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Trädgården ökar värdet på ditt hus
Din trädgård är inte bara vacker – den är värd pengar också, mycket pengar.
Enligt Husqvarnas Global Garden Report kan trädgården öka värdet på din
fastighet med så mycket som 13 procent.
– Att sköta om sin trädgård är en riktigt bra investering, säger Mathias
Damberg, nordisk marknadschef på Husqvarna.
En snygg och välskött trädgård har avgjort många husaffärer. Nu har vi också fått
siffror på vad trädgården betyder. Husqvarnas undersökning Global Garden
Report har genomförts i nio länder över hela världen. Enligt undersökningen kan
värdet på ditt hus öka med så mycket som 13 procent om du har en välskött
trädgård. Det motsvarar 260 000 kronor på en genomsnittsvilla i Sverige, värd två
miljoner. För en genomsnittlig villa i Stockholm, värd fyra miljoner kronor, är värdeökningen drygt en halv miljon.
– Det är skönt att veta att alla timmar vi lägger ner på vår trädgård verkligen också
lönar sig. Plus att det också är en investering i oss själva, säger Mathias Damberg,
nordisk marknadschef på Husqvarna.
Att investera i bra trädgårdsutrustning lönar sig flera gånger om och inte överraskande är enligt rapporten, robotgräsklipparen det vi svenskar önskar oss mest till
trädgården.
Husqvarnas produktexperter har sammanställt en investeringsportfölj med bra och
praktiska saker som gör din trädgård mer lättskött.
– Det här är saker som verkligen behövs i trädgården och som gör din vardag lättare. När vi ser vad trädgården betyder, till och med i kronor och ören, så är det en
bra investering, säger Mathias Damberg.
För tv-profilen och trädgårdsexperten Bo Rappne kommer resultatet av rapporten
inte som någon överraskning.
– Det är kul att något som ger livskvalitet även kan ge oss pengar i plånboken. Jag
tror att vi bara har sett början på den värdeökning trädgården kan ge oss. Trädgården har blivit trendig igen, säger Bo Rappne.
Läs hela rapporten på www.husqvarna.se/press.

För mer information, vänligen kontakta

Ingrid Ekström, Husqvarna, 036-14 71 97, ingrid.ekstrom@husqvarna.se
eller Caroline Berggren, PerPR, 08-400 255 18, caroline@perpr.se.
Högupplösta bilder

Bilder finns att ladda ner på www.husqvarna.com/press samt på www.perpr.se.
För frågor om koncernen kontakta Husqvarnas pressjour, 08-738 70 80, press@husqvarna.se.

Om Husqvarna
Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och
trädgårdstraktorer samt är ledande i Europa inom bevattningsprodukter under varumärket Gardena. Husqvarna
är också en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och
stenindustrierna. Under 2010 var koncernens omsättning 32 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet
anställda var cirka 15 000.
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Upptäckten av trädgårdseffekten!
Global Garden Report 2011 är genomförd av Kairos Future i 9 länder med
5 000 respondenter. På www.husqvarna.se/press finns hela rapporten att läsa.
Den innehåller spännande läsning om trädgårdens betydelse i alla 9 länder.
Nedan är en kort sammanställning av hur vi svenskar ser på våra trädgårdar.

Fem-i-topp i Sverige
Mest populära sätt
att använda sin trädgård

Trädgårdsverktygen
svenskarna vill ha

Saker som höjer
värdet på din trädgård

1) Avkoppling
2) Lekplats för barn
3) Socialt umgänge
4) Komma nära naturen
5) Öka husets attraktionskraft

1) Robotgräsklippare
2) Bevattningssystem
3) Lövblåsare
4) Trimmer
5) Gräsröjare

1) Inbjudande uteplats
2) Designad stenläggning
3) Välskött gräsmatta
4) Dekorativa träd
5) Fruktträd
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Investeringsportföljen
Bra saker att investera i för att öka värdet på ditt hus.

Husqvarna
Automower 305		
Lövblås 125BVx			
Motorsåg 445e Triobrake
Trimmer 327LDx		
Häcksax			
Hjälm				
Yxa 				
®

Gardena
14 900 kr
3 640 kr
5 600 kr
5 000 kr
4 500 kr
645 kr
395 kr

Bilder på alla produkter finns att ladda ner i bildbanken, www.perpr.se.

Slangvagn		
		
Sprinklerpistol 					
Bevattningsstation 		
Grensax 			
Sekatör 			
Trädgårdskratta		
Bladfjäderräfsa			
Trädgårdskärra 		

1 049 kr
399 kr
629 kr
499 kr
389 kr
125 kr
199 kr
399 kr

