
 
 

Hej! 
 
Mycket händer i världen just nu, så även i våra trädgårdar  
och utemiljöer. Blomning och lövsprickning pågår för fullt,  
gräset har börjat växa. Grönskan är här och vi har 
försommar, även om värmen inte riktigt infunnit sig ännu.  
 
All vårstädning är avklarad sen en tid tillbaka och vi är nu i 
full gång med att ta hand om allt som börjat växa, genom 
gräsklippning, ogräsrensning och andra skötselåtgärder.  
Det gäller att ligga i nu för att hinna med. 
 
 
Sommar 
I början av juni, just när man tycker att trädgården blivit  
sommarfin så brukar en del trädarter släppa ner stora  
mängder med fröer som lägger sig på hårdgjorda  
ytor och ser väldigt tråkigt ut.  
Som åtgärd rekommenderar vi att utföra  
underhållsopning maskinellt och/eller manuellt, det 
gör stor skillnad.  
 
 
Hög tid att se över sopkärl och soprum? 
Om det börjar bli dags för en rengöring, kan vi ta  
hand om det också. 
 
 
 
 
 
Linjemålningen har kommit igång och förutom att måla  
parkeringsrutor och andra vägmarkeringar, så kan man  
t.ex. måla upp lekytor på en tråkig och oanvänd  
asfaltsyta.  
Det finns fortfarande tider att boka.  
 
 
 
 
Gödsling samt lekplatsbesiktning nämnde vi i aprils utgåva av I Fokus, men då de 
fortfarande är högaktuella utemiljöåtgärder, så nämner vi dessa en gång till. 
 
Redan nu vill vi påminna er om beskärningar av t.ex. fruktträd. En försiktig 
underhållsbeskärning till hösten mår alla fruktträd bra av. Våra duktiga arborister 
sköter tusentals träd i Stockholmsområdet, dom tar sig gärna an nya uppdrag. 
 

 



 
 

maj 

I FOKUS 
 
 
Underhållssopning 
Sopmaskin  1150:- / tim 
Trädgårdsarbetare  490:- / tim inkl. fordon och lövblås 
Tippavgift och borttransport ingår i timpriset 
 
Tvätt av sopkärl samt tvätt av soprum 
Tvätt av alla sorters kärl upp till 660 liter 
Sopkärlstvätt  195kr / st 
Framkörning   605kr / tfl 
Tvätt av soprum  1.315 kr / st 

 
Linjemålning Thermoplastikmassa Trafiklinjefärg 
Minidebitering  6.950:-  5.500:- 
Etablering   1.650:-  1.250:-  
Övergångställe  
50 cm breda linjer, per m  138:-  109:- 
P-plats symbol handikapp 612:-  540:- 
P-plats (normal) 228:-  120:- 
Text / siffror 60 cm st. 240:-  85:-  
 
Gödsling  
Enligt överenskommet fast pris.  
alt  2,60:- / kvm – arbete, transporter och material. 

 
Besiktning av lekplatser / sportutrustning 
Besiktningsman  910:- / tim  
Servicebil   120:-  / tim 
     
Samtliga priser är exkl. moms och är giltiga tom 2020-12-31 

 
Beställning sker endast per mail – dan.weimarsson@peab.se 
 
Hoppas ni alla får en riktigt fin start på sommaren 
 
/ 
Dan 
Peab Anläggning AB 

 
 


