
 
 

 

Hej! 
 
Semester och ledigheter är väl nu slut för de flesta, skolorna har börjat och allt har 
återgått till det nya normala, som det numera heter. 
Glöm inte att det finns mycket kvar att njuta av ute i trädgårdarna. Frukter, bär, 
höstblommande växter och inte minst friskare luft.  
På Peab är det full fart nu, mycket ska klaras av innan trädgården kan gå i vintervila. 
Gräsklippning och ogräsrensning pågår ett tag till, träd och buskar ska planteras, 
lökar ska sättas. Anläggningsarbeten och asfalteringar ska färdigställas och så ska vi 
höststäda förstås. 
 

Lök 
Behövs väl inte många andra 
kommentarer för detta än att 
se bilder på vilka skönheter 
det finns. 
Beställ utplantering av lök nu.  
Hör av er till oss om förslag 
på sorter samt placering i er 
trädgård.  
Varför inte sätta lök i er 
ängsmark... 
 

                                      Violtulpan - Tulipahumilis ”Persian Pearl” 
 
JAS beskärning 
Tvärtemot vad man kanske kan tro 
pga. namnet, så kan en beskärning 
under denna  period få både buskar 
ock träd att lyfta. Det är högst lämpligt 
att beskära under den här perioden 
(juli, aug, sept). Även första delen av 
oktober räknas numera in pga. det 
mildare klimatet. Vedartade växter tar 
mindre skada av ingrepp under denna 
period, så nu är det läge att beskära 
för både säkerhet och sikt i området. 
 
Se över era stenfruktträd som börjar bli 
för stora, eller beställ en stamhöjning  
på trädet som börjat få för stora och  
hängande grenar nertill. 
Fråga oss om lämpliga åtgärder för just  
era träd och buskar, vi utför även  
höghöjdsbeskärningar som tex toppreduceringar.  
 
Container 
Har ni höststädning på gång? Beställ en container att lägga trädgårdsavfallet i från 
oss, ni slipper allt besvär med transporten till tipp. 
Vi ställer ut den på den dag ni önskar och hämtar hem den när ni är klara med 
arbetet.  
Boka i god tid, så kan ni njuta av sensommaren medan löven börjar falla.  

Inte bara händer…Visste du att vi spritar många 
verktyg mellan våra kunder. Detta för att inte sprida 
bla svampsjukdomar tex phythophthora ramorum. 



 
 

september 

I FOKUS 
Lök 
Inköp och sättning av ca 200 st påskliljor ”Carlton” - 2.895:- 
alt ca 125 st pingstliljor ”Actaea Poeticus” – 3.550:- 
Lökarna sätts i ca 2 kvm gräsyta eller rabatt, vi strör såklart benmjöl för kraftigare tillväxt.   
 
Självklart sätter vi även lök med maskin i större ytor om ni önskar. 
 
Beskärning JAS 
Arborist x 1 st inkl. servicebil   660:- / tim.  
Trädgårdsarbetare  390:-/tim 
Servicebil    120:- / tim.  
Kranbil för körning av ris till deponi 950:- / tim. 
Deponi   rörlig kostnad 
 
Container för tex höststädning eller källarstäd 
Vi kan självklart i samband med utställning även fysiskt hjälpa till med tex tömning av källare, 
vindsförråd eller annan lokal / yta. 
 
Nedan ser du våra priser, containern står utställd fred, lörd och sönd. Önskas annan storlek 
har vi tillgång till alla olika modeller som finns på marknaden. 
 
20 kubik container för blandat avfall, öppen eller stängd. 
  
Utställning, fast pris per helg     596:- / st 
Tömningsavgift, fast pris oberoende av hur många ton som kastats     889:- / st 
Blandat avfall                  1.163:- / ton 
 
Omhändertagande av el / annat avfall 
Ni ställer / lägger ut det bredvid containern, vår bil hämtar upp enligt ök. 
 
Framkörning   735:- / tim 
Bildäck med / utan fälg 192:- / däck 
Bilbatteri  1,7:- / kg 
Kylskåp  645:- / enhet 
Elavfall  8:- / kg 
 
Beställning sker endast per mail – dan.weimarsson@peab.se 
Vänligen bifoga adress och datum för utställning. Samt gärna en enkel karta / skiss på 
placeringen, detta för att undvika missförstånd. 
 
Samtliga priser är exkl. moms samt gällande tom feb 2021. 
  
Önskar dig en riktigt fin sensommar!  
 
/ 
Dan Weimarsson – 070-779 42 16 
dan.weimarsson@peab.se 
Peab Anläggning AB 


