


Professionell trädvård -
driven av intresse och erfarenhet

Vi har varit verksamma i drygt 10 år 
och välkomnar både stora och små kunder

Vårt arbetsområde: Östergötland, Norra Kalmar län, 
Jönköpings län, Södermanland

Våra säten: Åtvidaberg och Nyköping



VAD GÖR VI?
Jobbar med träd och andra växter.
• Fäller
• Vårdar
• Planterar
• Stubbfräser
• Inventerar
• Designar trädgårdar
• Sköter skog inom hållbart skogsbruk

Vi vill också:
Sprida budskap om trädens nytta.

HUR GÖR VI?
På ett säkert sätt uppfyller vi din önskan med 
hänsyn till naturen. Vi utbildar oss för att förstå 
både trädens och människors behov.
Vi vill ge kvalité.

VILKA ÄR VI?
Vi är utbildade arborister, skogsmästare, 
och landskapsingenjörer alla med gedigen grön 
erfarenhet.    

Våra arboristcertifieringar: 
•  ETW (European Tree Worker) 
•  ISA (International Society of Arboriculture)
•  TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification)
•  Medlem i ISA (International Society of Arboriculture)
•  Medlem i Svenska trädföreningen

VARFÖR GÖR VI DET?
Vi tycker om träd till att börja med!
Vi planerar, vårdar och planterar för framtiden.
Vi bryr oss om miljön.



ORD FRÅN GRUNDAREN:
En fråga att ställa sig – varför jobbar man just med det man jobbar med?

Jag har alltid trott och känt att träden spelar roll. Det kändes värt att bry sig. 

Jag har vuxit upp omgiven av naturen. Det gröna gav mig ro och stillhet. Det var 

vackert och doftade gott. Jag trivdes i trädens sällskap och allt detta la grund för 

min kärlek och det oändliga intresset för träd. Än idag fortsätter jag på det spåret. 

Passion och intresse är mina drivkrafter. 

Att göra gott både för natur och människor ger mig mening. 

Detta skall speglas i vårt sätt att jobba och det uppskattas av våra 

kunder som blir allt fler.

Martin Waldmann, VD (ISA certifierad arborist, skogsmästare)

VAD MOTIVERAR OSS?
Ett välutfört jobb.
Ett positivt avtryck.
Att kunna forma våra gröna rum.
Nöjd kund.



För mer information läs vår hemsida www.dwtradservice.se 
mail: info@dwtradservice.se • telefonnummer: 0730 3085 17

För att vi ska må bra och känna livskvalité så behöver vi det gröna omkring oss.

Erfarenhet och personer som brinner för yrket är en självklarhet för DW Trädservice. 

Vi ligger i framkant inom trädvård och är tacksamma över att få vara med i skapandet av framtidens gröna miljö.

Att få lämna vidare något vackert och gott till kommande generationer känns betydelsefullt.


