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HJÄRNARP  Richard Sundien har hittat en egen nisch med sitt företag Timjan 
och träd. Utmärkelsen som månadens företag ser han som ett erkännande 
för hela trädgårdsbranschen. 

Utmärkelse ett lyft för växande 
trädgårdsbransch 



Publicerad 25 maj 2015 04.00 · Uppdaterad 25 maj 2015 04.00 

Att bygga och sköta trädgårdar är den enkla men vinnande idèn bakom aktiebolaget 
Timjan och träd. Richard Sundien har drivit bolaget i sin nuvarande form under två år och 
det utsågs nyligen till månadens företag av Nyföretagarcentrum i NV-Skåne.
– Det är kul med uppmärksamheten. Själv är man så inne i sitt arbete och vet inte vad som 
syns utåt, det känns som ett erkännande för hela trädgårdsbranschen, säger han.

Richard Sundien är trädgårdsingenjör med utbildning från Alnarp och har bland annat 
hunnit med att arbeta som chefsträdgårdsmästare på Sofiero och som odlingsansvarig på 
Splendor, en av Sveriges största plantskolor. Han har även tidigare arbetat som egen 
företagare under ett par säsonger, men att vara helt själv i en bransch som generellt bara 
varar ett halvår åt gången.
– Det blir tufft med lönsamheten. Som egen företagare så har man mycket pappersarbete 
och man hinner inte med så mycket av det praktiska arbetet som behövs under den korta 
säsongen som man har på sig.
När hanpå nytt bestämde sig för att satsa så blev det som ett aktiebolag och med anställda 
som kunde ägna sig åt det gröna. I dag är de sammanlagt sex personer i företaget och under 
förra året landade omsättningen på 2,5 miljoner.
– Det är bra även om vi behöver komma upp i tre miljoner. 
Ett par varma vintrar har gjort trädgårdssäsongen längre och fått trädgårdsägare att vilja 
planera.



– Är det en kall vinter så är det ingen som vill prata trädgård, men nu har vi kunnat jobba 
fram till jul och sedan börja igen i mars. 
Omkring 85 procent av kunderna är privatpersoner som vill ha hjälp med allt från att 
klippa gräs, lägga gångar eller anlägga hela trädgårdar och framtiden tror han på.
– Vi har hittat en nisch mellan de stora och de små företagen, men framför allt märker vi att 
det är fler som väljer att anlita professionell hjälp.


