
För att göra ditt projekt så framgångsrikt som möjligt vill vi ge några råd 
på vägen. Många tror att det inte är så noga växter, men det är levande 
material och vi/ni vill ju helst att det ska förbli så.
• Tänk på att växter är färskvara och räknas som vara med kort hållbarhet.  
 Planera din beställning så att du är säker på att du kan ta hand om  
 dem omgående vid leverans. De går inte att skicka tillbaka.

• Du måste ta emot dem inom 3 dagar från avisering
 för att undvika försämring av kvaliteten på växterna. 

 Det är därför viktigt att planera så att beställningen sker 10-12 dagar  
 innan projektet beräknas genomföras.
• Vid häckplantering 

Förbered dig
•	 Det	finns	flera	saker	som	är	bra	att	förbereda	och	som	underlättar		
 för dig när växterna kommer. 
• Köp hem jord och gödsel för jordförbättring (ev samleverans)
• Se till att du har verktygen som behövs iordning.
• Gräv groparna/diket enligt planteringsanvisningarna (hittas på sajten)
  i förväg.
• Se till så att du har tillgång till bevattning typ slangar, kopplingar etc.
• Leta fram hinkar och kärl för att förvara växterna i tills plantering.

Förberedelse är viktigt när man hanterar levande saker som växter.

Tips & råd innan beställning

Detta kan du göra innan leverans
• Gräv ur där häcken ska stå. Gräv ett dike som är minst 40 cm djupt  
 och 40 cm brett. 
• Lägg ut välbränd kogödsel ca 1 säck (40-50 lit) på 10 m i botten 
 på diket. 
• Häll jordförbättring över den uppgrävda jorden ca 100 lit/10 m samt
  kogödsel några händer fulla per meter och rör om. Har du sandig  
 jord är det bäst med fukthållande förbättring typ planteringstorv/ 
 jord. Är jorden lerig och hård är barkmull det som är bäst för att  
 skapa lucker jord. 
• Ös tillbaka jordblandningen i gropen till den blir full 
 (det blir vanligtvis jord över, spara den). 
Nu är du klar med det mesta av förberedelserna och kan i lugn och ro 
invänta leverans. När leveransen är kommen öppnar du emballaget 
omgående. I någon av lådorna hittar instruktioner om hur du ska ta 
hand om dina växter och utförliga planterings instruktioner om just din 
häck. Om vi mot all förmodan glömt att lägga i dem eller om de skadats 
vid transporten så att de är oläsbara så kan du ladda ner dem på sidan 
där du gjort din beställning.

Nu är det bara att beställa!

Det är viktigt att förbereda innan växterna kommer hem till dig.

Tips & råd 
Förberedelse


