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Äntligen är våren på ingång!
Behöver ni hjälp i er trädgård eller har ni projektidéer som ni skulle vilja diskutera med oss?
Hör av Er så bokar vi in en tid!
Summering av 2015:

Framtiden 2016:

2015 var ett spännande år!

Vi ser positivt på 2016! Vi har redan nu en del jobb inplane-

Vi växte till 5 anställda och gjorde en mängd både mindre

rade. För er som har bokat oss så ser vi fram emot att jobba

och större jobb. Vi byggde ett nytt kontor där det idag

hos Er!

faktiskt är rätt trevligt. Richard fick en kaffemaskin i julklapp så kommer ni förbi så bjuds det på finkaffe!

Vi har anställt 2 nya personer att hjälpa till
(inte med på bilden):

I maj månad utsågs Timjan & Träd till månadens företag

Pia: En levnadsglad dam som kommer att jobba dels på

av NyföretagarCentrum Skåne Nordväst!

kontoret och dels ute med trädgårdsmästarna. Hon har ett

Under hösten besökte vi en stenmässa i Italien. Mässan
resulterade i en kontakt i Kina som vi skall bygga vidare
på under 2016. Vi ser fram emot att få arbeta med sten
som håller bästa möjliga kvalité. Vi är väldigt måna om
arbetsmiljö, så detta tittar vi särskilt på när vi importerar
sten.
Vi avslutade året med en personalfest på Helsingborgs
Bryggeri, en kväll som vi minns med ett leende!

starkt intresse i trädgårdar och gillar att hugga i.
Hennes kunskap för ordning och reda på kontoret har varit
efterlängtad av Timjan & Träd.
Martin: En utbildad och mycket erfaren trädgårdsanläggare. Vi väldigt glada att han vill vara med och
fortsätta utveckla Timjan & Träd.
Under våren siktar vi även på att förstärka vår
personal med ytterligare en utbildad trädgårdsmästare.
Känner ni någon som skulle passa så be dem höra av sig!
Vi ser fram emot att investera i en stubbfräs, så vi kan ta
hand om alla stubbar som vi lämnar efter oss när vi fäller
träd!
Vi tänker också börja bygga uterum åt Willab Garden. Vi
har precis blivit certifierade uterumsmontörer! Yeah!
Med vänliga hälsningar
/Richard, Jesper, Peter, Johan, Christian, Ulf, Pia & Martin.

Kika gärna in på vår hemsida för att se bilder på projekt
vi har jobbat med!
- Här ett trevligt projekt vi gjorde under året!
www.timjantrad.se

Gilla oss på Facebook så kan du vara med i
tävlingar och vinna växter samt följa våra projekt!

Richard Sundien: 070-474 0 474
Vill du inte ha vårt nyhetsbrev? mejla pia@timjantrad.se

mejl: info@timjantrad.se

