
Allt började för rätt precis ett år se-
dan. En av NTs anställda rekommen-
derade ägaren Nils Thalin att kontak-
ta Henrik Nilsson på Djupdahls.
”Ni är rätt lika och har samma syn på 
kunder, service och likadant driv.” sa 
personen. Sagt och gjort. Nils och 
Henrik träffades och visst hade de 
samma syn på företagande. Samar-
betet fördjupades snabbt och tidigt 
i höstas bestämdes det att de skulle 
bilda det nya bolaget: Djupdahls 
Skog & Trädgård AB.

Helhetgrepp inom skog och skötsel 
”Vi kommer kunna erbjuda fullservi-
ce i allt som gäller röjning av skog, 
sly och stubbar till skötsel av fastig-
heter”, berättar Nils Thalin.
”De byggbolag som vill ha hjälp be-
höver bara vända sig till ett företag 
för helentreprenad och allt ansvar 
gällande mark och service.”
”Samtidigt kommer vi fortsätta att 
ta hand om våra privatkunder. De 
kommer även i fortsättningen ha 
personlig kontakt med hög service”, 
flikar Henrik Nilsson i.

Personalen positiv till nya bolaget
Personalen på de olika bolagen ser 
positivt på förändringen. ”De trivs 
tillsammans och ser också positivt 
på att deras arbetsuppgifter breddas 
en del från tidigare.” säger Henrik.
”Sen har ju Djupdahls personal kom-
mit lite närmare Varberg eftersom 
verksamheten i fortsättning kommer 
utgå från Trönninge istället för som 
tidigare från Skällinge.”  
”Ja, energimässigt har det varit väl-
digt positivt att bli fler medarbetare” 
säger Nils.

Anläggningsdelen av NTs kommer 
fortsätta som tidigare
Sammanslagningen av bolagen berör 
inte NTs anläggnings- och stängsel-
del. ”NTs kommer vara ett systerfö-
retag till Djupdahls Skog & Trädgård 
och självklart kommer det bli en 
mängd synergieffekter i och med att 
det nya bolaget bildas”, berättar Nils. 
”Byggbolag som anlitar oss kan få 
hjälp med allt från avverkning och 
rensning på den blivande tomten till 
stenläggning och alla markarbeten. 

Och efter att allt är färdigställt kan 
vi dessutom erbjuda skötsel. Det är 
verkligen en styrka.”

Vadå världsklass?
”Vi är väldigt noggranna när vi arbe-
tar. Till exempel så städar vi alltid 
efter oss vid exempelvis stubbfräs-
ning. Men varför vi kan säga att vi 
är ett företag i världsklass beror på 
att Linn Arvidsson, som är en av 
våra anställda, vann VM i logging** i 
somras”, berättar Henrik.
”Vi vet ju om att våra medarbetare 
är bra, men guldmedaljen i logging 
underströk att vi faktiskt inte är 
ett dussinföretag. Vi är inte alltid 
billigast, men vi arbetar stenhårt på 
att våra kunder ska vara nöjda med 
arbetet som vi utför. Vår höga ambi-
tion är något av det som jag och Nils 
har gemensamt.” avslutar Henrik.

* NTs blev i år utsedda till Superföretag av 
Bisnode och Veckans Affärer. 
** Logging är engelska och betyder av-
verkning. Tävlingen bygger på att man ska 
kunna hantera en motorsåg på bästa sätt. 
Och nu vet ni också var man gör det bäst.

Skogs- och trädgårdsservice i 
världsklass redan från början
 
Djupdahls Skog & Trädgård AB är ett nybildat bolag som startar sin verksamhet i samband med årskiftet 
2018/2019. Bolaget består av NTs* del av fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel som tillsammans med 
Djupdahls bildar det nya bolaget. Ett nytt fullserviceföretag inom skog och trädgård som är i  
världsklass redan från start.
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Henrik Nilsson och Nils Thalin startar vid årsskiftet ett 
gemensamt bolag: Djupdahls Skog & Trädgård AB


