Prislista 2019

TJÄNSTER VI ERBJUDER:
- Formgivning/planering av växtmiljöer
ex: trädgård, bostadsgård, växtväggar, 		
gröna tak och inomhusmiljöer.
- Konsultation
- Skötsel och plantering
- Föreläsningar/workshops/kurser
- Växtstyling
- Personal shopping
- Växtuthyrning
- Utställningar
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FORMGIVNING/PLANERING
ex på handlingar:
växtlistor
materialförteckning
växtförteckning
planteringsplan
markberedningsplan
illustrationsplan
perspektivritningar
skötselplan
850 kr/timme
KONSULTATION
1500 kr/timme
milersättning 50 kr/mil
innefattar all slags rådgivning, exempel:
Inventering av växtmaterial, undersökning av skadade växter med förslag på åtgärder och rådgivning kring
vilka växter som passar till en specifik växtplats.
PRAKTISKT ARBETE
plantering
skötsel (ev RUT-avdrag, 50%)
600 kr/timme
STYLING
Typer av uppdrag som vi kan hjälpa er med:
Växtstyling till fest, växter i monter på mässa, styling av trädgård och balkong inför försäljning.
pris på offert.
FÖRELÄSNING/WORKSHOP
pris på offert
VÄXTUTHYRNING
Behöver du växter, möbler och trädgårdsprylar inför styling av bostadsförsäljning eller reklamfilm?
Hyr växter av oss!
1 dygn 25% av inköpspris
följande 10% av inköpspris
Tänk på att varorna ska lämnas tillbaka i samma skick som de var i vid utlämning.
Är växterna i försämrat skick tar vi inte tillbaka dem, då får ni betala totala kostnaden och
behålla växterna.
PERSONAL SHOPPING
april-oktober
Har du ett område i din trädgård som sticker i ögonen eller kanske en stormig balkong som
längtar efter grönska men du vet inte vad som trivs? Vi kan hjälpa dig att hitta växter som funkar!
Boka en tid utanför våra ordinarieöppettider för att få personlig hjälp med dina inköp.
500:-/h

					

Prislista 2019

OM TRÄDGÅRDSFORMGIVNING
Vi delar in ritprocessen i två steg. Oavsett hur mycket hjälp ni vill ha börjar vi med ett inledande möte i
er trädgård där vi lär känna er och kan guida er till den nivån som motsvarar era önskemål.
Hur många timmar som krävs beror helt på vad det finns för förutsättningar och möjligheter på platsen,
era visioner och trädgårdens omfattning.
Ni väljer själva hur mycket hjälp ni vill ha från oss, från ett samtal till ett detaljerat förslag.
Inledande möte
2250 kr/1,5 timme på plats
milersättning 50 kr/mil
Under ett inledande möte på 1,5 h hinner vi gå igenom era funderingar och visioner.
Vi tittar på vilka förutsättningar som finns på platsen och vi ger
övergripande förslag på förändringar, form och lämpliga växttyper.
Under mötet samlar vi den information vi behöver för fortsatt trädgårdsformgivning.
Inför mötet vill vi att du fyller i en checklista som är ett bra hjälpmedel för att komma fram till vad ni
har för visioner med er trädgård. Vi går igenom checklistan på plats.
Är mötet tänkt som en inspiration och inte en grund för fortsatt formgivning är det viktigt att du själv
antecknar vad vi säger, det ingår ingen sammanfattning från oss efter den tiden vi är på plats.
Inför fortsatt arbete med formgivningen behöver vi en planritning över trädgården.
(Har du ingen planritning erbjuder vi uppmätning.)
Viktigt är även att ni har en klar budget för det totala projektet så vi kan göra ett realistiskt förslag
utifrån er prisbild.
FORMGIVNING LÖPANDE PRIS:
Steg 1: Grundförslag
Första steget är att vi tar fram ett grundförslag med trädgårdens form, dess funktioner samt
växt-och materialkaraktärer.
Grundförslaget tar mellan 15-25 timmar att producera.
850 kr/timme
Steg 2: Detaljnivå
Efter att du har fått ta del av grundförslaget går vi in på detaljnivå med växtförteckning och
ritningar inför anläggning.
Detaljnivån tar mellan 10-20 timmar att producera, vi kan göra en uppskattning med grundförslaget som
utgångspunkt.
850 kr/timme
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FORMGIVNING FAST PRIS
Grundläggande trädgårdsformgivning:
Vi börjar med ett inledande möte på 1,5 h i er trädgård.
Utifrån era önskemål och möjligheterna som finns på platsen tar vi fram ett trädgårdsförslag med former,
funktioner och lämpliga växttyper och material.
Med hjälp av skisser, bilder och text presenteras förslaget hemma hos er eller på vårt kontor.
Det här är ett bra alternativ för dig som vill skynda långsamt, göra mycket själv, välja växter i detalj och
självklart kan du återkomma om du behöver mer hjälp i framtiden eller komplettera med personal shopping
för att få vägledning i växtval i detalj.
Kostnad upp till 500 kvm 15000:- / större trädgård 18000:Detaljerad trädgårdsformgivning:
Grundläggande trädgårdsformgivning
Vi börjar med ett inledande möte på 1,5 h i er trädgård.
Utifrån era önskemål och möjligheterna som finns på platsen tar vi fram ett trädgårdsförslag med former,
funktioner och lämpliga växttyper och material.
Med hjälp av skisser, bilder och text presenteras förslaget hemma hos er eller på vårt kontor.
Efter vårt möte görs ev justeringar. Vi tar fram alla de ritningar och planer som behövs inför anläggning.
Nu kan du få en offert på vad din trädgård kommer kosta att genomföra.
Det här är ett bra alternativ för dig som vet att du vill ha hjälp med hela genomförandet från ritbord till
en färdig trädgård.
Kostnad upp till 500 kvm 24000:- / större trädgård 28000:Anläggning
Vad kostar det att anlägga en trädgård?
Det beror helt på vad ni vill ha hjälp med och förutsättningarna som råder på tomten.
Vissa arbeten kräver stora maskiner och olika material kostar olika mycket.
För att ta reda på exakt var prislappen hamnar måste vi ta fram ett förslag som ni godkänner.
Ritningarna som vi tagit fram fungerar som underlag. Inför markarbete tar ni in offert från anläggare.
Det är viktigt att ni från början har en uppfattning om hur mycket pengar ni vill lägga på projektet så vi
kan stämma av med anläggare under arbetets gång för att förslagets ska fungera realistiskt med er
budget. Vi lämnar kostnadsberäkning på växter och arbetskostnad för plantering.
Skötsel
När vi lämnar trädgården är det upp till er att ta hand om den.
Vi kan utföra en skötselplan som ni kan följa för att trädgården ska utvecklas optimalt.
2-4 timmar à 850:Vi erbjuder skötsel, enstaka eller återkommande uppdrag.
600:-/timme
Skötsel omfattas av RUT-avdrag

