
Ska du plantera, odla eller anlägga gräsmatta? På Marieholm gör vi jordar 
baserade på lokalt trädgårdsavfall till både privat och offentligt bruk.

TRÄDGÅRDSJORD

NATURLIGA JORDAR
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GRÄSMATTEJORD
Växtjord för professionellt bruk

Gräsmattejord lämpar sig för anläggning och 
reparation av gräsmattor. I första hand avsedd 
för professionellt bruk.

Innehåll: Trädgårdskompost, sand och stenmjöl.

Instruktion: Lägg cirka 7–9 cm jord vid 
nyanläggning innan sådd. Gräsmattejorden har 
ett naturligt gödselinnehåll som räcker minst en 
växtsäsong. Tillskott av kvävegödsel kan dock 
behövas efter någon månad.

ANDRA JORDTYPER
Har du speciella jordbehov kan andra jordar  
tillverkas på beställning 

Utöver våra två lagerförda jordar går det att få 
andra sammansättningar av jord enligt särskilda 
önskemål (exempelvis Rhododendronjord). 

Dessa jordar tillverkas endast efter beställning! 
Kontakta kundservice för mer information.

ODLA PLANTERINGSJORD
Alla ingående komponenter är godkända  
för ekologisk odling

Odla planteringsjord är en högkvalitativ jord som 
passar mycket bra som substrat för odling i kruka, 
balkonglåda, pallkrage, rabatt och grönsaksland. 

Innehåll: Trädgårdskompost, torv, barkmull,  
sand och stenmjöl.

Odla planteringsjord passar att använda till:

• Krukor

• Balkonglådor

• Pallkragar

• Rabatter

• Grönsaksland

Du hittar 
produkt-

specifikationer för 
våra jordar på 
renova.se/jord

OBS! Främmande material (exempelvis 
plast, metall eller glas) kan förekomma  
i alla våra jordblandningar, dock med  
högst 0,5 viktprocent.

KONTAKTA KUNDSERVICE
031-61 85 30 | kundservice@renova.se
Vi har öppet vardagar: 07.00–16.30
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HÄMTA SJÄLV MED SLÄPKÄRRA  
ELLER I BULK Förbeställning ej nödvändig

 
Hämtadress Marieholmsgatan 144, 415 02 Göteborg

Öppettider Vardagar 07.00-16.00  
(Stängt för rast 09.00-09.30 och 13.00-13.30)

Betalning Betalning kan endast ske med kort

Vid ankomst till Marieholm (se karta)

Vid ankomst till Marieholmsgatan 144 (Entré) kör 
rakt fram till huvudbyggnaden, parkera och anmäl dig 
samt betala på kundmottagningen en trappa upp (1). 

Kör sedan fram till köplatsen (2) och invänta där 
hjullastare som kommer med jorden till dig. 

OBS! Stanna kvar i bilen, hjullastaren kommer till dig!

HEMKÖRNING
Alla jordtyper kan köpas i storsäck, en stor säck i grov väv som rymmer 1 m³ (kbm). Vi 
kör ut och ställer av säcken hos dig. Du kan sedan portionera ut jordmaterialet som du vill 
i din trädgård eller din anläggning. Säcken kan du behålla, eller återanvända om du köper 
jord igen vid ett senare tillfälle. Vi kan också leverera jord i större mängder med lastbil.

För att boka hemkörning av jord kontakta kundservice.

KONTAKTA KUNDSERVICE
031-61 85 30 | kundservice@renova.se
Vi har öppet vardagar: 07.00–16.30

PRISER PÅ JORD

ODLA  
PLANTERINGSJORD
Hämta själv med släpkärra  
(max 700 kg)

405:-/lass inkl moms

Hämta själv i bulk

428:-/ton ex moms

Hemkörning

Kontakta kundservice för prisuppgift

 
GRÄSMATTEJORD
Hämta själv med släpkärra  
(max 700 kg)

282:-/lass inkl moms

Hämta själv i bulk

185:-/ton ex moms

Hemkörning

Kontakta kundservice för prisuppgift


