landscaping Malmö

Vi skapar utemiljöer
i världsklass!
Redan under antiken insåg man vikten av att ha gröna parker i städerna och
modern forskning visar att utemiljöerna i vår omgivning har stor påverkan
på vårt välbefinnande. En bra utemiljö kan förutom att bidra till minskad risk
för sjukdomar i form av stress och hjärtproblem även förstärka vårt kreativa
sinne och skapa en plats för rolig lek eller intressanta sociala möten.
Green Landscaping Malmös affärsidé är att förädla våra kunders utemiljö
genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet
och kvalitet. Vi har över 20 års erfarenhet av grönyteskötsel och finplanering
och kan hjälpa till med allt från planering till genomförande för att skapa er
framtida utemiljö. Målsättningen med vårt arbete är att hjälpa våra kunder att
skapa en miljö som tillför ett verkligt mervärde där människor vill vistas.
Vi är professionella i allt vi gör och i centrum finns vår personal som med
sin kompetens och erfarenhet inspirerar våra kunder och realiserar deras
drömmar om en vacker och funktionell utemiljö. En utemiljö som med våra
tjänster inom skötsel och drift består under lång tid.
Att skapa utemiljöer i världsklass är inget vi kan lyckas med på egen hand
utan för att nå hela vägen fram behöver vi ha ett nära samarbete med er som
kunder för att förstå just era tankar, idéer och visioner om er framtida utemiljö.
Vill ni skapa en utemiljö i världsklass för de boende i er förening eller
samfällighet, för hyresgäster eller för dig själv? Tveka då inte att ta kontakt
med oss så kan vi påbörja resan mot världsklass tillsammans!
Martin Hoffsten
VD Green Landscaping Malmö AB

Vill du också ha professionell hjälp?
Ring och prata ”grönytor” med oss!

Ring 040-21 10 10
www.mstc.se

20 års erfarenhet i branschen
Vår erfarenhet gör oss till en långsiktig och trygg partner för er.

Totalentreprenör inom utemiljö
Ni kan vända er till oss om allt som gäller er utemiljö.

Vi är utbildade inom utemiljö
Vår personal har kunskapen att anpassa er utemiljö efter önskemål och budget.

Störst i stan inom skötsel
Vi kan samordna våra resurser på ett sätt som gynnar er plånbok.

Lokalt företag
Enkla kontaktvägar och snabb återkoppling från oss sparar din dyrbara tid.

Vi är ISO Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Vi är en kvalitetssäkrad leverantör.

Vårda ditt yttre

Rena ytor inte bara ser snyggare ut, de håller längre också. Vi tvättar tak, fasad,
uteplats och markis med högtryckstvätt och varmt vatten samt behandlar med GrönFri. Skonsamt för både miljön och ditt hus. Ibland räcker det inte med en tvätt. Vi
målar upp till hela huset med ett snyggt resultat som håller.

Kontakta oss för offert redan idag!
072-929 21 87
info@jora-maleri.se
www.jora-maleri.se

Hållbarhet är vägen
till en bättre värld
För oss på Green Landscaping Malmö är det viktigt att bidra till en
hållbar miljö, både för våra beställare och för våra medarbetare. Vi
står bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling genom ständiga
förbättringar i våra tjänster, långsiktiga kundrelationer och kompetenta
medarbetare.
Genom en hållbar grönyteskötsel och finplanering vill vi hjälpa våra
kunder att optimera den investering de gör eller har gjort i sin utemiljö för
att skapa attraktiva boendemiljöer. God service är viktigt för oss. När vi
som företag vill växa och utveckla våra affärer är vi beroende av att våra
kunder är nöjda. Därför sker våra projekt i nära samarbete och dialog
med våra beställare.
Våra entreprenader sker på sätt som är skonsamma för miljön. Vår
ambition är att i så hög utsträckning som möjligt använda oss av
eldrivna verktyg, maskiner och fordon. Vi har implementerat arbetssätt
för ruttplanering och genom att utgå från våra lokalkontor minimerar vi
transporterna till och från projekten.
Green Landscaping Malmös övertygelse är att en arbetsplats med
mångfald skapar en bra och utvecklande arbetsmiljö som alla tjänar på.
Vi tar tillvara på medarbetarnas kompetens och låter dem utvecklas och
har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

VI HAR MASKINER FÖR UNDERHÅLL AV ALLA ERA YTOR!

h efter marknad
Samt ser vice oc

Toro, Hako, Kioti, Yamaha säljs via Hako Ground & Garden AB – www.hako.se

Vi är er totalentreprenör
inom utemiljö!
Green Landscaping Malmös verksamhet omfattar ett
komplett utbud av tjänster inom utemiljö. Vi har en bred
kompetens bland våra medarbetare och utför allt från drift
och underhåll av era grönytor till tyngre anläggningsarbeten
och andra specialtjänster. Vår personal har lång erfarenhet
inom branschen och besitter specialkunskaper inom
exempelvis lekplatsbesiktning, trädfällning, inventering av
riskträd, drönartjänster, montering av växtväggar, designoch projekteringsuppdrag, byggnationer och tätskikt.
Oavsett vilket område inom er utemiljö ni behöver hjälp med
så finns vi där för er.
Tveka inte att höra av er till oss. Vi tar hand om det!

SkanörS MaSkinService
Vi har funnits sedan 1993.
Utöver mindre entreprenader utför
vi också reparation av gräsklippare,
röjare, motorsåg och andra mindre
maskiner i egen verkstad.

Tårepilsvägen 9, Skanör • skanorsbob@hotmail.com • 0708-47 56 79

GRÖNYTESKÖTSEL OCH SERVICETJÄNSTER

Proffs på utemiljö
Green Landscaping Malmö är proffs inom grönyteskötsel och parkdrift och erbjuder alla
typer av arbeten för en mer trivsam och säker utemiljö. Allt från plantering och skötsel av
rabatter, allmän renhållning och reparationer av utrustning.
Vi har medarbetare som har både utbildning och erfarenhet inom bland annat beskärning,
gräsklippning, växtkännedom, ogräsrensning och häckklippning. De ger er gärna förslag på
förbättringar av er utemiljö för optimalt utseende och bästa funktionalitet – alltid i enlighet
med era önskemål och förutsättningar.

Vi har ett stort utbud av tjänster, som till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantering av växter och träd
Beskärning av växter och träd
Häck- och gräsklippning
Underhåll av lekplatser
Säsongsflor i urna
Reparationer av lekredskap
Kantskärning och grästrimning
Inventering av fallskydd i gallerbrunnar
Tömning av soptunnor och grovsopor
Renhållning
Maskinsopning
Bevattning

Framtidens jordar
• Planteringsjordar för hus & trädgård
• Anläggningsjordar
• Jordar enligt AMA

MARKANLÄGGNING OCH FINPLANERING

Vi skapar & utvecklar
trivsamma utemiljöer
Som utvecklare av utemiljöer vill vi på Green Landscaping Malmö skapa säkra, vackra och funktionella
utemiljöer som skänker njutning och välmående. Vi utför alla slags anläggnings- och finplaneringsarbeten
för att förbättra utemiljöerna i vår omgivning. Våra tjänster innefattar allt från plattläggning och anläggning
av gräsmatta till mindre utsmyckningar och detaljer. Vi kompletterar även våra tjänster för markbeläggning
med nödvändig utrustning som exempelvis cykelställ, bänkar och belysning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering av gröna och hårda ytor
Plattläggning och stensättning
Korrigering av kantsten
Asfaltläggning
Snickeriarbeten
Schaktning
VA-arbeten
Murar
Stengärdsgårdar
Belysning
Dammar
Lekutrustning
Utegym
Miljöhus
Skelettjord

Sedan 1986 har vi på DAB utvecklat en unik spetskompetens inom infrastruktur, fastighet och industri.
Därför finns vi ofta med i projekt där nya förbindelser öppnas och möjligheter skapas.
Många anlitar oss för att utföra särskilt komplicerade moment men det är som helhetsleverantör vår kunskap kommer till sin fulla rätt.
Som en pålitlig partner utvecklar vi långsiktiga lösningar, med rätt förutsättningar för en hållbar framtid.

www.dabgroup.se

SPECIALTJÄNSTER

Vi kan så mycket mer
Våra medarbetare har många olika kompetensområden och tillsammans har vi jobbat med det
mesta som går att göra vad gäller utemiljö. Här nedan är några exempel – men vi tar oss även an
särskilda idéer eller önskemål. Vi älskar udda uppslag och att lösa problem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekplatsbesiktning
Sedumtak
Arboristtjänster
Växtväggar
Dagvattenhantering
Garagesopning
Slamsugning
Klotterrengörning
Snö- och halkbekämpning
Julgranar och julbelysning
Besiktning av riskträd
Drönartjänster
Design och projektering
Konstinstallationer

RÄTT KOMPETENS

PÅ RÄTT STÄLLE
GM Trädvård är ett renodlat arboristföretag med tio fast anställda arborister som är
specialiserade på allt inom träd och trädvård. Våra arborister har lång erfarenhet av arbete
med både offentliga och privata miljöer.
Med rätt personal och utrustning i kombination med vår maskinpark erbjuder vi trädvård
med både kvalitet och effektivitet efter era behov, oavsett om ni behöver hjälp med enstaka
träd eller skötsel av större trädbestånd över längre tid.
Vi arbetar med stort engagemang och lyhördhet genom hela ledet.

Vad kan vi hjälpa dig med?

NYHET!
Nu kan vi även erbjuda häckklippning med
ett häckklippningsaggregat. Aggregatet
klipper väldigt fint och mulchar alla rester,
vilket ger fördelen att man kan blåsa in det
under häcken igen för att återge den naturliga
näringstillförseln till häcken. Detta leder även
till att häckklippningen blir tidsoptimerad då
ingen uppsamling behövs.

Företagsvägen 29
232 37 Arlöv
040-664 62 28
info@gmtradvard.se
gmtradvard.se

Utbildningar m. m.
Stort utbud - Hög servicenivå

SYDBELÄGGNINGAR AB

Din asfaltpartner i Skåne
info@sydbelaggningar.se • 0435-218 16

Hyr av oss!

Vill du växa med oss?
Vi letar ständigt efter personer som vill utvecklas tillsammans med oss. Kanske har
du läst ett naturbruksprogram på gymnasiet eller är utbildad trädgårdsanläggare eller
trädgårdsmästare? Du kanske har ett brinnande intresse för utemiljöer och letar efter ett
jobb där du får vara mycket utomhus? Då ska du söka jobb hos oss.
Som medarbetare på Green Landscaping Malmö är du en del av en positiv företagskultur
med stor gemenskap. Under högsäsong arbetar 150 personer på företaget.
Engagemang och ansvarstagande hos våra medarbetare är tydliga kännetecken för
organisationen och vi är övertygade om att detta är viktiga framgångsfaktorer.
Vi vill ge våra medarbetare möjligheten att växa, både som människa och som kollega.
Det är viktigt för oss med kompetensutveckling bland medarbetarna, där utbildning
utförs internt eller tillsammans med lämplig tredjepartsleverantör. Vi har löpande dialog
med medarbetarna för att identifiera kompetensområden som de önskar utveckla.
Företaget är ISO-certifierat inom arbetsmiljö och har kollektivavtal med Kommunal
och Unionen. Vi är ett företag i framkant när det gäller teknik och digitalisering, vilket
underlättar och effektiviserar arbetsvardagen.
Se lediga tjänster och skicka ditt CV direkt på vår hemsida
www.greenlandscapingmalmo.se

Alla behöver ett
fungerande ledningsnät
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastighetsspolning - förebyggande och akut
Filmning och provtryckning av ledningsnät
Avloppsspolning och slamsugning
Tömning av dagvattenbrunnar
Lednings- och brunnsrenovering
Relining
Rengöring och besiktning av oljetankar
Torr- och grävsugning
Vattenblästring, vattenbilning

www.pulsab.se

• 19005 • www.jssverige.se

malmo@greenlandscaping.se
www.greenlandscapingmalmo.se

