
 
 

Hej! 
 
Nu har våren varit och hälsat på ett tag, bakslaget nyss gör väl inte att någon tappar 
hoppet om en skön vår. 
 
Vinter 
Det milda vädret har gått hårt åt vår vinterorganisation, vi ser även våra konkurrenter 
kämpa med samma problem. Att upprätthålla en hel organisation med maskiner / 
fordon, yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer, lokaler, sanddepåer och div 
kringutrustning är ingen liten affär. När nu vintern i princip helt uteblivit ser vi ett 
resultat som inte lever i närheten upp till förväntan.  
Vi i vår tur som delvis använder oss av lokala underentreprenörer ser skrämmande 
resultat, både små och större aktörer tvingas släppa sina verksamheter, detta i sin tur 
skapar ett underskott av resurser till kommande säsonger. Detta och senaste årens 
höjningar av deponi för sopsand gör vintern till en tuff affär att handha.  
Ni har av god anledning valt en stor, trygg och säker aktör till ert vinterunderhåll som 
inte har några planer på minskad verksamhet 
 
Vår och framtid 
Något som däremot är glädjande är vårens antågande och våra planer för 
sommaren. Mina kollegor ser lite efter möjligheten att fokusera på ”gröna tak” och 
alla dess fördelar. Om det slår väl ut kommer mer information om detta längre fram. I 
Med vårt miljötänk i fokus fortsätter vi att erbjuda insektshotell och fågelholkar, stora 
som små.   
 
Grillvagn  
Som tidigare meddelat har vi vår mycket 
omtyckta grillvagn som står redo att mätta 
hungriga magar. Till våren kommer vi gärna 
ut till er förening och bjuder på enklare 
förtäring i samband med tex städdag eller 
kanske jubileumsfirande. Vi står för allt 
ätbart och ni står för sällskapet. Boka eller 
fråga dan.weimarsson@peab.se 
  
 
Inför våren 
Ni som har en lekplats har som skyldighet att se till att den är säker, detta gör ni 
enklast genom en besiktning av godkänd besiktningsman. Glöm inte bort att det är 
hög tid att boka ev. linjemålningar för säsongen.  
Hör av er om ni har frågor kring lek eller parkutrustning, vi har både besiktningsmän 
och servicemän redo.  
 
Våren är också en bra tid att se över sina ägor, gödsling av tex gräsmattor är en god 
idé om man vill ha dem gröna och fina utan mossa.  
 
Vi rekommenderar att man suger fastighetens dagvattenbrunnar med intervall vart 
3:e år, självklart beror detta på hur utsatt den ligger. Att suga en brunn i tid är en billig 
insats jämfört med en ev. översvämning eller annan markskada. Potthål uppstår tex 
oftast där vatten samlas. Självklart kan vi laga ev. potthåll om behovet finns. Ett tips 
är att laga medan det är litet, inget hål blir mindre av att vänta på att bli lagat.  
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mars 

I FOKUS 
 
 
Jordförbättring 
Utlägg av 70 säckar toppdress, gräsfrö samt bevattning. 
Fast pris 13.800:- - arbete, transporter och material. 
 
Gödsling  
Enligt överenskommet fast pris.  
alt  
2,60:- / kvm – arbete, transporter och material. 
 
Besiktning av lekplatser / sportutrustning 
Besiktningsman 910:- / tim  
Servicebil 120:-  / tim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priserna är exkl. moms samt giltiga tom 2020-05-31 
 
 
/ 
Dan Weimarsson – 070-779 42 16 
dan.weimarsson@peab.se 
Peab Anläggning AB 
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