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Trädgårdssäsongen har inte börjat ute än men
inne planerar vi trädgårdsmästare säsongens
nya projekt.
Snart är det flera trädgårdsmässor med mycket inspiration
till det gröna rummet. Vill du ha professionell hjälp att förverkliga dina
trädgårdsdrömmar? Byrålådan anlägger allt från rabatter och planteringar till stengångar och uteplatser. Pris 500 kr inkl moms/timme.
Be om offert – snart är snön borta så vi kan börja!

Service –
ett ord som är angeläget

Hur gör vi med vårt äppelträd?

Byrålådans arbetssätt har fått mycket beröm under åren. Vi brukar
oftast komma in i en trädgård i planeringsstadiet. I vissa fall är det
i ett nyproducerat hus med tomt som ska förvandlas till en trädgård
och i andra fall ett äldre hus med nya invånare. Byrålådan har under
åren varit projektledare för både nya och äldre trädgårdar där vi tagit ett helhetsgrepp eller gjort en varsam upprustning. I de flesta fall
föredrar kunden att ha en kontaktperson som håller ihop tidsramar
samt garanterar anläggningskvalité och estetisk utformning. Vill du
se exempel på projekt som byrålådan gjort finns det projekt att följa på
www.byra.se, där även referenser på tidigare arbeten finns.

Sagt om byrålådan

”

under mars månad
Personlig trädbeskärning

En timmes praktisk trädbeskärning
i ditt eget träd ihop med diplomerad
trädgårdsmästare.
Pris: 675 kr

10-13 mars
rum & trädgård i kista

Tidig trädgårdskänsla i det lite mindre formatet. Växtinspiration!
Inträde: vuxna 130 kr.

”Äntligen har vi fått en trädgård istället
för den tomt vi hade förrut”
Sara, Huddinge

”Check! Det blir säkert helt perfekt! Jag
litar på dig. Kör hårt!”
Pia, Nacka

”Tack för en jättetrevlig trädgårdspromenad! Vi blev jätteinspirerade.”
Helene, Älvsjö

”Fantastiskt! Precis vad jag vill ha!
Karolina, Mälarhöjden

” Tack för ett fint jobb i trädgården - så
härligt att komma hem till. Nu
känns det mycket lättare att fortsätta på
egen hand”
Susanne, Lidingö

”Du är världens bästa på att höra av dig
och genomföra!!!! Tänk om alla entreprenörer var som du!”
Karolina, Mälarhöjden

”Det är alltid lika uppfriskande ätt träffa
dig! :) Trevliga vänner/kollegor hade du
med dig också!”
Mia, Järfälla
”Din trädgårdsrådgivning gjorde att en
hel del tankar tog fart, väldigt bra!”
Maria, Älvsjö

Lokal trädgårdmästare med
ekologisk inriktning i Älvsjö
Karåla Dalbom är diplomerad trädgårdsmästare vid Stockholms trädgårdsmästarutbildning. Företaget är
generellt mån om att ha en hållbar
livsstil vilket innebär till exempel att
använda växtmaterial, så långt det
går, från närområdet, ingen konstgödsel och sträva efter en trädgård
som en del i kretsloppet.

KALENDARIUM
vår 2010

” Vi har nu haft studentmottagning. Gick
bra. Mycket beröm för nya trädgården.”
Anette, Älvsjö

”Din skiss var toppen och Per och jag
kommer gå efter den till punkt och
pricka. Vi litar stenhårt på dej :)”
Susanne, Huddinge

14 april kl 18-22
Grön Påsk!
mat med påskinspiration

Gör ett arrngemang till påskbordet
samtidigt som du bjuds på fantastisk
mat. Kursen är ett samarbete med
Ellinor Garden och Elvinska Villan.
Mer info kommer håll utkik på facebook!

8-11 april
Nordiska trädgårdar

Väletablerade trädgårdsmässan med
gratis seminarier och föreläsningar.
Inträde: vuxen 140 kr

RUT - a v d r a g ?
Gäller för häcklippning, ogräsrensning, vårstädning, rosklippning,
gräsklippning dvs normalt återkommande arbete av löpande karaktär
som utförs i avsikt att hålla trädgården i godtagbart skick.
Läs mer på skatteverket.se

22 maj
Långbrodagen

Byrålådan finns i Långbro Park i
samarbete med JM Bygg AB.

28 maj kl 10-15
sommarblomsmarknad

Populär marknad för femte året!
Trdgrdmstrns trädgård är fylld med
sommarens alla dekorativa uteväxter.
Även konsthantverk, fiskdamm och
fika.
Gratis inträde!

Kontakta Karålas Byrålåda om du vill ha hjälp med trädgården.
tel 08- 888 302 eller 070-461 55 17. karala@byra.se www.byra.se

