
LISTA ÖVER UTBILDADE TRÄDBESKÄRARE

Obs att du som kund själv ansvarar för att kontrollera att företaget betalar skatt och 
sociala avgifter (allabolag.se är en bra källa). Det är en förutsättning för att kunna göra 
RUT-avdrag, fn 50% på arbetskostnaden. 

Du bör också ta referenser när du anlitar någon för första gången, börja med att titta på 
hemsida om sådan finns – där kan finnas ytterligare uppgifter om företaget samt refe-
renser. Vissa har facebook-sidor eller instagramkonton där du kan följa deras arbete. 
Var tydlig med att berätta för den som ska utföra uppdraget om dina önskemål så är det 
större chans att du blir nöjd med resultatet. Vissa personer/företag är flitigt anlitade och 
kan vara fullbokade för säsongen, så var ute i god tid!

Listan är sammanställd av mig, Eva Robild, men jag kan inte ta ansvar för arbete som 
utförs av någon annan än mig själv. Mitt mål är att höja statusen och värdet på duktiga 
yrkespersoner som arbetar på ett professionellt sätt med beskärning. Sprid gärna infor-
mation om kunniga yrkesmänniskor till andra, det går alltså fint att dela listan till andra.

Jag reserverar mig för ev fel som smyger sig in i listan, meddela mig gärna om någon 
uppgift är felaktig så gör jag mitt bästa för att uppdatera den.
För ytterligare personer certifierade med Grönt kort, sök på Riksförbundet svensk träd-
gårds hemsida på internet.

Grönt kort är en två-veckors intensivkurs i beskärning av fruktträd med både teori och 
praktik som avslutas med både teoretiskt och praktiskt prov. Även många trädgårds-
mästarutbildningar har beskärning under utbildningen. Dessutom finns arboristutbild-
ningar och andra möjlighet att utbilda sig i beskärning. TCYK, Trädgårdsnäringens 
centrala yrkeskommitté certifierar yrkeskompetens.

Är du yrkesverksam och önskar vara med på listan, mejla dina uppgifter till eva(at)
robild.se.

Bästa hälsningar
Eva Robild
4 september 2022
Kontakt eva(at)robild.se



STOCKHOLM NORR/VÄSTER/ÖSTER

Karin Åhlén, förtaget Trädkarin, Åkersberga, Verksamt område: norr om Stockholm
Kontaktuppgifter: info@tradkarin.se, 0708-150820, Facebook Messenger: Trädkarin 
Utbildning/erfarenhet: Certifierad fruktträdsbeskärare av Riksförbundet Svensk Trädgård 2020. 
Företag sedan 2021. Instagram @tradkarin

Linnéa Hagö, Stockholm, gärna västerort
Kontakt: info@hagotradgardar.se, telefon: 0702673433, Instagram: @hagotradgardar
Utbildning/erfarenhet: YH Enköping, trädgårdsmästare

Helena Palén Berggren, Saltarö Trädgård. Område Värmdö och Nacka.
Kontakt: www.saltarotradgard.se helena@saltarotradgard.se 0704-21 60 46
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdsanläggare 1 år, 2017, via Komvux med Anna Modig som lärare. 
Drivit eget sedan 2018.

Angela Heitmann, Stockholm, Stockholms län
Kontakt: www.korrekta.nu (hemsida är på g), kontakt@korrekta.nu, 0707 87 93 77
Utbildning/erfarenhet: Tvåårig YH till trädgårdsmästare på Skillebyholms YH



STOCKHOLM SÖDRA

Emma Simmerlein, ES Gröna Tjänster Tungelsta, Haninge i södra Stockholm
Kontakt: emma.simmerlein@outlook.com    Mobil: 070-5165511
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdstekniker från SLU, 30 års erfarenhet

Annika Eriksson , Milstens trädgård, Huddinge, Stockholms söderförorter
Kontakt:  annika@milstenstradgard.se 
Utbildning/erfarenhet: Utbildad på Enköpings YH. Driver egen firma (skötsel, beskärning, design, 
anläggning) sedan 3 år tillbaka.

SÖDERMANLAND
Malin Levmo, Levmo Trädvård AB. Har mitt säte i Trosa men arbetar över hela Södermanland 
och angränsande län.
Kontakt: 073 571 76 55  malin@levmotradvard.se
Utbildning/erfarenhet: Examen som klättrande Arborist 2021, Hvilan Yrkeshögskola 2 år.
Blev anställd som klättrande arborist dagen efter min examensdag i Sthlm.

Åsa Conninger Modén, Södertälje, Storstockholm och Södertälje med omnejd
Kontakt: info@asasgrona.se , 0708-341550
Utbildning/erfarenhet: Utbildad Trädgårdsmästare på Skillebyholm 2018 Cert fruktträdsbeskärare 
via Riksf Svensk Trädgård 2019 Beskär träd sedan 2018.

Staffan Krafft, Järna, östra Sörmland
Kontakt:  070-882 09 95    mail: staffan.tradgard@outlook.com
Utbildning/erfarenhet: 40 v på Hvilan, beskurit professionellt sedan 2018.

ÖSTERGÖTLAND:

Christoffer Linde, Linde utemiljö, Östergötland, Norrköping
Kontakt: info@lindeutemiljo.se alt 011-500 4000
Utbildning/erfarenhet: inom företaget har vi över 30 års erfarenhet av trädbeskärning, med olika 
utbildningar.

Jakob Åhlander, Vikingstad, V Östergötland
Kontakt: 0701437474, trgtorp@gmail.com
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdsanläggning sedan 2005, Landskapsingenjör sedan 2012. Har 
beskurit träd sedan 2002.



UPPSALA MED OMNEJD

Per Axell, Uppsala med omnejd.
Kontakt: peraxell03@hotmail.com, tel: 0762317335.
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdsutbildning. Över 30 års erfarenhet. Utbildar blivande trädgårds-
mästare i beskärning och ympning på Enköpings YH/trädgård. Bedriver en fruktträdsutbildning på 
Wiks slott utanför Uppsala. Håller utbildningar åt trädgårdsföreningar och liknande sällskap.  Håller 
mig ständigt uppdaterad över de senaste rönen inom beskärning och trädvård. Aktiv i Sveriges 
Pomologiska Sällskap. Samt beskär åt privatpersoner.

Ulrica Sjöström, tar jobb i Uppsala-och Enköpingstrakten. 
Kontakt: ulricasjostrom@hotmail.com 070 634 71 39 
Utbildning/erfarenhet: Stockholms trädgårdsmästarutbildning Säbyholm och
Fruktträdskurs på Wiks slott, Sveriges pomologiska sällskap och Per Axell. 

Helena, Irisro Trädgård AB, Bergshamra, Sköter kunder från Stockholm till Uppsala, främst Norr-
tälje med omnejd Hela Roslagen, egen båt för kunder på öarna.
Kontakt: Tel 076-701 84 94,  kontoret@irisro.se, Irisro.se, Instagram/Facebook: Irisro Trädgård
Utbildning/erfarenhet: Samtliga är utbildade och har mångårig erfarenhet.
TCYK-cert finns Ett halvår senare började jag frilansa här i Trosa, april 2022 öppnade jag mitt eget 
AB vilket jag arbetar i nu. Arbetar mot privatkunder, kommun och BRF. Tidigare gått en 1-årig ut-
bildning på folkhögskolan Vårdinge i ”Ekologisk Odling och Hantverk”. Arbetet på Södertälje Pas-
torat som kyrkogårdsarbetare där jag även var bevattningsansvarig m.m. Samt arbetet på Nora 
Trädgård i Vagnhärad.



SMÅLAND:

Jeanette Bygren (Bygreen AB), Växjö, Växjö med omnejd 
Kontakt: jeanette@bygreen.se, 0700178198, bygreen.se
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdsmästare med inriktning kulturlandskapet Hermods YH-utbildning-
ar. 6 års yrkeserfarenhet inom branschen 

Jane Lord, har Jönköpings län som upptagningsområde. 
Kontakt:  Wista trädgårdsmiljö 0706289791 eller Mail wista@telia.com 
Instagram wistatradgardsmiljo 
Utbildning/erfarenhet: Jobbat med trädbeskärning i 20 år. Gått trädgårdsmästarutbildning i Tenhult 
utanför Huskvarna. Gick upplärning inom trädgård i 5 år på Fagerhults plantskola utanför Värna-
mo. Där odlade de träd, rosor buskar mm. Jag arbetade även med anläggningen inom företaget. 
Efter det tog jag över min lärares förtag och har i 20 år drivit eget, dock småskaligt precis som jag 
önskar.
Utöver detta så är jag Sveriges radios trädgårdsexpert och svarar på frågor i radion då och då. 

Christian Cederwall, Jönköping, Södra vätterbygden 
Kontakt:  christian@cederwall.cc
Utbildning/erfarenhet: Fil. kand Trädgårdens hantverk o design, Gbg uni. 8 år som trädgårdsmäs-
tare.

Malin Sjödén, Västervik
Kontaktuppgifter: malin.sjoden(at)gmail.com
Utbildning/erfarenhet: Grönt kort certifierad av riksförbundet svensk trädgård.



SKÅNE NORRA/VÄSTRA:

Eva Robild, Höganäs (Kullabygden, Helsingborg, Ängelholm)
Kontakt: 070 5444865, robild@live.se, robild.se (webbshop för trädgårdsböcker samt info)
Utbildning/erfarenhet: Grönt kort, vidareutbildad i beskärning av rosor och spaljéer. Trädgårdsjour-
nalist som skrivit ett 30-tal böcker, bland annat Konsten att beskära. Arbetar professionellt som 
beskärare sedan 2019.

Sara Rosander Norra Skåne
Kontakt: 0708-696451, postahusets@gmail.com
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdsmästarutbildning 2010, mer eller mindre mängd trädbeskärning 
varje säsong 12 år.

Gunilla, Gunillas Gröna, Hofterup, västra Skåne (Lund-Dalby-Helsingborg) 
Kontakt: 0709-658928 eller gunilla@gunillasgrona.se
Utbildning/erfarenhet: Utbildad till trädgårdsmästare på Hvilan i Åkarp mellan 2006-2008. 
Teoretisk och praktisk utbildning inom beskärning av både fruktträd och andra träd och buskar. Har 
arbetat på två större plantskolor och sedan fem år tillbaks egen firma med skötsel, rådgivning och 
försäljning. Har återkommande beskärningsjobb hos mina stadiga kunder men har utrymme för 
fler jobb under hösten och vårvintern. 

Jenny Seijsing, i Svalöv, arbetsorter Malmö Landskrona, Eslöv, Helsingborg, Kävlinge Lund 
Kontakt: 0702719977 Husvalla@gmail.com 
Utbildning/erfarenhet: Hvilans Treåriga utbildning med höga betyg. Inriktning plantskola. 
Erfarenhet av plantskolearbete sedan 1997, håller ympkurser, inventeringar, beskär allt under 6 
meters höjd.



SKÅNE SÖDRA/ÖSTRA

Anders Lönneborg, Simrishamn
Kontakt: Tel. +46 (0)725 722 240
Utbildning/erfarenhet: Grönt Kort, regelbundet beskurit olika fruktträd och bärbuskar på Österlen. 

Emanuel Bladh, Malmö
Kontakt: emanuel.arbete.bladh@gmail.com
Utbildning/erfarenhet: Ett år av tre på kandidatutbildningen ”Trädgårdens hantverk”, Göteborgs 
Universitet, filial Mariestad. Jag är utbildad trädgårdsanläggare. Jag har utbildning inom beskär-
ning och två års erfarenhet.

Kent Börjesson, Kivik, Österlen
Kontakt: 0739-139898 
Utbildning/erfarenhet: 

BLEKINGE

Björn Andersson, Karlskrona, Östra Blekinge och syd östra Småland 
Kontakt: Info@tmba.nu, 0723382663, https://www.facebook.com/tradgardsmastare.bjorn
Utbildning/erfarenhet: Cert. Trädgårdsmästare med inriktning park och kulturlandskap (Ingemar 
Olofsson utbildade mig i beskärning). Drivit eget i fem år.



GOTLAND

Anna Börjesson, Kulturvårdens Trädgård, är verksam på Gotland
Kontakt: 0737399632 anna@kulturvardenstradgard.se
Utbildning/erfarenhet: 2 år, Trädgårdens hantverk, Vårdinge by folkhögskola 
3 år, kandidat kulturmiljövård inriktning trädgård, Göteborgs universitet.
10 års erfarenhet av trädgård och fruktträd, startar våren 2024 en ekologisk äppelodling på Got-
land

Hannes Mattsson, Gotlandsarboristen, Gotland.
Kontakt: hemsida www.gotlandsarboristen.se info@gotlandsarboristen.se, 0769282082
Utbildning/erfarenhet: utbildad arborist på Hvilan i Skåne. Är även i färd med att starta en äppelod-
ling här med 1300 äppelträd. 



ÖREBRO:

Stina Hammar, Lanna, Örebro och Karlskoga med omnejd.
Kontakt: www.hammarverket.se ,  tel. 0703177039 mejl hammar@hammarverket.se 
Utbildning/erfarenhet: www.hammarverket.se Jag jobbar som trädgårdsmästare, är utbildad på 
trädgårdsskola och på Alnarp till landskapsingenjör. Vidare till naturbrukslärare i Uppsala. Har varit 
verksam inom branschen i dryga 30 år nu och beskurit träd lika länge. Har undervisat på natur-
bruksgymnasium som trädgårdslärare i 10 år där jag haft kurser som beskärning, växtkunskap och 
trädgårdsplanering bland annat. 

Therese Asp Örebro län, Strawberry Thief Trädgård/
Kontakt: strawberrythief.se/kontakt@strawberrythief.se
Utbildning/erfarenhet: grundkurs trädgård 40 p yrkeskomvux+ YH kval. trädgårdsmästare i Enkö-
ping, båda innehållande trädbeskärningskurs. 9 års praktisk erfarenhet i egen firma 

HÄLSINGLAND

Lena Tidblom, verksam i Delsbo, Hälsingland och en del uppdrag i Stockholm, och i Järna. Egen 
företagare. 
Kontakt: lenatidblom@waxtverk.se
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdsutbildad på Skillebyholm 81-83. Kortkurser, bla Harald Kratchmers 
steg ett o två mot Grönt kort. Jag har gjort 100 äppelträd av ev lokal sort, Delsbo kyrkvaktaräple.  

VÄRMLAND

Linda Ottersten, Gryning Hem & Trädgårdskultur, Kil, Värmland. Upptagningsområde centrala & 
sydvästra Värmland.
Kontakt: lindaottersten@gmail.com 073-3383767
Utbildning: trädgårdens hantverk och design, DaCapo Göteborgs Universitet.

DALARNA

Tobias Fischer, Trädspecialisten AB, Dalarna
Kontakt: tobias@tradspecialisten.info
Utbildning/erfarenhet: 25 års erfarenhet av trädvård 100-tals beskurna äppelträd med gott resultat. 
Har Olle Ridelius som mentor och Pomologen Malin Britts som anställd. Tror vi är mer än kvalifice-
rade att finnas med på din lista med folk som besitter yrkesstolthet och kunskap.



GÖTEBORG MED OMNEJD:

Andreas Idén - Trädgårdsidén Enskild Firma, Alingsås, Göteborgsregionen
Kontakt: 070-281 59 55, andreas.iden84@gmail.com FB och Messenger: Trädgårdsidén 
Utbildning/erfarenhet: Trädgårdsmästare och professionell trädbeskärare sedan 2015

Peter Glader Floda Lerums kommun. Arbetsområdet är max 10 mil runt Lerums kommun. 
Kontakt: 0708859889 alt gladepetter@telia.com
Utbildning/erfarenhet: Grönt kort sedan 2008.

HALLAND:
Evelina Wittek, Åsa, arbetsområde hela Kungsbacka kommun, västra delarna av Marks kommun 
samt norra delarna av Varbergs kommun.
Kontakt: Tel: 0707-581784 facebooksida Ölmevalla Trädgård
Utbildning/erfarenhet: Grönt Kort 2009, eget företag med beskärningsuppdrag till privatpersoner 
sedan 2011. 




