Trædballe Skov & Have Service

Vi mener det vi laver …

” Vi har altid
et godt tilbud
til dig …“

Hvem er vi ?
Firmaet startede 1994, i Trædballe i Vejles vestlige bydel. Oprindeligt var udgangspunktet
i firmaet træfældning og beskæring –  men udviklingen af produkterne blev igennem
årene udvidet kraftigt til at indeholde alle typer af udendørs aktiviteter. Det betød at
de fysiske rammer ret hurtigt blev for små, så en udflytning blev nødvendig til de
nuværende faciliteter. Til daglig beskæftiger firmaet 10-12 medarbejdere + underle
verandører.
Vi er et velfungerende firma med ordnede forhold og motiverede medarbejdere, der
konstant sigter efter at yde det bedste for kunden.

Vores profil
Vi stræber hele tiden efter at være den bedst mulige samarbejdspartner for vores
kunder og til dagligt betjener vi, kommuner, institutioner, skoler, firmaer og private med
en lang række opgaver som spænder fra anlæg til vedligehold.
For at klare disse opgaver har vi anlægsgartnere, brolæggere, skovfolk – alle med en
grøn baggrund.

” Vi har
alle en grøn
baggrund …“

Anlæg
Vi varetager alle anlægsopgaver såsom: Flisebelægning, brolægning, støttemur, park- og
industrianlæg, plantning af levende hegn, vejtræer, grubning og stennedlægning m.m.
Råder vi ikke selv over ekspertisen er netværket til rådighed med andre håndværkere.

Vedligehold og træfældning
På service-siden er vi også totalleverandør med: Græsklipning af alle størrelse plæner,
ukrudtsbekæmpelse, klipning af hække, pur, hegn, fejning og affaldshåndtering.
Derudover fælder vi træer i alle størrelser og former, topkapning eller med kran til at
fjerne meget store træer, flishugning, rodfræsning og beskæring.

Snerydning og saltning
For at sikre vores kunder også kan fungere når der ligger sne og is, sørger vi for at der
bliver ryddet sne så dagligdagen stadig kan fungere til tiden.
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