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STORSÄCKAR 
Bilfrakt levererar grus, sand, jord, 
bergkross och återvunnet material från 
våra egna täkter. Vi samarbetar även 
med andra täkter i närområdet så att 
du som kund alltid får ditt material 
levererat med kortast möjliga 
transportavstånd och med lägsta möjliga 
miljöpåverkan. 
 
Att köpa materialet i storsäck är extra 
smidigt och utkörning med kranbil ingår 
till utvalda platser i Skellefteå och 
Umeå. 
 
En storsäck rymmer ca 0,8 kubikmeter 
eller ungefär 1000 kg. 
 
Allt material hämtas lokalt, antingen 
från våra egna täkter där vi även 
tillverkar Hasselfors jordprodukter eller 
från närliggande samarbetspartners. 
 

Vi levererar till utvalda platser i 
Umeå tätort och Skellefteå tätort 
inom 6 arbetsdagar. 

För leveranser utanför utvalda 
tätorter men inom 3 mils radie 
gäller ett prispåslag på 800 kr inkl. 
moms. 

Under högsäsong kan 
leveranstiden vara längre än 
beräknat. 

Pris för material i storsäck  

1800 kr inkl moms och frakt.  

Singel 8–16            (Skellefteå) 
Sandlådesand 0/4  (Skellefteå) 

Makadam 4–8 
Makadam 8–16 
Stenmjöl 0–4 
Slitlager 0–16 
Bärlager 0–32 
Natursten/Kullersten  
Gräsmattejord 
Frilandsjord 
Rabattjord 
Täckbark 
Fyllnadssand ÅV  

2025 kr inkl moms och frakt. 
UMEÅ 

Singel 8–16 
Sandlådesand 0/4 

Tänk på att lokala avvikelser i 
sortimentet kan förekomma 
mellan Skellefteå och Umeå.  

Aktuella produkter för respektive 
ort finns i Webbutiken. 

Köp flera säckar av valfri produkt 
och erhåll 500 kr inkl moms i 
rabatt per ytterligare säck i samma 
leverans, gäller alla typer av 
material i storsäck.  

BESTÄLLNING 
Vill du läsa mer om våra 
säckleveranser eller beställa en 
säck? 

Klicka på länken nedan för att 
komma till vår webbshop - 

Webbshop Bilfrakt 

 

https://bilfrakt.qbutik.se/


 

MATERIALINFORMATION 
Våra jordar produceras i samarbete 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 

 

  

  

 

  

 

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

 

Kontakt  
webbshop@bilfrakt.se 
090-206 56 46 

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

