
Stångby Plantskola
Rätt växt till ditt projekt



När det gäller kvalitet, kompetens och service är Stångby Plantskola 
Sveriges främsta leverantör av växter. Vi arbetar professionellt och foku-
serar på  växter av hög kvalitet samtidigt som vi arbetar nära våra kunder 
och leverantörer. Vårt huvudkontor är beläget i Stångby utanför Lund. 
Här sker vår odling och härifrån sköts kundservice, inköp och spedition. 
På anläggningen i Märsta har vi, förutom kund service, skapat en växt-
bank och en mötesplats för gröna proffs.

Kvalitet
Kvalitet har varit ett honnörsord inom Stångby sedan företaget startade 1978. Ett 
honnörsord som genomsyrar alla led i företaget och bland annat innebär att vi inte 
hanterar växter av sämre kvalitet för att sälja billigare. Tillsammans med våra kunder 
utvecklar och förbättrar vi varje år vårt kvalitetskoncept, både inom Stångby och för 
att våra kunder skall kunna skapa bästa möjliga slutprodukt. Vi kan idag med stolthet 
säga att vi är den främsta i branschen som levererar rätt växt till ditt projekt, alltid 
med rätt kvalitet! 

Kompetens
Kvalitet och kompetens går hand i hand på Stångby. Vi är ett 30-tal medarbetare 
fördelade inom fyra områden; kundservice, odling, expedition och anläggning. 
Medarbetarna härrör från en rad olika delar av den gröna näringen, både med lång 
erfarenhet från plantskolebranschen och från olika utbildningar. Detta ger oss en 
bred förståelse för alla led inom vår bransch, från odling och projektering till anlägg-
ning och skötsel. Idag kan vi med stolthet säga att vi består av plantskolebranschens 
mest välutbildade personal:
• 3 landskapsingenjörer  
• 12 trädgårdsingenjörer  
• 1 landskapsarkitekt
• 3 hortonomer  
• 1 arborist
• 4 yrkeshögskole utbildade



Service
Vi är mycket stolta över vår kundorienterade organisation, genom vilken vi kan 
tillhandahålla marknadens bästa service. Vi hjälper till med växtförslag, rådgivning, 
utbildning, leveransbevakning, kvalitetskontroll och mycket annat. Vår ambition är 
att vara en trygg och lång siktig samarbetspartner med målsättning att lyfta slutpro-
dukten till en ny nivå.

Leverans
Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt 
och hjälper om önskat givetvis till vid större leveranser. Själv klart gör vi allt för att 
leveranserna sker på utlovad tid.

Certifiering 
Stångby är Sveriges första IP-certifierade plantskola, en oberoende standard för  
kvalitetssäkring för produktion av bland annat prydnadsväxter. En kvalitetssäkring 
som genomsyrar hela kedjan från primärproduktion till förädling. Denna certifiering 
hjälper oss att ytterligare förbättra vårt miljöansvar på bred front, dels genom att 
minimera användandet av kemiska preparat, dels genom att förbättra vår arbets-
miljö. Det gör att både säljare och köpare kopplade till Stångby Plantskola kan 
känna sig trygga. 

Utbildning
Ett viktigt led i vår verksamhet är att genomföra olika typer av seminarier för våra 
kunder och likväl för branschen som helhet. Vi har under årens lopp genomfört en 
rad mycket uppskattade seminarier, främst på vår mötesplats i Märsta, men nu även 
på vår anläggning i Stångby. Seminarierna behandlar alla ämnen inom den gröna 
näringen, allt från kvalitetsbedömning av växter till ljussättning av gröna rum och 
konstruktion av regnbäddar. Vi har bland annat tagit upp ämnen som:
• Perenner och geofyter i offentlig miljö 
• Renässans för barrväxter, skapande av woodlands i urbana miljöer 
• Regnbäddens anläggning och växtmaterial
• Substrat och växtbäddar - användning av okonven tionella material 
• Kvalitetsbedömning av växter
• Nya vedartade växter och växtanvändning på problem ytor 

Dessa utbildningar leds dels av oss, dels av externa  specialister som alla är ledande 
inom respektive område. 

CSR - Socialt ansvar
Stångby är unikt i plantskolebranschen med vad gäller att ha medarbetare där majo-
riteten är tillsvidareanställda. Att inte friställa personal över vintern ger en långsiktig 
trygghet för både företaget och dess anställda. Vi har tillsammans med fackförbundet 
arbetat fram ett anställningsavtal som är till gagn för alla parter. Vi sysselsätter även 
ett fåtal säsongsanställda som garanteras avtalsenliga löner.

Partnerskap
Stångby är en samarbetspartner, inte enbart en leverantör. Vår ambition är att vara 
delaktig under hela processen och arbetar alltid nära våra kunder med förtroende att 
vara en konsultativ part. Detta leder till bättre växtlösningar och långsiktig utveck-
ling för båda parter. Ju mer vi vet om varandra och ju mer vi arbetar ihop desto 
bättre blir slutresultatet.
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