tillskott av näring.
Sommarblommor planteras när risken för tjäle inte finns, brukar vara runt den
15/5.

Egen trädgårdsmästare

Med över 20 års erfarenhet, läs mer om det på vår hemsida, önskas fler och mer utförliga meriter/referenser
lämnas det på begäran. Ta även en titt på vå r ”Inspirationssida”.
Hushållsnära tjänster (RUT)

Många av våra tjänster omfattas helt eller delvis av RUT -avdraget. Med direktavdraget betalar Du enbart
hälften, dvs 50 % av arbetskostnaden, det dras direkt på fakturan.
Boka tid för hembesök

Har Du frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss på mobil, mail eller så fyller Du i en
intresseanmälan på vår hemsida.

Registrerad för F-skatt, Företagsförsäkrad (inkl. ansvarsförsäkring).

Mobil: 070-403 96 50, mail:kontakt@butler4u.se, hemsida: www.butler4u.se
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Mer om oss och våra tjänster kan du läsa på vår hemsida.

Mer om oss och våra tjänster kan du läsa på vår hemsida.

