
 
 

 

Hej! 
 
Vinter  
I år höll vi ut länge med den första vändan sandning i de flesta områden. Ibland kan 
det vara så att grannföreningar sandar lite väl tidigt, detta gör att boende upplever att 
just sin förening är bortglömd. Självklart är inte så fallet, vi har god framförhållning 
och en väl insmord vinterorganisation som övervakar vädret dygnet runt okt-april. I år 
hastade många entreprenörer ut för ca 4 veckor sedan. Detta gjordes utan större 
belägg för om halka verkligen skulle uppstå, facit blev utebliven halka. 
 
Som vanligt hoppas jag att ni uppskattar vårt vinterarbete och vår ibland 
återhållsamhet gällande utryckningar. Tveka inte att höra av dig om du undrar något 
om vårt vinterarbete. 
 
Arborister / träd / buskar & sly 
Nu är det en bra start att börja se över riskträd i mark och park. När marken är frusen 
orsakar maskiner och manskap minimala skador på grönytor vid fällningsarbeten. 
Våra arborister Thomas & Fredrik är som vanligt redo för alla tänkbara arbeten – högt 
upp eller på marken.  
Vill man inte ha gren/ris på marken tar vi in vår kranbil med motorsåg och jibb (extra 
lång kran). Med denna plockar vi ned hela träd direkt i flaket.  
Slyröjningar genomförs fördelaktigt också under vinterhalvåret.  
 
Salt 
Som tidigare år har vi självklart tillgång till rent gatusalt från vårt egna mellanlager i 
Fruängen. Vi förespråkar användandet av salt på ytor där det ofta bildas is. Att miljön 
tar skada av saltet är en gammal sanning som bör omvärderas, buskar (speciellt 
barr) kan självklart ta skada.  
Det påvisas dessutom att tillverkning av sand, dess transporter, mellanlagring, 
utkörning och till sist upptag med transporter, deponi och tvätt är mer skadligt för 
miljön än salt.  
Att människor halkar och blir sjukskrivna är förutom den personliga smärtan också en 
del i stora onödiga kostnader för samhället och därmed även miljön.  
Saltet fungerar ner till ca 12 minus, vid 2 minus går det mycket fort att få bort 4 cm is.  
Maila om du ser behov av en vända salt. 
 
Pollinerare 
Förra året vid denna tid berättade vi lite om pollinerare. 
Vi har kvar vårt erbjudande om att genom oss kunna 
hyra en bikupa.   
Genom vårt samarbete med Bin I Stan ser vi till att du 
kan hyra en bikupa till fördelaktigt pris, på detta sätt 
hjälper du våra vänner med bostad och dess 
överlevnad. Du får dessutom ca 18 kg honung av dina 
nya grannar.  
Hör av dig så berättar vi mer.  
 
 
Passar på att önska en riktigt God Jul och Gott Nytt 2020, hoppas vi ses i vinter! 
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I FOKUS 
 
 
Salt 
 
879:- / ton exkl. maskin för spridning 
Avser säsongen 2019-20   
 

Bisamhälle / säsong 
 
28.500:- - 31.000:- beroende på omfattningen  
Avser säsongen 2020 
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