
ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SVENSKA TRÄDGÅRDSDESIGNERS FÖRENING

För att söka in som medlem i föreningen, fyller du i detta formulär och bifogar efterfrågade handlingar.  
Handlingarna skickas digitalt till: info@svenskatradgardsdesigners.se,  
gärna med länk till en Dropbox-mapp där du samlat dina ansökningshandlingar. 
  
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande. När du skickat in dina ansökningshandlingar kommer du att få en bekräftelse 
på att ansökningshandlingarna har inkommit samt ett besked om när inträdesutskottet kommer att behandla din ansökan.  
  
Medlemskapet är personligt och avser dig som person, inte eventuellt företag. Medlemskapet kan inte överlåtas.  
För att inträdesansökan och medlemskap ska kunna godkännas krävs att du förutom villkor i stadgarna och etiskt program,  
även uppfyller nedanstående inträdesvillkor: 
  
INTRÄDESVILLKOR: 
* Dokumenterad arbetslivserfarenhet, inom yrkesområdet design och trädgårdar och landskap, som utgjort din huvudsakliga 
arbetsuppgift, i minst två år av den senaste femårsperioden. 
* Du som ansöker om medlemskap får som yrkesutövare/näringsidkare inte ha skatteskulder eller betalningsanmärkningar 
* Dokumenterad adekvat utbildning inom området. Du som söker kan även på annat sätt, ha erhållit motsvarande kunskaper 
t ex genom praktik, utövande eller självstudier. På vilket sätt kunskaperna inhämtats ska anges i ansökan. Korta kurser eller  
studiecirklar hos t ex studieförbund etc räcker normalt inte.  
* Kunna uppvisa ett komplett referensprojekt, innehållande handlingarna specificerade nedan 
* Referens från kunden i ditt referensprojekt 
* Referens från anläggaren i ditt referensprojekt 
  
Ytterligare kund- och anläggarreferenser kan komma att efterfrågas från inträdesutskottet.  
  
Alla fält ska fyllas i. Om du är anställd i annans företag kan fält märkta med * lämnas blanka. 

Namn: Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):

Gatuadress: Postnummer och ort:

E-post: Telefonnummer:

FÖRETAGSUPPGIFTER:

Jag äger företaget Jag är anställd

Företagsnamn: Organisationsnummer:

Företagsadress: Postnummer och ort: 

Telefonnummer: E-post:

Webadress:

Jag intygar att "designa trädgårdar och grönområden" har varit min huvudsakliga sysselsättning minst två år av den  
senaste femårsperioden

Jag intygar att jag som egenföretagare vid ansökningstillfället inte har några skatteskulder eller 
betalningsanmärkningar

Jag intygar att jag som egenföretagare i min yrkesutövning är adekvat försäkrad



REFERENSER: 
 
Kundreferens för referensprojekt

Namn: Telefon:

E-post:

Anläggarreferens för referensprojekt:

Namn: Företag:

Telefon:E-post:

Inträdesutskottet har vid granskning rätt att kontakta de angivna referenserna, samt är vid behov fria att på egen hand kontakta 
fler av dina kunder och /eller anläggare om de anser att detta behövs.

Utöver ansökningsblanketten ska följande handlingar bifogas: 

Utbildningsintyg 
Intyg om adekvat avslutad utbildning/utbildningar

Projekthandlingar dokument 1-9 
Dokumenten döps enligt nedan inklusive numrering. Dokument 1-6 samt bilder skall samtliga avse ditt referensprojekt.  
Samtliga ritningar ska vara skalenliga samt innehålla skalangivelse, norrpil och arkitekturruta. Dokument 7-9 kan avse annat
projekt än referensprojektet. 

* 1. Situationsplan  Situationsplan/tomtkarta, dvs utgångsläget 
* 2. Illustrationsplan  Inklusive eventuella idébilder 
* 3. Markanläggningsplan  Med exakta materialangivelser, mått 
* 4. Planteringsplan  Ska avse hela projektet, inte enstaka planteringar 
* 5. Växtlista   Med latinskt och svenskt namn, antal, cc- avstånd 
* 6.  Projektbeskrivning  Enligt frågor på sida 3  
* 7. Alternativ 1: Sektion  Snitt eller sektionsritning på hela eller del av ritningen. (Om ritningen inte avser referens-
    projektet så bifogas den illustrationsplan som sektion tillhör och numreras då som  
    dokument 6B). 
* 7. Alternativ 2: Axonometri Axonomteri eller 3D-vy på väsentliga delar av projektet. (Om dokumentet inte avser 
    referensprojektet så bifogas illustrationsplan som axonometrin tillhör numreras då som 
    dokument 6B) 
* 8. Belysningsplan  
* 9. Skötselplan 
       Bilder x   Bilder från referensprojektet före och efter anläggning.  
    5-7 bilder, x ersätts med bildförklaring  
 
FÖRSÄKRAN 
Härmed lovar jag att vid eventuell upptagning i Svenska Trädgårdsdesigners Förening att i alla lägen utan undantag, vara väl 
förtrogen med samt agera enligt föreningens stadgar och etiskt program. Stadgar och etiska program finns att läsa på  
föreningens hemsida: https://svenskatradgardsdesigners. se/bli-medlem 
  
Inom föreningen ska jag verka för allas gemensamma bästa och se övriga medlemmar som mina kollegor. Jag godkänner att 
mina uppgifter registreras i föreningens medlemsregister och på hemsidan samt att mina ansökningshandlingar lagras i  
föreningens digitala arkiv (tillgängligt endast för behöriga förtroendevalda). 

Underskrift: Ort och datum: 

Obs! Fyll i projektbeskrivning för ditt referensprojekt enligt nästa sida 



Nedan följer ett antal frågor om det referensprojekt du skickar in till oss. Vi vill att du svarar kortfattat på frågorna 
Projektbeskrivningen ska omfatta maximalt en A4-sida.  
  
Projektbeskrivning:  
  
* Beskriv kortfattat kundens viktigaste önskemål beträffande funktioner, formgivning och färgsättning.  
  
* Beskriv dina tankar kring val av form, stil, färg och hur detta ska samspela med byggnader, omgivning med mera. 
  
*Beskriv dina tankar kring val av material (sten, betong, träslag och så vidare).  
  
* Beskriv dina tankar kring val av växter (ange även odlingszon och jordtyp för projektet). 
  
* Har du på några punkter frångått kundens önskemål och i så fall var och varför? 
  
* Finns det något annat du vill lyfta fram eller informera om gällande designen i detta projekt? 


