Jordprodukter
prislista 2018

Vi får jordens resurser att räcka längre

Köp jord på plats

Utgiven: 2018-03-01 version 1

Vi har Hasselfors Gardens trädgårdsjord Bio till försäljning
på våra anläggningar:
- Hagby återvinningsanläggning
- Löt avfallsanläggning
- Görväln kompostanläggning (enbart egenlastat släp eller säck)
- Södergarn kompostanläggning (enbart egenlastat släp eller säck)
Priser
Hagby och Löt
mindre än 2 ton
2 ton eller mer
släpkärra
(max 800 kg)

625 kr/ton (ex moms 500 kr/ton) art.nr: 99-x-5-553
550 kr/ton (ex moms 440 kr/ton) art.nr: 99-x-5-554
500 kr/st (ex moms 400 kr/st)

art.nr: 99-x-5-555

Görväln och Södergarn
släpkärra egen
lastning, max 800kg 350 kr/släp (ex moms 280 kr/släp)
Säck, egen
lastning, 20kg
20 kr/säck (ex moms 16 kr/säck)
Våra anläggningar är kontantlösa - för dig som saknar konto på
respektive anläggning hos SÖRAB gäller enbart kortbetalning.

Öppettider på Hagby återvinningsanläggning
Lastbilar/företag
Måndag-fredag

06.00-16.00

Släpkärror/privatpersoner - ej fakturakunder
mars-november:
Måndag-torsdag
06.00-20.00
Fredag
06.00-16.00
Lördag-söndag
09.00-16.00
december-februari:
Måndag-fredag

06.00-16.00

Öppettider på Södergarn & Görväln
se aktuella öppettider på vår hemsida: www.sorab.se

Öppettider på Löt avfallsanläggning
Måndag-fredag

Tips

06.00-16.00

Inför köpet - kontrollera att vi har önskad mängd hemma på lagret, särskilt
i början och slutet av växtsäsongen.
Du företagare som vill köpa större volymer - fråga efter offert.

Köp jord på nätet
Det komposterbara park- och trädgårdsavfall som lämnas på SÖRABs
anläggningar skickas vidare till vår samarbetspartner som använder
materialet när de tillverkar licensierade Hasselfors Garden-produkter.
Beställning med hemleverans av våra jordprodukter sker via vår webb:

www.sorab.se
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Priser produkter
Gräsmattejord, Bio
Trädgårdsjord, Bio
Rabattjord, Bio
Trädgårdsjord
E naturgödslad

300 kr/ton (ex moms 240 kr/ton)
350 kr/ton (ex moms 280 kr/ton)
575 kr/ton (ex moms 460 kr/ton)
400 kr/ton (ex moms 320 kr/ton)

Transportzon 1- Vallentuna, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Danderyd
Transportzon 2 - Lidingö, Järfälla, Sundbyberg, Solna

Priser transporter
Lastbil - upp till 17 ton. Ingår 15 min lossning, därutöver 300:- per
påbörjad kvart. (ex moms 240:-)
Transportkostnad zon 1: 3000:- inkl moms (ex moms 2400:-)
Transportkostnad zon 2: 3750:- inkl moms (ex moms 3000:-)
Lastbil - 18 till 38 ton. Tillägg vid lossning av släp 300:- per
påbörjad kvart (ex moms 240:- )
Transportkostnad zon 1: 175:- per ton inkl moms (ex moms 140:-)
Transportkostnad zon 2: 220:- inkl moms (ex moms 176:-)
Kranbil - upp till 11 ton. Tillägg vid lossning, 375:- per
påbörjad kvart. (ex moms 300:-)
Transportkostnad zon 1: 3000:- inkl moms (ex moms 2400:-)
Transportkostnad zon 2: 3750:- inkl moms (ex moms 3000:-)
Kranbil - 12 till 20 ton. Tillägg vid lossning, 375:- per
påbörjad kvart. (ex moms 300:-)
Transportkostnad zon 1: 270:- per ton inkl moms (ex moms 216:-)
Transportkostnad zon 2: 340:- inkl moms (ex moms 272:-)
Tillägg lossning:
375 kr per påbörjad 15 min (300 kr ex moms)

Önskas utplaning av jord (att man strör ut jorden i små högar, ca 50 liter per hög, för att
man själv lättare och enklare kan kratta ut den sen) måste detta anges vid beställning.

Om färjetransport behövs tillkommer kostnad för väntetid.
Leveranser sker endast på vardagar. Vid beställning över 24 ton
görs kreditprövning.
Beställning ska vara SÖRAB tillhanda minst 5 arbetsdagar innan
önskad leverans.
Samtliga uppgifter och priser gäller med reservation för
eventuella höjningar/tillkommande av skatter, avgifter och
förändrade myndighetskrav.
Vi reserverar oss för förändringar av sortiment och/eller att
en produkt kan vara slut i vårt lager.

Trädgårdsjord Bio
Beskrivning
Trädgårdsjord Bio är en mullrik, lucker och rotogräsfri växtjord. Det är en
variant av Trädgårdsjord E med tillsats av välbrunnen trädgårdskompost.
Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och
torven ökar jordens fukt- och näringshållande förmåga. Komposten ger
jorden ett rikt mikroliv och snabbare etablering för växterna. Näringsämnena frigörs långsamt och mest under den varma årstiden.
Mineralämnenas kornstorleksfördelning motsvarar riktlinjerna i AMA anläggning 13, för jord A, tabell DCL11/1.
Användning
Passar som växtjord till perenner och buskar. Kan även användas till växtbäddar för träd eller för gräsmatta där kompakteringsrisken inte är alltför
stor. Använd minst 40 cm tjockt lager växtjord för perenner och buskar.
Se till att marken under växtjorden är uppluckrad och blanda en del av
växtjorden med den befintliga jorden i botten av växtbädden.
Till köksträdgård rekommenderar vi jord som har högre mullhalt Rabattjord Bio. Till sommarblommor i rabatter eller i urnor rekommenderas Rabattjord Bio.
Skötsel
Årlig underhållsgödning, per 100m2:
Välj ett av alternativen:
• 3-4 kg mineralgödsel t ex NPK 11-5-18
• 15-20 kg pelleterad hönsgödsel
Tänk på att gödsling ska göras i början och under växtsäsongen.
Varudeklaration
Varutyp:
jordblandning
Siktning:
20 mm
pH-värde: 6,0-7,5
Ledningstal: 1,5-4
Mullhalt:
7-9 %
Volymvikt:
ca 1200 kg/m3
Sammansättning
Sand (0 - 8 mm), kompost, svarttorv, rotogräsfri lera
Övrigt
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan
innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa påverkar inte produktens egenskaper men kan bidra till strukturen i jorden.
Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret, och kan därför komma med i jordleveransen. Fröogräs är lätt att
rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma
och börja fröa av sig.

Gräsmattejord Bio
Beskrivning
Gräsmattejord Bio är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur.
Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det
organiska materialet ökar jordens fukt- och näringshållande förmåga.
Jorden innehåller välbrunnen kompost vilket ger den ett aktivt mikroliv och
en organisk grundgödsling.
Användning
Jorden passar för nyetablering och restaurering av gräsytor där det inte
finns krav på en helt rotogräsfri jord. Passar lika bra som grund till både
rullgräs och sådda gräsytor.
Om marken under jorden inte är kompakterad och har en liknande struktur som växtjorden räcker det med 10-20 cm tjockt lager av Gräsmattejord. I annat fall behövs ett lager på minst 20 cm. Observera att jorden
packas ca 20% vid anläggandet.
Till planteringsytor rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre
mullhalt, såsom Trädgårdsjord Bio eller Rabattjord Bio. Till toppdressning
rekommenderas K-Dress.
Skötsel
Gräsytorna behöver underhållsgödslas årligen, gärna flera gånger under
växtsäsongen. Hasselfors Garden har både Naturgödsel och Mineralgödsel för gräsmattan. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.
För en riktigt fin, frisk och tät gräsmatta kan jorden dressas med K-Dress
efter vertikalskärning eller pipluftning.
Varudeklaration
Varutyp:
jordblandning
Siktning:
20 mm
pH-värde: 6,0-7,5
Ledningstal: 0,5-4
Mullhalt:
3-7 vikt %
Volymvikt:
ca 1300 kg/m3
Sammansättning
Sand, trädgårdskompost, torv, lera
Övrigt
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden
kan innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa
påverkar inte produktens egenskaper utan bidrar till strukturen i jorden.
Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret, och kan därför komma med i jordleveransen. Fröogräs är lätt att
rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma
och börja fröa av sig.

Rabattjord Bio
Beskrivning
Rabattjord Bio är en rotogräsfri, lättarbetad och jämn mulljord med porös
struktur. Den innehåller olika typer av torvkvaliteter, välbrunnen trädgårdskompost och sand.
Sanden ger stabilitet och ökar jordens förmåga att fuktas efter en torr
period. Den ljusa torven ger jorden struktur och bra porsystem. Torven
håller och lagrar både vatten och näring. Komposten ger jorden ett rikt
mikroliv och snabbare etablering för växterna. Näringsämnena frigörs
långsamt och mest under den varma årstiden.
Användning
Rabattjord Bio passar till nyanläggning av rabatter för perenner och sommarblommor. Den passar bra även till köksträdgård eller i pallkragar. Den
kan användas som jordförbättring i sandiga eller leriga jordar.
Till gräsmattor rekommenderar vi tyngre mineralbaserade jordar såsom
Gräsmattejord Bio, för att gräsytan ska bli stabil och hållbar. Till buskoch trädplanteringar passar Trädgårdsjord E eller Trädgårdsjord Bio.
Skötsel
Årlig underhållsgödning, per 100m2:
Välj ett av alternativen:
• 3-4 kg mineralgödsel t ex NPK 11-5-18
• 15-20 kg pelleterad hönsgödsel
Varudeklaration
Varutyp:
jordblandning
Siktning:
20 mm
pH-värde: 6,0-7,5
Ledningstal: 1,5-4
Mullhalt:
>15%
Volymvikt:
ca 650 kg/m3
Sammansättning
Kompost, ljus harvtorv, svarttorv, sand (0-8 mm), (kalk)
Övrigt
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan
innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa påverkar inte produktens egenskaper men kan bidra till strukturen i jorden.
Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret, och kan därför komma med i jordleveransen. Fröogräs är lätt att
rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma
och börja fröa av sig.

Trädgårdsjord E - naturgödslad
Beskrivning
Trädgårdsjord E, den så kallade Enköpingsjorden, är en mullrik, lucker
och rotogräsfri växtjord. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt- och
näringshållande förmåga. Mineralämnenas kornstorleksfördelning motsvarar riktlinjerna i AMA anläggning 13, för jord A, tabell DCL11/1.
Användning
Passar som växtjord till perenner och buskar. Kan även användas till växtbäddar för träd eller för gräsmatta där kompakteringsrisken inte är alltför
stor. Använd minst 40 cm tjockt lager växtjord för perenner och buskar.
Se till att marken under växtjorden är uppluckrad och blanda en del av
växtjorden med den befintliga jorden i botten av växtbädden.
Till köksträdgård rekommenderar vi jord som har högre mullhalt, till exempel Rabattjord Bio. Till sommarblommor i rabatter eller i urnor rekommenderas Rabattjord Bio.
Skötsel
Årlig underhållsgödning, per 100m2:
Välj ett av alternativen:
• 3-4 kg mineralgödsel t ex NPK 11-5-18
• 15-20 kg pelleterad hönsgödsel
Tänk på att gödsling ska göras i början och under växtsäsongen.
Varudeklaration
Varutyp:
jordblandning
Siktning:
20 mm
pH-värde: 6,0-7,5
Ledningstal: 1,5-4
Mullhalt:
7-9 %
Volymvikt:
ca 1200 kg/m3
Sammansättning:
Sand (0-8 mm), svarttorv, rotogräsfri lera
Tillsatser
Biofer, (kalk)
Övrigt
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan
innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa påverkar inte produktens egenskaper men kan bidra till strukturen i jorden.
Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret, och kan därför komma med i jordleveransen. Fröogräs är lätt att
rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma
och börja fröa av sig.

Vallentuna

Upplands Väsby

Täby

Sollentuna
Järfälla

Danderyd
Sundbyberg
Solna

Lidingö

Stockholm

- ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna,
Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna (och Stockholm).

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB
Box 63, 186 21 Vallentuna
08-505 804 00 | www.sorab.se | info@sorab.se

