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Hej! 
 
Vinter / vår 
Nu hoppas väl vi alla att vi sett den sista snön för denna säsong? 
När solen lyser i ögonen och vårkänslor i kroppen nalkas är ofta densamma för tiden 
då starka själar letar upp några Piassavakvastar, en skottkärra och annan stark 
granne för att ta sig ann dammande vintersand på gårdar och entréer. När svetten 
snart rinner på ryggen muttras det troligen lite över entreprenörens långsamma 
inställelse för det utlovade sandupptaget. 
Vi tackar ödmjukt för hjälpen med sandupptag och påminner samtidigt om att det inte 
är ovanligt med ett litet bakslag då det gäller både kyla och lite nederbörd i mars. 
Några cm snö på redan sandade plattytor skapar sällan någon halka, på ett rensopat 
underlag blir det däremot väldigt halt. Detta i samband med att övriga grannar letat 
fram vårens sneakers ur garderoben kan ett halt underlag bli förödande. Var nu 
rädda om varandra och lämna lite grus kvar för hälsans skull, vi tar hand om det 
senare.   
 
Vi kommer inom utlovad tid för upptaget, maskiner / ryggblåsar är redo och 
skyddsmasker är kontrollerade.  
Sedan några år har kravet på skyddsutrustning stegrats. Vi använder filtrerande 
masker som ser till att våra lungor inte får i sig partiklar -  PM10. Håll er om möjligt 
undan från damm, även fast vi vattnar kommer det damma. 
 
Jag har flera gånger fått frågan om varför vi inte använder eldrivna ryggblåsar mer, 
de både låter och luktar ju betydligt mindre. De eldrivna maskiner som finns på 
marknaden är helt enkelt för klena i luftflödet för att det ska gå att jobba effektivt. 
Mängden luft som levereras är inte tillräcklig för att blåsa bort sand på ett effektivt 
sätt. Med detta i tanken och även behovet av flera batteripack som är löjligt dyra är 
de inte ekonomisk försvarbart att använda. En liten innergård funkar utan problem, 
men vi kan inte ha med oss dubbla uppsättningar maskiner för dessa få ytor.  
 
Det har redan surrat lite på vår gård, vill du också ha surr eller fågelkvitter är det bara höra 
av dig så löser vi det åt er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  2021-03-01 

 

            mars 

I FOKUS 
 
 

Insektshotell 
H x B x D - 0,7 x 1,6 x 0,17 m. I priset ingår  
- Framtag och montering  
- Material 
- Transporter 
- Montering på vägg (ej putsad fasad el liknande) 
Pris enligt ovan mått 7.925:-  

 
Fågelholkar 
Levererad till er 
Anpassad för småfåglar 370:-  
Anpassad för större fåglar – pris beroende på storlek 
 
 
Samtliga priser är exkl. moms, gäller tom 2022-03-04 
 
Beställning görs endast per mail till 
dan.weimarsson@peab.se  
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Peab Anläggning AB 


