PLANTERING,
TRÄDGÅRD &
LEKPLATSER

Står ni i begrepp att anlägga ny trädgård med rabatter, gräsmattor, sandlådor, plattsätta olika ytor, så erbjuder vi inte bara jord, sand och grus för
detta ändamål. Vi har också en stor sortering av plattor och sten genom en
av våra delägare, Sydsten.
När ni väljer jord, sand och fyllningsmassor - välj med omsorg. Vi har ett stort
urval av material. Eget återvunnet, specialblandningar för olika ändamål. Fråga
oss gärna så guidar vi er rätt. Berätta vad ni tänker att plantera och var, vilka
ytor som ska sten- och eller plattsättas och var.
Ett bra grundarbete gör all skillnad i världen. Ni har också möjligheten att
sälla er till oss och slå ett slag för miljön och våra begränsade resurser. Fundera
på om något av våra återvunna material kan vara ett alternativ.

www.agabsyd.se

Välj rätt kvalitet på planteringsjorden.
Det gör stor skillnad för resultatet och
vi hjälper dig gärna i valet.

PLATT- & STENSÄTTNING
Vi erbjuder flera olika typer av sten genom vår delägare
Sydsten. Så när ni ska anlägga er trädgård med plattsatta
ytor, som gångar, altaner och parkeringsplatser, då behövs
speciellt sättgrus eller stenmjöl till detta.
Precis som med våra olika jordsorter finns det grus och
stenmjöl av olika kvalitet som lämpar sig sämre eller bättre beroende på ert val av sten.

TRÅDGÅRDSANLÄGGNING
Gräsmattan ska på plats, rabatterna ska anläggas.
Det behövs jord och ibland mycket jord. Välj mellan
våra återvunna alternativ eller jungfrueliga material.
Oavsett val så bistår vi med transporthjälp, antingen
med lastbil eller transport i storsäckar.

SAND TILL SANDLÅDAN
Sanden i barnens sandlåda behöver bytas. Alla har inte
släp eller möjlighet att hämta ett halvt ton sand själva.
Därför hjälper vi gärna dig att lösa dina transporter.
Ring Camilla på 040-28 74 81 så hjälper hon dig att hitta
den bästa lösningen för just dig!
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