Checklista

Checklistan fylls i innan hembesök och skickas till mig i förväg eller lämnas i samband med
besöket.
Adress:
Kontaktperson:
Tel:
Mejl:

Familjemedlemmar (ink.
husdjur)

Ålder Intressen

Hur stort trädgårdsintresse har ni?
 Minimalt  Litet
 Medel

 Stort

Hur mycket trädgårdskunskap har ni?
 Minimalt  Litet
 Medel
 Stort
Vilken trädgårdskaraktär tänker ni er?
 Naturlikt
 Funktionellt
 Modernt
 Lekfullt
 Minimalistiskt
 Färgsprakande
 Romantiskt
 Rofyllt
 Tuktat och stramt
 Tryggt
 Friväxande
 Lummigt
Beskriv med egna ord drömträdgårdens karaktär eller känsla:

Vilka funktioner och fasta konstruktioner vill ni ha i trädgården?
 Gångar
 Lekytor
 Pool
 Hårdgjorda ytor
 Gunga
 Damm
 Uteplats i kvällssol
 Sandlåda
 Fontän
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 Uteplats i lunchsol
 Uteplats i morgonsol
 Uteplats i skugga
 Uteplats under tak
 Köksträdgård
 Odlingslådor
 Plats för kompostering
 Annat

 Studsmatta
 Extra parkeringsplats
 Soptunna
 Cykelparkering
 Tvättställning
 Robotgräsklippare
 Handikappanpassat

 Växthus
 Uterum
 Pergola
 Spaljéer
 Staket
 Plank
 Trappa

Vilken typ av planteringar önskar ni er?

Vad har ni för favoritfärger på blommor?

Vad tycker ni inte om för färger?

Har ni några favoritväxter som ni vill ha med i er drömträdgård?

Vilken typ av material tycker ni mest om när det kommer till plattor och hårdgjorda
ytor?

Behövs vindskydd, i så fall var?

Behövs insynsskydd, i så fall var?

Var vill ni ha utsikt?
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Vilken typ av jord finns i trädgården, hur djupt är jordlagret?

Finns platser med stående vatten efter regn, i så fall var?

Verkar vissa platser torrare än andra, i så fall var?

Var behövs belysning?

Hur mycket skötsel av trädgården är rimligt?
 Minimalt  Liten
 Medel
 Stor
Vilken typ av skötsel kan ni tänka er?
 Gräsklippning
 Beskärning
 Ogräsrensning
 Jordförbättring
 Vattning
 Formklippning
 Gödsling
 Annat:
Har ni problem med rådjur, harar eller andra vilda djur?
 Ja
 Nej
Vad fungerar bra respektive dåligt i nuläget?

Egna förslag på förändringar som skulle förbättra eller andra önskemål:

Finns det någon tänkt budget?
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Vilket är tidsperspektivet för att förverkliga drömträdgården?

Personuppgiftshantering

 Jag samtycker till att företaget sparar de personuppgifter som förekommer i detta dokument. Syftet med en
sådan behandling är att utgöra underlag för Mer Forms tjänster. Uppgifterna sparas så länge det är
nödvändigt för uppdragets utförande och framtida kontakter. För mer information om företagets
personuppgiftshantering se www.merform.se/kontakt.
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