
Vi skapar och tar hand om 
utemiljöer som får människor 

att trivas året runt.
Vi arbetar med planering, anläggning och skötsel 
åt er som äger eller förvaltar mark. Våra kunder 
får idag hjälp med allt från trädfällning och gräs-
klippning till att rita och anlägga nya lekplatser.

Hur ser era förutsättningar ut? Kontakta oss för ett kostnadsfritt 
möte så skräddarsyr vi en plan som gör det enkelt att hålla  

SKÖTSEL AV UTEMILJÖER ÅRET RUNT
- FRÅN GRÄSKLIPPNING TILL SNÖRÖJNING

Tel: 0775-333015  |  info@bergochlandskap.se  |   bergochlandskap.se

Kostnadsfri 
statusbesiktning!

Just nu bjuder vi på kostnadsfri 
statusbesiktning när ni tecknar 

skötselavtal med oss.

Värde 5000 kr!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte



Från det första 
penndraget till det 
sista spadtaget.

Utemiljöer utan 
bäst före-datum
Oavsett uppdrag så har vi alltid 
som mål att skapa en utemiljö 
med långsiktighet i fokus. Genom 
att tänka smart när det kommer 
till material, växter och verktyg 
kan vi se till att skapa en attraktiv 
utemiljö som kräver minimalt med 
underhåll och står rustad för alla 
säsonger.

Skapar och 
förverkligar visioner 
Från den lilla planteringen till den 
omfattande gårdsrenoveringen 
och allt däremellan. Oavsett 
om du har en tydlig plan eller 
behöver hjälp med att förverkliga 
en vision kan vi hjälpa till. Vi ser 
till att skapa en trivsam och säker 
utemiljö med långsiktighet och 
kostnadseffektivitet i fokus. 

Trivsel året runt

Vi hjälper dig att hålla utemiljön 
trivsam, trygg och säker året 
runt. Våra medarbetare är vana 
vid att arbeta med miljövänliga 
verktyg och långsiktigt tänk, allt 
för att spara pengar och minska 
påverkan på miljön. 

PL ANER ING ANL ÄGGN ING SKÖTSEL
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Idéskiss | Planteringsförslag
Trädgårdsdesign | Inventering 
Växt- och materialval | Investeringsplaner 
Trädvårdsplaner | Upprustningsplaner 
Skötselplaner | Underhållsplaner

Planteringar | Gräsmattor | Markrenovering 
Gårdsrenovering | Snickerier | Plattsättning

Höst- och vårstädning | Lövhantering 
Snöröjning & sandning | Beskärningar 
Gräsklippning | Häckklippning | Planteringar
Drift och underhåll

Kostnadsfri 
statusbesiktning!

Just nu bjuder vi på kostnadsfri 
statusbesiktning när ni tecknar 

skötselavtal med oss.

Värde 5000 kr!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte


