
 
 

Trädgårdskonsultation på Flyinge Plantshop 2019 

 

Vill ni ha hjälp att komma loss eller vidare med era trädgårdsplaner. Då kan ni boka in 

trädgårdskonsultation hos oss på Flyinge Plantshop. 

Vad ingår: Vi börjar med en kopp kaffe/te nere i vårt café på bokad tid där ni berättar om 

era tankar och idéer kring er trädgård. Vi bestämmer hur vi ska använda er bokade tid på 

bästa sätt, men två timmar brukar räcka till att både diskutera och planera grundstommen i 

en trädgård/rabatt samt ta en runda i vårt Gardencenter för att titta på olika växtalternativ. 

Ni kommer få massor av tips och handfasta råd att ta med er hem.  

Förutom tips och råd erhåller ni också ett värdebevis där ni har 10% på utplanteringsväxter 

till ordinarie pris (gäller vid ett tillfälle).  

För vem: Tjänsten passar er som kanske har lite idéer, men som behöver hjälp med att 

konkretisera dessa.   

Lite tips inför mötet: Ett bra sätt att utnyttja er bokade tid är att ta med en skiss av tomten. 

Rita upp det som finns i form av byggnader, växter och annat. Gör skissen så att en 

centimeter motsvarar en meter i verkligheten. Det går bra att använda vanligt rutat 

kollegieblock eller liknande. Är ni osäkra kring jorden kan ni gräva ca 10 cm ner och från det 

djupet ta med lite jord. Bilder på hus eller annat som finns kan också vara till hjälp, men är 

inget måste.  

Bokning: Görs direkt till Annika Sjölin i förstahand via telefon 046-523 55 / 0767-624527 eller 

via mail annika.sjolin@flyingeplantshop.se  

Bokningsbara tider är följande (gäller vardagar): 

Förmiddagstider går att boka mellan 08:30–12:30, allt mellan 1 till 4 timmar. 

Eftermiddagstider går att boka mellan 12:00-14:30, allt mellan 1 och 2.5 timmar. 

Pris: 790:-/timmen (inkl. kaffe/te).  

Det finns begränsat med tider så skicka ert önskemål så återkommer Annika med 

bekräftelse.  

Om/avbokningsregler: Bokad konsultation går att ändra/avboka kostnadsfritt fram tills 48 

timmar innan utsatt möte. Om/avbokningar efter detta debiteras med 50%.   
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Trädgårdskonsultation hemma hos dig 2019 

Vill ni ha hjälp att komma loss eller vidare med era trädgårdsplaner. Då kan ni boka in 

trädgårdskonsultation hemma hos dig med trädgårdsdesignern Annika Sjölin. 

Vad ingår: Vi träffas i er trädgård och börjar med att ni visar runt och berättar om era tankar 

och idéer kring er trädgård. Vi gör tillsammans upp hur vi ska använda den bokade tiden. 

Realistiskt sätt hinner man diskutera och planera t ex. det som rör grundstommen i en 

mindre trädgård eller en mindre del av en större trädgård på 2 timmar. Hembesöket ger oss 

möjlighet att direkt få koll på vilka förutsättningar just ni har och identifiera eventuella 

brister och problem. Vi kan ge tips och råd på åtgärder och förslag på växter. Tanken är att ni 

ska få handfasta råd samt nya idéer och massor med inspiration. 

Förutom tips och råd erhåller ni också ett värdebevis där ni har 10% på utplanteringsväxter 

till ordinarie pris (gäller vid ett tillfälle).  

För vem: Tjänsten är framförallt till för er som har planer för er trädgård men som behöver 

en expert att diskutera med. Om trädgården är väldigt stor, kan det vara bra att fokusera på 

delar av den för att få ut så mycket som möjligt av hembesöket. 

Lite tips inför mötet: Ett bra sätt att utnyttja er bokade tid är att göra en skiss av tomten. 

Rita upp det som finns i form av byggnader, växter och annat. Gör skissen så att en 

centimeter motsvarar en meter i verkligheten. Det går bra att använda vanligt rutat 

kollegieblock eller liknande. Skriv också upp om det är något ni har problem med i er 

trädgård samt vilka växter ni gillar samt inte gillar. Slutligen, ta fram en rejäl spade och 

vattenslang/kanna. 

Bokning: Görs direkt till Annika Sjölin i förstahand via telefon 046-523 55 /  0767-624527 

eller via mail annika.sjolin@flyingeplantshop.se 

Bokningsbara tider är följande (gäller vardagar): 

Förmiddagstider går att boka mellan 08:30–12:30, allt mellan 1 till 4 timmar. 

Eftermiddagstider går att boka mellan 12:00-14:30, allt mellan 1 och 2.5 timmar. 

Pris: 790:-/timmen  

Det finns begränsat med tider så skicka ert önskemål så återkommer Annika med 

bekräftelse.  

Om/avbokningsregler: Bokad konsultation går att ändra/avboka kostnadsfritt fram tills 48 

timmar innan utsatt möte. Om/avbokningar efter detta debiteras med 50%.   
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Annika Sjölin har skaffat sin trädgårdsdesignutbildning i England och sin yrkespraktiska 

erfarenhet i Sverige. Annika har arbetat på olika plantskolor, bland annat Flyinge Plantshop 

och Åbergs Trädgård och 2002-2015 drev hon sitt eget företag med kontor i närheten av 

Vombsjön. Annika har alltså inte bara erfarenheter från ritbordet utan även från odling och 

skötsel av träd, buskar, perenner med mera. Fr.o.m. 2016 är hon återigen tillbaka på Flyinge 

Plantshop och jobbar med trädgårdskonsultation samt med andra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter som finns i ett Gardencenter. 

På Annikas meritlista finns förutom 100-tals stora och små trädgårdar runt om i Skåne även: 

   * Idéträdgården på Trädgårdsmässan i Syd Events regi i Malmö (2008) 

   * Den Toscanska trädgården på Hem- och Villamässan, Malmö (2009) 

   * Flyinge Plantshops trädgårdsmontrar på Vår Trädgård/Stora Villamässan, Malmö (2009-

2019) 

 

Det här är viktigt för Annika: 

”Min ambition är alltid att du ska får en trädgård som passar de förutsättningar som rent 

faktiskt finns och den tid och ambition du har.” 

 


