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Det nya gröna Sverige växer – på riktigt 
Trädgårdsanläggarna i Sverige är ett branschförbund med en lång historia som började redan 

1948, men idag är det framtiden som står i fokus. 

 

Vårt engagemang är starkt för de frågor som rör oss trädgårdsanläggare. När allt fler kunder ser 

värdet av en utemiljö med kvalitet, växer marknaden i antal uppdrag. Det kanske viktigaste av allt 

är vår yrkeskunskap. Fler kunder och uppdragsgivare förstår att utbildning, erfarenhet och 

kunskap är avgörande för att anlägga en bra utemiljö. 

 

Nu vill vi att de runt 100 medlemsföretagen i Trädgårdsanläggarna 

i Sveriges blir fler. Det nya gröna Sverige står redo att växa, och vi 

hoppas att du känner likadant. 
 

Vad kan ett förbund som Trädgårdsanläggarna göra för dig? 

• Vi har sedan många år tillbaka ett gott renommé i branschen. 

• Vi har flera samarbeten och kanaler för att få ut våra budskap på olika marknader, inte 

minst påtryckningar mot myndigheter och politiker. 

• Vi samarbetar intimt med kollegor i Norden och Europa. 

• Vi arbetar aktivt med de aktörer som utbildar nya trädgårdsanläggare – allt för att göra 

det lättare att hitta välutbildad personal. 

 

 

Ditt företag får: 

• Medlemskapet ger ditt företag en kvalitetsstämpel som är en konkurrensfördel vid t.ex. 

upphandlingar. Vi marknadsför oss som ”diplomerad trädgårdsanläggare” vilket står för 

dokumenterad kunskap och erfarenhet. 

• Tillgång till förmånliga rabatter med ett flertal leverantörer i branschen.  

• Tillgång till förmånliga försäkringar, skräddarsydda för branschen. 

• Medlemskap i Företagarna, vilket inkluderar fri juridisk rådgivning samt rabattavtal av 

olika slag. 

• Möjlighet att bli prövad för mästarbrev, utfärdat av Sveriges hantverksråd, och blir 

därmed auktoriserad trädgårdsanläggare. 
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Våra medlemsföretag träffas vid ett flertal tillfällen varje år, både regionalt och nationellt. Att 

nätverka med sina branschkollegor ger dig tillfälle att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och 

kanske hitta nya samarbetsmöjligheter. En bonus är att vi har väldigt trevligt tillsammans.  

 

Till sist vill vi också poängtera att våra medlemmar består av allt från enmansföretag till  

stora företag med många anställda. Det är inte storleken som räknas för branschförbundet, 

Trädgårdsanläggarna. Det är dina kunskaper, erfarenheter och din seriositet som  

välkomnar dig som medlem hos oss. 

 

Vi hoppas att du ser värdet i att komma med i ett branschförbund som är en stark röst  

på marknaden och som opinionsbildare. 

 

Varmt välkommen som medlem hos oss! 

 

Mer information hittar du på vår hemsida, tradgardsanlaggarna.se 

Kontakta också gärna vårt kansli på 040-756 20. 

 

På återhörande 

 

 

 

För Trädgårdsanläggarna i Sverige 

Kenneth Lundin 

Ordförande 


