Jordprodukter från Fågelmyra
Tack vare att matavfallet från Borlängeborna
är så välsorterat kan vi leverera kompostjord
av högsta kvalitet.
På Fågelmyra avfallsanläggning finns en komposteringsanläggning, och det är genom en avancerad och tidskrävande process som matavfallet förvandlas till kompostjord. Cirka 1,5 år tar det att få fram en säljbar produkt.
Under processen övervakas temperaturutvecklingen

vilket är viktigt för att säkerställa en bra behandling av
matavfallet. När kompostjorden bedöms färdig tas ett
paket med prover för att kontrollera metallinnehåll m.m.
Kompostjorden luckrar upp, ökar jordens vattenhållande
förmåga och levererar näring till växterna under lång tid.
Vid Fågelmyra blandas komposten med jord, grönkompost och sand och säljs som anläggningsjord eller
rabattjord. Det går även att köpa ren kompostjord.

ANLÄGGNINGSJORD

Lämplig till all slags anläggning som
gräsmattor, planteringar och köksland.
Innehåller en blandning av, Fågelmyrakompost, matjord, grönkompost
och sand. Ej ogräsfri.
Siktad med 10-17 mm såll.

RABATTJORD

Lämplig jord till rabatter, trädgårdsland med mera. Lägg på ett fem cm
tjockt lager på rabatten som ett täcklager, eller mylla ner i befintlig jord.
Innehåller en blandning av
Fågelmyrakompost, matjord, grönkompost och sand. Ej ogräsfri.
Siktad med 10-17 mm såll.

Används som gödsel och består till
100% av kompost från Fågelmyra.
Blandas med befintlig jord.
Komposten är ogräsfri.
Siktad med 10 mm såll.

Priser

Försäljningsvillkor

Kostnad för utkörning tillkommer, se här
nedanför.

Priser inklusive moms. Vid hämtning på Fågelmyra sker
betalning med kort eller mot faktura.
Vid hemleverans skickas faktura från entreprenör. Med
reservation för slutförsäljning och eventuella ändringar.
Vikt på 0,5 m3 säck är ca 600 kg. Kunden ansvarar för
att det fordon som ska lastas klarar denna vikt/säck.

• Lösvikt: 300 kr/m3
• Storsäck 0,5 m3 – 250 kr
• Storsäck 1 m3 – 400 kr säljs ej på plats på
Fågelmyra, men kan beställas för utkörning.

Beställ jord för utkörning

Försäljningsställen

Du kan beställa jordprodukter genom Fågelmyra
och få det levererat till önskad adress.
Telefon: 0243-730 00
Telefontid vardagar: 07.00–16.00

Du kan köpa våra produkter på Fågelmyra Återvinningscentral i Borlänge eller beställa för utkörning.
Personalen på återvinningscentralen hjälper er med
lastning av storsäck. Det kan också bli aktuellt med fler
försäljningsställen och/eller försäljningskampanjer, håll
utkik efter annonsering.

KOSTNAD FÖR UTKÖRNING INOM BORLÄNGE
Lösvikt 5–10 m3: 855 kr/timme (3-axlig bil)
Storsäck 1 m3: 	400 kr för första säcken, 120 kr
för varje säck utöver den första.
Observera att kostnad för jord tillkommer.
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FÅGELMYRAKOMPOST

Leverans sker på torsdagar och fredagar.
Priset gäller till en adress.
Kostnad för utkörning utanför Borlänge
enligt överenskommelse.

Produktionsanläggning:
Fågelmyra, Borlänge Kommun
Produktionsansvarig: Magnus Fridolfsson
Analysresultat: www.borlange-energi.se

