
Trädgårdsdesign – arbetsflöde och ungefärlig kostnad
Tack för ditt intresse för mina tjänster inom trädgårdsdesign. Här är lite information om 
arbetsflödet jag tillämpar.

Hur jobbar vi?
Det finns två alternativa tillvägagångssätt:

1) Med besök
Jag kommer ut på besök hos er (mot timkostnad 600:-/tim + moms [=750:-]) och vi går 
runt och tittar på tomten och diskuterar era behov och olika tänkbara lösningar. Jag tar 
också bilder och eventuella mått som inte finns på tomtkarta. Efter detta får ni en offert 
om så önskas.

2) Distansarbete
Ni skickar mig bilder (gärna digitalt) och utifrån dessa samt tomtkarta och ifylld checklista 
så får ni en offert om så önskas. Om ni accepterar den så kan jag senare komma på ett 
hembesök om det skulle behövas.

****************************************************************
Alternativ 2 är alltså kostnadsfritt fram till och med offerten. I bägge fallen behöver jag en 
ifylld checklista samt tomtkarta. Checklistan finns på 

 (du hittar den på 
trädgårdssidan i menyn till höger under rubriken checklista). Den kan fyllas i online och 
skickas med ett knapptryck.

Vad kostar det?
En offert fås genom något av ovanstående alternativ. För att ni ändå ska få ett hum om 
kostnaden så listar jag några typiska kostnader här. På så sätt kan ni se en mycket 
ungefärlig kostnad redan nu. Observera att detta endast är en ungefärlig vägledning och 
inte på något sätt bindande. Denna lista är endast till för att ni ska kunna se om det är 
intressant för er att gå vidare och begära offert.

Enstaka plantering: 2-5 timmar, beroende på storlek och typ
Liten tomt < 500 kvm: 6-8 tim
Medelstor tomt 500-1500 kvm: 8-15 tim
Stor tomt > 1500 kvm 15-25 tim eller mer

Timpris 600:- + moms, företag 650:- + moms.

Om detta verkar intressant så hör gärna av dig. Jag skickar gärna arbetsprover. Läs också 
mer på . Välkommen med din förfrågan!

Vänliga hälsningar

Lars Forslin

http://www.monarda.se/bilder/tradgard/Monarda_checklista.pdf
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