
 

Trädgårdsprodukter till dörren 

Beställ så här: 

Ring till Gusk:s kansli, 018 – 323800 eller  
maila till: kansli@gusk.nu 
Vi vill ha din beställning senast den 20 april 2020. 

Varorna levereras hem till er den 2:a eller 3:e maj 2020 

Betalning sker via det inbetalningskort som finns med vid 
leveransen. 

Produkterna kommer från: 
Rölunda Jord och Gödsel i Bålsta 

STÖD DIN LOKALA SPORTKLUBB 

Gamla Upsala SK 

                            

   

mailto:kansli@gusk.nu


Beställningssedel        Obs! Fri hemkörning 

PRODUKTER     Pris/st      Antal Summa 

EKO Plantjord  50 liter                                                          
Berikad med kravtillåten naturgödselkompost. 
För plantering av normalt krävande växter utomhus. Blandas 
med uppgrävd jord 
Mängdrabatt! 3 säckar eller fler 70:-/st:-

  75 :-    
  

Biokol  40 liter 
Träkol blandat med hönsgödselkompost. Biokol har en  unik 
förmåga att hålla vatten och näring tills växten behöver det. 
För jordförbättring av tunga och lätta sandjordar. Utmärkt 
även  i grönsaksland.

140:-

Rosjord 50 liter  
Extragödslad jord med tillsats av lera. För plantering av rosor 
och andra näringskrävande växter. Passar också till 
plantering i urna.

  

 75:-
Rhodojord 50 liter 
God förmåga att hålla lagom mängd luft och vatten. Okalkad. 
Lämplig för surjordsväxter, typ blåbär, Rhododendron, 
Astilbe m.m. Vid plantering av barrväxter blandas hälften 
Rhodojord och hälften plantjord.

  75:-

EKO Kogödsel 50 liter 
Välkomposterad kravmärkt kogödsel med tillsats av 
naturgödsel. För gödsling och jordförbättring av hela 
trädgården.

 75:-

EKO Täckbark 50 liter 
Sorterad ogödslad furu- och granbark. Skyddar mot ogräs, 
köld och torka.  75:-
EKO Barkmull 50 liter 
Finsorterad komposterad bark med tillsats av naturgödsel. 
Utmärkt jordförbättring av såväl leriga som lätta jordar.  75:-
EKO Toppdress 50 liter 
Ekologisk jord med tillsats av sand och kalk. Lämplig för 
reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor 
nyanläggning samt underlag för färdig gräsmatta.

 75:-

Balkongjord 50 liter 
Extragödslad jord med tillsats av lera och leca. Stort innehåll 
av lättillgänglig och långtidsverkande näring. För plantering i 
balkonglådor, urnor och amplar.

 75:-
Beställt av

Total summa:



Adress   
Leverans den 

2:a eller 3:e 
maj 
2020 

Inbetalningskort 
bifogas vid lev.

Telefon 

Mailadress 

     

  


