.

Vi är proffs på trädgårdsdesign & anläggning sedan mer än tre decennium,
med Stockholms innergårdar i fokus sedan 2005!

Skiss till anläggningen på första sidan,
trädgård på ett garagetak vid Karlaplan.

Så här såg det ut innan vi började!

Gården – husets oas!
Att ha en attraktiv och stimulerande boendemiljö som på ett självklart sätt
erbjuder möjlighet till avkoppling och njutning samtidigt som besökare möts av
en välskött och trevlig fastighet är givetvis väldigt viktigt. Detta kan visa sig på
flera sätt; en attraktiv och välhållen entré, en välskött fasad, väl fungerande
port, hiss etc. och inte minst en vacker innergård med funktionella och
välskötta ytor. Här ska man kunna sitta en sommarkväll, barn ska kunna leka
och t.o.m. soptunnor ska passa in! Er gård ska fungera som ett extra rum, en
skönhetsupplevelse och ett praktiskt utrymme för alla i föreningen.
Vi på Stadsträdgården har lång erfarenhet av trädgårdsdesign och anläggning i
de krävande och speciella miljöer som innergårdar utgör. Det gäller inte bara att
skapa en vacker och funktionell gård på papperet, utförandet och skötseln
måste ske med kunskap och omsorg.

En del av en frodig parkanläggning vid
Högalidsgatan.

Nyanläggning men ändå med bevarnde
av de gamla träden vid Eriksbergsgtan.

Varje projekt är unikt oavsett om det är ett litet uppdrag som att beskära ett
träd hos Er eller en stor helhetslösning med en total ”make over” av Er gård. Vi
träffar Er för ett första möte där vi diskuterar Era önskemål och olika lösningar,
ger förslag, råd och synpunkter. Därefter skissar vi upp ett förslag med
planteringar, stensättningar, belysningar, vatten, murar, gräsytor etc. Sen
kommer vi gärna till Er och pressenterar förslaget för styrelsen eller
trädgårdsgruppen för att vi snabbt ska kunna svara på de frågor som kan
uppstå. Allt detta sker kostnadsfritt!
Efter att vi kommit överens om projektet och lagt en tidsplan påbörjas
anläggningsarbetet. Vi arbetar med egen personal i såväl anläggning som
underhåll. Till vissa arbeten, som t.ex. el- och vatteninstallationer och
underliggande valv och tätskikt vid underbyggda gårdar etc., samarbetar vi med
marknadens mest professionella partners som underentreprenörer.

En nyanlaggd gård med Parisisk känsla
vid Karlavägen.

Även vackra urnor för
sommarblommor ingår i
Stadsträdgårdens sortiment.

När vi arbetar hos Er är er boendemiljö vår arbetsplats. Vår ambition är därför
att Ni ska påverkas så lite som möjligt, vi planerar arbetet så att det ska flyta
fram så enkelt som möjligt och att störande moment minimeras. Er entré och
andra delar av fastigheten som berörs skyddas och täcks in för att undvika
skador och nedsmutsning. Städning sker kontinuerligt och vart projekt lämnas
givetvis i det skick vi själva skulle vilja komma hem till.
Här har konstgräs och lärkträ kombinerats
med träd, rosor och vintergrönt på en
nyanlagd gård vid Gästrikegatan. Konstgräs
är ett numera ett utmärkt alternativ där ljus
saknas men gräs önskas, naturtroget och
mycket slitstarkt även vid livliga lekar!

.

Sättning av smågatsten samt byggnation av en lekyta på en gård där vi kombinerat de
boendes önskemål och förskolans behov vid Styrmansgatan.

Grundisolering och dränering med
rördragning under jord i Lärkstan.

Däck i lärkträ med integrerade planteringslådor och pergola vid Grindsgatan.

Stadsträdgården har även stor erfarenhet av mer avancerade anläggningsarbeten
som t.ex. dräneringar och grundisolering. Vi utför brunns- och dagvattenrör
byten, länkar stuprör direkt till brunnar under jord för att slippa hela takytans
vattenmängd direkt ut på gården etc.

Givetvis gör vi stenläggningar, murarbeten, trappor m.m. liksom träarbeten som
förrådshus, cykelstall, träck, spaljéer och andra snickerier. I samarbete med
yrkesskickliga partners drar vi el och vatten till de platser på gården där så
behövs.

Liten gård med förrådsbod som
fått ett vackert och praktiskt
tak med Sedumväxter vid
Kommendörsgatan.

Gammal och ny trapplösning i en brant slänt som
även fått stödmurar vid Linnégatan.

Beskärningsarbete på såväl hög- som låg nivå utförs av våra erfarna medarbetare!

Vi tar naturligtvis gärna ansvaret för underhållet på Er gård, kanske har Ni redan
en fin gård som inte är i behov av någon större upprustning eller ombyggnad,
men gärna vill ha kontinuerlig skötsel för att bibehålla dess skönhet. Våra
erfarna medarbetare sköter allt som kan behövas från tidig vår till sen höst. Ni
får även möjlighet att beställa mindre jobb eller bara ställa frågor när
personalen är hos er. Naturligtvis kan vi även göra engångsinsatser t.ex. vår och
höst om ni själva vill sköta er gård däremellan.
Vi har även arborister som på ett skickligt och säkert sätt kan beskära och även
fälla stora träd i trånga lägen, självklart stubbfräser vi och ser till att inga
rotskott kommer i efterhand.

Två lummiga gårdar med inbjudande ytor för samvaro och trivsel skapade och skötta av vår
kunniga personal.

Vi på Stadsträdgården drivs av lust att skapa vackra och funktionella gröna
oaser och lungor i vår fantastiska huvudstad. Att förändra en tråkig asfaltsgård
eller föryngra en sedan länge förvuxen och i överkant förvildad innergård och
där skapa ett vackert och harmoniskt rum som inte bara ger skönhetsupplevelse
och möjlighet till kontemplation och lek, utan samtidigt skapar ett mervärde i
fastigheten är ett viktigt mål för oss.
Det är numera välkänt att en vacker och välskött gård på ett markant sätt ökar
attraktionen och därmed värdet för fastigheten, lägenheterna, varken det är
bostadsrätter eller hyresrätter. En investering i det gröna betalar sig flerfaldigt i
ökat värde för fastigheten totalt sett.
Vår ambition är att på alla sätt vara behjälpliga och delaktiga i att göra
Stockholm till en ännu grönare och skönare stad! Vi har därför stulit vårt motto
från Bebbe och Monica:

”Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt”

Fantastiska klätterrosen ”Heidelberg” och den ljuvliga buskrosen ”Rhapsody in Blue”

Nästa sida: en liten men vacker innergård med härlig sittgrupp vid Grev Magnigatan.

Hos Stadsträdgården får ni professionellt utförda uppdrag från första mötet till färdigt
anläggning samt därpå följande underhåll! Vår personal är mycket kunnig med utbildning
och stor erfarenhet. Givetvis tar vi stort ansvar i våra projekt, företaget har marknadens
bästa försäkringsskydd för såväl Er som oss om olyckan trots allt är framme.
Stadsträdgården sätter stor stolthet i att alltid utföra projekten med hög kvalité och god
service. Ett samarbete med oss ska alltid kännas tryggt och välorganiserat för alla parter.

Mycket välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!
Vi är medlemmar i

www.stadstradgarden.se
_________________________________________________________________________
Stadsträdgården AB Grev Magnigatan 21 11455 Stockholm Tel. 08-6609205 info@stadstradgarden.se

