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HÄMTA MATERIAL MED PERSONBILSSLÄP 
Du kan enkelt och smidigt hämta grus, 
sand och jord på vår anläggning i 
Röbäck. Vi har ett samarbete med Ume 
Assistance. Kom med bil och 
personbilssläpvagn (helst utan kåpa) och 
följ anvisningarna vid entrén. Ring på 
knappen så kommer vi och tar emot dig. 
Vår traktor hjälper dig med lastning av 
material.  
 
Öppettider/Betalning 
Vardagar 07-16 
Maj-Oktober 
Betalning sker via swish eller kort.  

Adress: Travbanevägen 61 (Röbäck) 
Kör in vid skylten GRUS, SAND OCH 
JORD 
Klicka här för karta 

 

Material för 800 kr/släpvagn 
Makadam 4-8 
Makadam 8-16 
Stenmjöl 0-4 
Slitlager 0-16 
Bärlager 0-32 
Klapparsten  

Material för 900 kr/släpvagn 
Gräsmattejord 
Frilandsjord 
Rabattjord 
Täckbark 
Dekorflis 

Material för 1400 kr/släpvagn 
Singel 8-16 
Sandlådesand 
Sättsand (sorterad sand) 

BESTÄLL 
LEVERANS AV 
MATERIAL 
Kom ihåg att vi även kan 
leverera materialen i storsäck 
eller på lastbil hem till din 
tomt.  

Vill du läsa mer om våra 
säckleveranser? Gå till vår 
webshop på nedanstånende 
länk: Webbshop Bilfrakt 

 

 

 
  

https://goo.gl/maps/9AXirAZrKSD9U6Me6
https://bilfrakt.qbutik.se/


 

 

 

MATERIALINFORMATION 
Våra jordar produceras i samarbeta med Hasselfors. För mer 
information om jordarna, tryck på respektive namn. Annars besök 
Hasselforsgarden genom att trycka på följande länk: Hasselfors 
hemsida 

 

Gräsmattejord 

 Den passar som grund till 
nyanläggning och restaurering av 
gräsytor. Lämpar sig bra till både 
rullgräs och sådda gräsytor 

 Sållad och jämn mineraljord för 
gräsytor i parker och i trädgårdar 

 Stabil struktur som även tål tyngre 
skötselmaskiner 

 

Rabattjord 

 Passar till sommarblomsrabatter, 
köksträdgården eller som 
jordförbättring i rabatter. 

 Mörk och lucker mulljord 

 Gödslad med 100% naturgödsel 

 

Frilandsjord 

 Passar till plantering av buskar och 
perenner på platser där det önskas en 
jord med hög mullhalt och god 
näringstillgång. Den är ett utmärkt val 
till köksträdgården med potatis och 
rotsaker eller i pallkragar. 

 Mullrik allroundjord 

 Gödslad med 100% naturgödsel 

 Lättarbetad och lucker 
 

 

 

  

  
 

  

Visst vet ni om att ni kan 
beställa hem ert material i 
storsäck? Klicka på länken 
nedan för att se vårt 
sortiment. 

Bilfrakts webbshop 

 

Bilfrakt Bothnia AB 
Box 3113 
903 03 Umeå 
www.Bilfrakt.se 

 

Kontakt  
transportledning@bilfrakt.se 
090-206 56 00 

https://www.hasselforsgarden.se/landscaping/produkter/
https://www.hasselforsgarden.se/landscaping/produkter/
https://bilfrakt.qbutik.se/
mailto:transportledning@bilfrakt.se
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