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Snebro 

Hos oss kan du hämta material med egen släpkärra eller så hjälper vi dig med 

transporten hem  

 

Vi har, Anläggningsjord, Rabattjord & Trädgårdsjord.  

 

Kontakta Daniel Ekman för att få priser på hemleverans 

daniel.ekman@veidekke.se 08-42512446 

 

Veidekke Mineraljord är en ogödslad kvalitetsjord, uppbyggd av rätt  

förhållande på råvarorna, sand, lera och mull. 

Mineraljorden används under den vanliga växtjorden där naturlig  

förekomst av mineraljord saknas för att göra en komplett växtbädd. 

Viktigt när man lägger mineraljord är att den ej kompakteras vilket  

kan försvåra växternas etablering. 

 

Veidekke Anläggningsjord är en ogödslad jord, uppbyggd av rätt  

förhållande på råvaror. Sand ger jorden struktur och genomsläpplighet  

medan leran och det organiska materialet ökar dess näringshållande  

förmåga samt den fukthållande förmågan.  Jorden lämpar sig lika bra  

till rullgräs såväl som sådda gräsytor. 

Veidekkes anläggningsjord följer AMA’s rekommendationer för växtjord  

 

Veidekke Rabattjord är en 100% naturligt gödslad mullrik jord.  

Uppbyggd på rätt förhållanden av sand, lera och mull. Rabattjorden  

passar till planteringar av perenner och årets sommarplantor i  

normala växt förhållanden. Den går bra att använda som jordförbättring  

i rabatter samt i köksträdgården för odling. 

  

Veidekke Trädgårdsjord är en 100% naturligt gödslad, rotogräsfri 

all round jord, uppbyggd på rätt förhållanden av sand, lera och 

mull. Trädgårdsjorden passar till planteringar av perenner, buskar                 

och träd i normala växt förhållanden. 

Den kan även användas till gräsmattor samt som jordförbättrare. 
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  PRISLISTA SLÄPKÄRRA 
 

 

Priser inkl. moms     
     

Prisgrupp 1   1-axl   2-axl/pick-up 

Anläggningsjord, ogöds-

lad 

  400:-          650:-          Bergkross 

Makadam 

Stenmjöl 

Prisgrupp 2   1-axl   2-axl/pick-up 

 

  500:-           750:-          
 

Naturgrus/sand 

Trädgårdsjord, gödslad 
 

Prisgrupp 3   1-axl   2-axl/pick-up 
 

  600:-         1 100:-        

 

Rabattjord 

 

     

     

Betalas med kort eller med Swish 123 677 87 99 

     

Släpkärra med kåpa lastas ej (Gallergrindar går bra) 

     

Lastbilar lastas ut i första hand! 
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