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Projektplan - Miljö & Kvalité 

 
Mål och Drivkraft  
Vi skapar hållbara gröna miljöer som med bästa förarbetet ger livsdugliga och välmående 
växter. Vi lägger stor vikt vid att köpa in växter av odlare som har god kvalité och friskt 
växtmaterial som är anpassat för vårt klimat. 
Vi har vid växtleverans en noggrann kvalitetskontroll av växterna och vid plantering har vi 
höga krav på att förberedelserna är gjorda enligt överenskommelse.  
Besiktning av både jordens kvalité och att det är uppfyllt i planteringsytorna för vår 
jordförbättring och plantering ska hamna i rätt nivå med befintlig marknivå lägger vi stor vikt 
vid. Att göra lättskötta planteringar som ger lågt skötselbehov styrs redan vid växtvalet.  
Även utformning och placeringen av planteringsytorna bestämmer hur mycket tid som 
måste läggas på skötseln framöver. Därför är lättskötta planteringar viktigt både ur 
ekonomisk synvinkel men allra viktigast för att skapa planteringar som är vackra utan stor 
arbetsbörda. 
  
Ansvar 
Vi ser alltid till att informera och ge bra skötselanvisningar för att etablering och skötsel av 
planteringarna ska bli rätt. Att följa upp våra planteringar med både fotografering före, 
under arbetets gång och färdigt resultat gör att vi vid återbesök kan se att allt växer och 
utvecklas på rätt sätt. Finns det osäkerhet med uppbyggnadsbeskärning eller annan 
uppföljande skötsel så erbjuder vi den tjänsten. Viktigt för oss är att ha en noggrann 
genomgång när det gäller vattning under etableringstiden. Att föreslå vattensäckar vid träd 
och för att hushålla med våra vattenresurser föreslår vi droppbevattning då varje 
vattendroppe hamnar där den behövs. Vi utbildar även personal på plats om behov finns. 
Bra kunskaper när det gäller skötsel, gödsling, vattning och beskärning är en bra  
kvalitetssäkring för hållbara planteringar genom tid.  

 
Arbetsmiljö 
Det är viktigt att ha ett stimulerande och roligt arbete. Vi vill få alla att sträva mot samma 
mål - nöjda kunder! Att se alla och vara lyhörd tror vi ger det bästa samarbetet både som 
arbetslag och i vår kundkontakt.  Att fortsätta utbilda oss och vår personal är viktigt för att  
utvecklas och växa. Att kunna ge de bästa förutsättningarna genom både utbildning och 
varje dags lärande av både egna och andras erfarenheter är ett viktigt mål för oss. 
Vår strävan är att göra vårt yttersta för att ha den högsta kompetens som krävs för att möta 
både våra anställdas, kunders och samhällets behov. 
Vi skall tillsammans arbeta för en arbetsmiljö som ger säkerhet, trivsel och stimulans i det 
dagliga arbetet.  
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Miljö 
Vi strävar efter att ha höga krav på både oss själva och våra samarbetspartners för att 
ständigt förbättra vår miljö. Att vara noggranna med var vi köper in våra växter som vi alltid i 
första hand försöker välja så närodlat som möjligt. Både för att växterna ska ha rätt 
proveniens för vårt klimat -även för att minska transporter med tanke på vår miljö.  
Att köra trädgårdsavfall som ris och annat komposterbart för återbruk är självklart. Att 
sortera våra restprodukter som krukor, plastsäckar mm för återvinning har vi som daglig 
rutin. Vi undviker konstgödsling och försöker alltid råda våra kunder att använda miljövänliga 
produkter. Vi har även börjat bygga upp ett miljövänligt pantsystem till våra kunder där de 
kan få vår och höstgödsling påfyllt efter årstid i en och samma förpackning som återanvänds. 
Detta för att kunna erbjuda rätt mängd för trädgårdens yta så ingen övergödsling sker som 
påverkar vår miljö negativt. Vi ser det som vårt ansvar att informera om att vattna 
klimatsmart och att spara på regnvatten. 
 
Istället för att planera in stora gräsytor som kräver mycket klippning försöker vi styra våra 
kunder att tänka mer på våra pollinerare och låta ängsväxter och gräs stå kvar. Vår önskan är 
att få in mer växter som ger både fjärilar och bin mer mat och att öka vår biologiska 
mångfald så mycket vi kan. Vi påtalar ofta för våra kunder att återanvända trädgårdsavfallet 
både i egen kompost eller att använda som marktäckning för att ge tillbaka till jorden för ett 
naturligt kretslopp.  
Vår ambition är att BM idé & trädgård ska uppfattas som ett miljömedvetet företag. 

Yrkesstolthet 
Vi älskar vårt arbete och ställer höga krav på främst oss själva men även på det vi säljer, våra 
samarbetspartner och att kunna ge våra kunder en trygg helhetslösning. Vi söker alltid efter 
nya lösningar och att genom gott samarbete och lyhördhet kunna förebygga kvalitetsbrister. 
För att uppnå de högsta krav vi har på oss själva är den viktigaste kuggen i hjulet att ha 
engagerade medarbetare som tillsammans strävar mot samma mål – välgjorda, miljövänliga 
arbeten och nöjda kunder. 
 
Kontakta oss gärna om ni har frågor eller vill veta mer om hur vi tänker och jobbar! 


