ENTREPRENAD
av ANN RICHARDSSON

Timjan & träd
– ETT PRISAT
TRÄDGÅRDSFÖRETAG

Richard Sundien, i mitten, Jesper Andersson och Johan Lindau
gillar att arbeta i privata trädgårdar.

I den här trädgården har Richard Sundien använt sig av sten i olika format och brutit av
med en plantering som går i blått och vitt.
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Sten i form av sprängsten och sten från naturen är något som Richard Sundien
samlar på och som kommer väl till pass när kunden vill ha mycket sten i trädgården.

ENTREPRENAD
av ANN RICHARDSSON
Med en bakgrund som chefsträdgårdsmätare på Sofiero,
odlingsansvarig på en plantskola och utbildad till trädgårdsingenjör vid SLU
Alnarp så driver nu Richard Sundien Timjan & Träd. Ett företag som nyligen
utsågs till månadens företag av Nyföretagarcentrum i Nordvästra Skåne.

D

et är ett erkännande för branschen, säger
Richard om utmärkelsen.
För honom själv är det ett bevis på att
han hittat rätt och funnit en nisch mellan
enmansföretag och större företag.
För Richard och hans anställda gör allt från skötsel till
anläggning i form av både stenläggning och plantering.
Men de står också för designen hos kunderna, som till stor
del är villaägare i Ängelholmsområdet. Och stor hjälp har
Richard av sin egen lilla plantskola därhemma.
– I odlingen finns ett par 1 000 växter, berättar Richard
som i och med detta kan ta med olika sorters växter och
träd till kunden som då själva kan välja eller se vad som
passar i höjd och stil till trädgården.

FÖR IN VÄXTER
– Det är roligt att få deras förtroende, säger han och visar
på en stenläggning och en perennplantering i en privat
trädgård i Vejbystrand utanför Ängelholm.
Här började det med att kunden ville ha hjälp med att
sätta sin stil på trädgården efter att hon köpt huset.
– Jag föreslog en plantering och sedan ville hon fortsätta.
Det slutade med att hela trädgården gjordes om med en
stor rabatt längs med häcken, med lättskötta perenner som
nepeta, daggkåpa, dagliljor och anisisop. De bildar stora stråk
och blomningen i lila, blått och rosa sker vid olika tidpunkter.
Kunden ville sedan ha gräsmatta så även den har Timjan
& Träd lagt liksom stenläggningen på framsidan
av huset. Den bryts av med en oval plantering med
perenner i blått och vitt och stenblock från naturen.

VALDE ATT SATSA
Richard är utbildad trädgårdsingenjör och har förutom
tiden på Sofiero och som odlingsansvarig på Splendor Plant
hunnit med att arbeta på ett garden center och att vara
egenföretagare. Sedan 2008 driver han Timjan & Träd.
Han insåg att det inte lönade sig speciellt bra att vara
enmansföretagare och hinna med allt under säsongen. I
valet mellan att lägga ner företaget eller satsa så valde han
det senare och startade ett aktiebolag.
– Jag insåg att för att överleva i den här branschen måste
jag ha anställda. Jag gillar också att ha folk omkring mig.
Idag har Richard 4–5 anställda beroende på säsong,
hälften av dem arbetar med skötsel och hälften med anlägg
ning. Han själv sköter mycket av pappersarbetet och kund
relationerna. Men det är knappt han hinner med det, så det
finns planer på att anställa någon på kontoret så att han kan
vara ute mer i trädgårdarna och arbeta, främst med design.
Majoriteten av både anläggning och skötsel är hos privat
personer och det gillar Richard.

SKAPAR PÅ PLATS
Richard möts ganska ofta av kunder som enbart vill
ha allt stenlagt, men då försöker han få dem att tillföra
växter, både buskar, träd, perenner och gärna några
vintergröna inslag och ofta lyckas han.
Extra roligt tycker han det är om kunden väljer
natursten och om han får placera in några stenar, det
kan vara allt från sprängsten till natursten.
– Jag samlar på stenar och får tag i dem när det till
exempel grävts ner fiber, berättar Richard som även har
ett lager sten hemma för att kunna välja ut ”rätt” sten
till kunden.
Det är inte så ofta han har en färdig ritning när han
kommer ut till kunden utan arbetet med att skapa en
trädgård sker ofta på plats och i samråd med den eller
de som äger trädgården.
– Kunden är a och o. Det är ju de som ska bo i
trädgården. •
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Här har nepeta
använts i en stor
perennrabatt, som
även har rosa inslag.
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