
 
 

 

Muntlig trädgårdskonsultation på Flyinge Plantshop 2022 

Detta är något för dig som behöver idéer och goda råd på väg mot din drömträdgård. 

Vad ingår: Vi startar med en kopp fika på Café Smedjan. Ni berättar lite om era tankar kring 

trädgården ni har och bestämmer hur ni vill använda tiden. På två timmar hinner man oftast med 

basen i en trädgård såsom en idé om hur man bäst använder ytorna, kanske val av häck och en del 

annat att njuta av i trädgården. Vill ni kan vi även gå runt och se på en del av de växter vi pratat om. 

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 behöver trädgårdskunnig och erfaren 

person att bolla dessa med för att få ett bra resultat. 

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

blir det väldigt mycket lättare att prata kring trädgården. Ni ritar helt enkelt upp vad som finns i form 

av byggnader växter och annat. Gör skissen så att en centimeter motsvarar en meter i verkligheten, 

dvs. skala 1:100. Det går bra på vanligt rutat kollegieblock eller vad ni har. Är du osäker kring jorden 

du har kan du gräva cirka 10 cm ner och från det djupet ta med lite jord från ett eller några ställen. 

Det kan ge oss en bild av jordstrukturen som kan vara bra att veta. Bilder kan ibland hjälp till som 

komplement till er skiss. Tänk gärna igenom och skriv upp om det är några växter eller färger som ni 

gillar eller inte gillar. 

Bokning: Görs direkt till Annika Sjölin via telefon 0767-624527 alternativt via mail till 

annika.sjolin@flyingeplantshop.se. Uppge ditt telefonnummer i bokningen så kontaktar Annika er för 

bekräftelse. Jag vill alltid prata med dig före bokning. 

Bokningsbara tider är följande (gäller vardagar): 

Det går att boka tid på vardagar mellan 09.30 och 14.30. 

Ni bestämmer hur lång tid, vanligast är 2 timmar. 

Pris: 950:-/timmen (inkl. kaffe/te).  

Det går bra att använda vårt presentkort. Den som får presenten ringer mig och bokar tid. 

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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Muntlig trädgårdskonsultation hemma hos dig 2022 

Detta är något för dig som behöver idéer och goda råd på väg mot din drömträdgård. 

Vad ingår: Vi börjar med en runda på tomten. Ni berättar om era tanka och idéer och om eventuella 

bekymmer ni kan tänkas ha i er trädgård. På två till tre timmar hinner man vanligen att diskutera 

lämplig stomme i form av avgränsningar, idéer kring rumslighet och smart disposition av tomten i en 

ny trädgård. I en redan uppvuxen trädgård handlar det mer om möjliga förändringar och att bolla 

idéer. Ny eller gammal så pratar vi självklart om en del växter som skulle kunna ingå i grundplanen. 

Det blir också massor av idéer, tips och råd om allt som leder till ett gott trädgårdsliv. 

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 tänkt som en hjälp i att förstå för- och eventuella nackdelar i idéer 

man har för sin trädgård utifrån den faktiska verkligheten. Bolla tankar och få nya vinklingar kring bra 

lösningar och förslag på en del lämpliga växter från en kunnig och erfaren trädgårdsperson. 

Lite tips inför mötet: Ett bra sätt att utnyttja er bokade tid på är att ha förberett med en skiss av 

tomten.  Då blir det väldigt mycket lättare att prata kring trädgården. Ni ritar helt enkelt upp vad som 

finns i form av byggnader, växter och annat. Gör skissen så att en centimeter motsvarar en meter i 

verkligheten, dvs skala 1:100. Det går bra på vanligt rutat kollegieblock eller vad ni har. Tänk gärna 

igenom och skriv upp om det är några växter eller färger som ni gillar eller inte gillar. Om det finns 

något runt eller i er trädgård som ni upplever bekymmer med. Slutligen, ta fram en rejäl spade och 

vattenslang eller vattenkanna. 

Bokning: Görs direkt till Annika Sjölin via telefon 0767-624527 alternativt via mail till 

annika.sjolin@flyingeplantshop.se. Uppge ditt telefonnummer i bokningen så kontaktar Annika er för 

bekräftelse. Jag vill alltid prata med dig före bokning. 

Bokningsbara tider är vardagar mellan 9.30 och 14.30, men vissa dagar går det bra även tidigare och 

senare. Ni bestämmer hur lång tid, vanligast är 2,5 timmar på plats. Vill du kolla restiden så är det 

Plantskolevägen i Flyinge till och från dig. 

Pris: 950:-/timmen för tid på plats och körtid. 

Det går bra att använda vårt presentkort. Den som får presenten ringer mig och bokar tid. 

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 Annika återigen tillbaka på Flyinge 
Plantshop och jobbar numera företrädesvis med konsultation och vår pod Trädgårdssnack. 

 

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) 

   * Planering och genomförande av marknadsplats på Den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero, 

Helsingborg (2018-2019) 

 

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.” 

 


