
Ni kontaktar mig via e-post/telefon/ Instagram/Facebook/Messenger

Ni har en trädgårdsdröm

Jag skickar en inbjudan till digitalt möte inför offert via Zoom enligt
överenskommelse

Jag kommer på besök i er trädgård och gör kompletterande mätningar,
tar jordprover, fotar och gör vissa observationer

Jag skickar en länk till ett formulär på Google drive som ni får fylla i inför
ett digitalt möte inför offert

Ni fyller i dokumentet och bifogar foton från tomten samt skalenlig
tomtkarta med 1-meterskurvor  (kan beställas från kommunen, helst i

DWG-format, annars i PDF-format)

Efter mötet skickar jag offerten och ringer upp för att gå igenom
densamma

Ni accepterar offerten via samma dokument som ni fyllde i innan det
digitala mötet

Ni fyller i en detaljerad frågelista om vad ni vill med er trädgård.

Vi går igenom frågelistan antingen vid ett separat möte eller när jag
kommer på besök i er trädgård

Det första jag gör är en funktions- och rörelseplan. Den använder jag
som underlag för att kommunicera med er om var olika funktioner ska
placeras och hur ni vill kunna röra er i er trädgård.

Jag arbetar på er design i min ateljé och vi kommunicerar i första hand
via dokument i Google drive och via e-post/telefon/Zoom vid behov

När vi har kommit överens om funktions- och rörelseplanen går jag vidare
med formskissen. I den ligger fokus på formspråk och faktisk utformning
av trädgårdens rum, gångar och planteringar. Här väger jag in många
aspekter så som sluttningar, riktningar, markförutsättnignar m.m. m.m.

När ni har godkänt formskissen kommer vi in på växtval som ni också får
vara med och påverka. Förutom era önskemål väger jag in många olika
faktorer som påverkar hur växter trivs.

Beroende på vilken tjänst ni har valt kommer sedan olika steg.

Har ni valt en idéskiss/enkel design gör jag här en gemensam illustrations-
och planteringsplan där ett fåtal växter, i första hand vissa träd och
buskar, är inritade. På ritningen får ni även en kort växtlista.

Nu är designen klar och ni kan ladda ned den i PDF-format från Google
drive och jag skickar den utskriven i A3-format till er adress.

Har ni valt en basdesign gör jag här en illustrationsplan, måttplan och en
separat planteringsplan där träd, buskar och klätterväxter, är inritade.
På planteringsplanen finns en växtlista.

Jag skriver även ihop ett häfte med en beskrivning av designen, 3D-vyer
på hur trädgården kan komma att se ut när den är uppvuxen,
inspirationsbilder, växtlista samt enklare anläggnings- och skötselråd.

Nu är designen klar och ni kan ladda ned den i PDF-format från Google
drive och jag skickar den utskriven i A3-format till er adress.

Har ni valt en komplett design följer jag alla stegen ovan men på en mer
detaljerad nivå.  Ni får en illustrationsplan, måttplan(er) och flera
separata planteringsplaner där alla träd, buskar, klätterväxter och
perenner, är inritade. På planteringsplanerna finns växtlistor för de
växter som är aktuella för just den planteringsytan.

Precis som vid basdesign skriver jag ihop ett häfte. Det är mer
omfattande med alla de delar som finns med i en basdesign och mer
ingående anläggnings- och skötselråd samt råd om belysning.

Nu är designen klar och ni kan ladda ned den i PDF-format från Google
drive och jag skickar den utskriven i A3-format till er adress.

Ni bjuds in att vara aktiva under designprocessen genom att ta del av mina
förslag och komma med synpunkter. Det är ni som känner er trädgård, er

livsstil och era preferenser. Jag ser mig själv som ert "medium" att få till en
bra planering för att kunna förverkliga er drömträdgård.

 
För att designprocessen ska flyta på och ni ska få er design så snart som

möjligt är det viktigt att kommunikationen oss emellan flyter på.
 

Om ni av någon anledning inte vill vara delaktiga i processen, utan vill att jag
designar "efter eget huvud", vänligen berätta det i ett tidigt stadium så att

jag inte sitter och väntar på input som ni inte vill komma med.

För alla nivåerna gäller att ni är välkomna att kontakta mig om det
uppstår oklarheter relaterat till designen.


