
 
 

Hej! 
                                                                                       
Vi är just nu inne i det skede av året när 
belastningen på våra hjältar ute i trädgårdarna är 
som störst, även administrativt och arbetsledande 
har vi mycket. Vi hoppas att ni ändå upplevt att vår 
verksamhet kunnat bibehålla hög servicenivå och 
väl utförda arbeten.   
 
Semestertider står för dörren, även om den för 
många troligen ser lite annorlunda ut. Hoppas att ni 
alla får uppleva allt härligt som Sverige och den 
svenska sommaren har att erbjuda. 
 
Gräsmattor  
I en kommun står gräsyteskötseln för 20-25% av 
den totala skötselbudgeten. Vi hjälper förvaltare och 
landskapsarkitekter att tänka långsiktigt genom att 
försöka låta vissa delar av det som annars skulle 
vara kortklippt gräs bli en ängsmark. 
   
Vi vill igen slå ett slag för att ni som har gräsmattor 
på era fastigheter där man kan lämna mindre ytor 
oklippta gör det, du kommer inom kort se skillnad i 
antalet pollinatörer runt er fastighet.   
Att aktivt göra valet genom att låta gräset växa fritt alt anlägga ängsmark i 
begränsade ytor visar att man är med och tar ansvar för våra pollinatörer och 
framtidens mångfald. 
Hör gärna av er så förklarar vi mer hur enkelt det är. 
 
Fruktträd  
Både stenfrukt och kärnfrukt beskärs med fördel 
under JAS perioden (juli aug, sep). En försiktig 
underhållsbeskärning till hösten mår alla fruktträd 
bra av. Våra duktiga arborister sköter tusentals träd 
i Stockholmsområdet, de tar sig gärna an nya 
uppdrag. 
Arboristerna fäller såklart även stora riskträd som 
står tokigt till.  
                                    
Skyltar  
Saker och ting hamnar som känt inte alltid på den 
plats man tänkt sig. I många fall hade det räckt med 
en tydlig skylt. Tveka inte att höra av er med alla 
tänkbara önskemål om skyltning, vi kan snabbt ta 
fram en offert för att tillverka och montera 
informationsskyltar eller trafikskyltar anpassade för 
just er fastighet / verksamhet.  
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Arborister 
Arbetar alltid i par enligt föreskrifter från arbetsmiljöverket, undantag kan tex vara 
beskärningsarbeten där man ej behöver klättra. 
 
Arborist x 1 st  440:- / tim.  
Servicebil    120:- / tim.  
Kranbil för körning av ris till deponi 880:- / tim. 
Deponi   rörlig kostnad 
 
Kostnad för deponi beror på vilken tipp som är öppen  
   

Samtliga priser är exkl. moms och är giltiga tom 2020-12-31 
 
Beställning sker endast per mail – dan.weimarsson@peab.se 
 
 
 
 
 
I Fokus tar nu sommaruppehåll i juli och augusti, men lugn vi kommer tillbaka i 
september . 
 
Hoppas ni alla får en riktigt fin sommar, använd solskydd. 
 
/ 
Dan 
Peab Anläggning AB 
 
 


