
Anleggsgartner i Oslo og omegn

Smarte tips for ditt hageprosjekt

Har du lenge vurdert å gjøre noe med hagen, men så blir det av en eller 
annen grunn alltid satt på vent? 

Kanskje er tanken på å begynne på et stort prosjekt litt overveldende? Har jeg tid til dette, 
hvor mye vil dette koste? Er prosjektet vanskeligere å få til enn det jeg tror? 

Det kan oppstå mange spørsmål rundt større beslutninger, og nettopp derfor har vi laget 
denne guiden. Vi vil gi deg en idé av hva et hageprosjekt krever og hva som kan være lurt 
å tenke på i forkant. 



Du trenger ikke å være 110% 
sikker for å komme til startlinja

Et hageprosjekt kan uten tvil være en stor investering, men ikke la 
skremselen av at prosjektet vil koste en del penger hindre deg fra å få en 
vurdering av drømmehagen du ser for deg. Istedenfor å prøve å regne 
på alt selv og sitte igjen med tvil om budsjettet strekker til, avtal heller 
en kostnadsfri befaring med en anleggsgartner. Bruker du Millstein vil 
du kunne få gode råd og tips til din drømmehage, samt et prisestimat - 
helt uten binding! 

1.



Ikke vent for lenge med å starte

Har du først bestemt deg for å gjøre endringer i hagen eller annet 
uteområde så bør du ikke vente til siste liten med å sette i gang 
prosessen. Dersom du henvender deg til oss i mai er det lite trolig at 
prosjektet kan gjennomføres den aktuelle sommeren. Derfor er det 
viktig at du ser over hvilke endringer du ønsker å få gjort og begynner på 
det så fort som mulig!  

2.



 

Ikke grav dobbelt opp med grøfter  

Når du starter planleggningsarbeidet for din nye hage bør du også tenke 
på hvordan arbeidet idag kan tilrettelegge for fremtidige oppgraderinger. 
Eksempelvis kan dette dreie seg om å tenke på infrastrukturen i bakken 
ved å legge til et trekkerør for strøm eller vann. Små tiltak som dette 
gjør at du slipper å måtte grave en grøft i din nylagte gårdsplass ved 
senere arbeid. Ha derfor framtiden i baktankene når du planlegger for 
nåtiden. 

3.



Hold det frodig hele sesongen 

Selv om det finnes et hav av fargerike og nydelige blomster, vil disse 
gjerne kun blomstre til begrensede tider. Om du ønsker en fargerik hage 
sesongen ut vil planter som strå, gress, busker og blad-planter med 
ulike bladfarger holde seg enda lengre. Et tips er derfor å legge til litt 
ekstra bladfarger når du planlegger dekor for hagen din. På den måten 
kan du holde det frodig året rundt! 

4.



Finn en one-stop-shop 

Et større hageprosjekt kan noen ganger kreve så mye som 
forskalingssnekkere, elektrikere, rørleggere, malere, stålarbeidere og 
gartnere. I tilfeller som dette er det best å finne et selskap som tar på 
seg hele jobben. På denne måten har du kun én aktør å forholde deg 
til, én garanti og én prosjektleder. Dette forenkler planleggingen din 
sammenlignet med en situasjon der du har seks ulike telefonnumre du 
må ringe frem og tilbake.

5.



Hold det pent med et 
tilsynsabonnement

Ønsker du å bruke tiden din på noe annet enn hagearbeid? Etter at 
Millstein har gjennomført et oppdrag hos deg har du også muligheten 
til å tegne et tilsynsabonnement. Dette innebærer at vi kommer og gjør 
jevnlige inspeksjoner og utfører velikeholdsarbeid som er nødvendig for 
å holde hagen din pen. Det betyr at, om du ønsker, kan vi gjødsle plenen, 
fylle på med bark, luke, vaske portstolpene, bytte lyspærer, rydde 
snø, sesongbeskjære busker og trær, feie - ja vi kan til og med plante i 
krukkene dine.

6.



Begynner det å virke litt mer overkommelig nå? 
Skulle du ha noen spørsmål står vi klare til å besvare dem! 

Ta kontakt i dag på 22 12 00 87, 
Vi hjelper deg å komme i gang med hageprosjektet! 

Gøteborggata 10, 
0566 Oslo 

post@millstein.no 22 12 00 87


