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Hej! 
 
Sandupptag 
Så där ja, nu äntligen är vi helt klara med sandupptaget. Även de skador vi orsakat under 
vintersäsongen är åtgärdade. Om du har en skada som inte blivit åtgärdad beror det på att vi 
inte vet om den, snälla hör av dig så vi kan åtgärda den så fort som möjligt.  
Stort tack för ert tålamod i och med arbetet med årets sandupptag. Arbetet är för alla 
inblandad jobbigt på olika flera sätt, det stör i omgivning samt är det delvis fysiskt tungt men 
såklart är det farliga dammet värst för oss alla.  
 
Ängsmark 
Under tidig vår har vi anlagt 3 st nya ängsytor i olika storlekar. Arbetet med att anlägga 
ängsyta på befintligt gräs, sly eller annan mark är inte på något sätt raketforskning. Det är 
dock mycket viktigt att rätt jord läggs ut och att man väljer blomster med tanke på läge och 
andra förutsättningar. Det finns flera olika vägar att bygga upp en ängsmark på, så frö direkt 
på gräs, så frö på ny jord, färdiga ängsmattor, pluggplantor eller en kombination vald efter 
plånbok och förutsättningarna på vald plats. 
Tveka inte att höra av dig om du har en oanvänd yta som behöver livas upp lite.  
Och du, bin som kommer i mängder sticks inte, inte fjärilarna eller humlorna heller. 
 
Avenbokshäck 
En kontakt till oss har ca 150 m Avenbokshäck som tyvärr måste tas bort från fastigheten. 
Här finns en fin chans till dig som funderar på att plantera häck.  
Vi gör inga mynt av gåvor – plantorna är gratis och det är först till kvarn som gäller. Dom är 
riktigt fina 1,6-1,8 m höga. Detta är ett sätt för oss att spara lite på miljön. Vill ni ha hjälp med 
grävning / plantering är det bara ringa eller maila.  
   
Främmande arter 
Invasiva främmande arter är ett globalt miljöproblem som allvarlig hotar biologisk mångfald. 
Vi har tagit fram en rutin hur vi ska agera när vi stöter på dessa. Syftet med rutinen är minska 
risken att Peab via masshantering och hantering av park- och trädgårdsavfall sprider 
invasiva arter. På så sätt minskar risken för människa och miljö. 
 
Ansvaret för att hindra spridningen är enligt regelverk delat mellan många olika aktörer i 
samhället: centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringar, företag, organisationer 
och privatpersoner. 
Fastighetsägare och verksamhetsutövare / nyttjare av en fastighet är ansvariga för att tillse 
att invasiva arter inte sprids från fastigheten till nya platser. Ansvarsförhållandet här emellan 
är ännu inte helt klarlagt då mycket av lagstiftning och regelverk kring invasiva arter är under 
uppbyggnad.  
 
Nedan invasiva arter på EU:s förteckning, som finns i Sverige 
 
Gudaträd, Ailanthus altissima  Storblommig ludwigia, Ludwigia grandiflora  
Jätteloka, Heracleum mantegazzianum Kabomba, Cabomba caroliniana 
Sidenört, Asclepias syriaca  Vattenhyacint, Eichhornia crassipes 
Skunkkalla, Lysichiton americanus Smal vattenpest, Elodea nuttallii 
Tromsöloka, Heracleum persicum Fjäderborstgräs, Pennisetum setaceum 
Jättebalsamin, Impatiens glandulifera 

 
Har du någon av dessa runt din fastighet är det bara höra av dig så hjälper vi till att ta fram 
en handlingsplan för lämpliga åtgärder. Självklart kan vi bekämpa ogräset också. 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Gudatrad/
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I FOKUS 
 
 
 
Avenbokshäck – gratis 
Begränsad mängd – först till kvarn 
Uppgrävning / transport / plantering enl. ök 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga priser är exkl. moms, gäller tom 2022-06-31 
 
Beställning görs endast per mail till 
dan.weimarsson@peab.se  
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