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Hej! 
 

Här kommer information till dig som lovat att köra julgranar. 

Du behöver bil med dragkrok. Oömma kläder rekommenderas, liksom rejäla arbetshandskar, 

det innebär kroppsarbete att lasta och lossa släpvagnarna. 

Släpvagnar och granar finns vid Holken. 

Granar lastas på släpen av chaufför och eventuell medhjälpare och körs ut till de 

försäljningsplatser som finns uppräknade nedan (utom till Slottsträdgården, där granar ligger 

kvar hela veckan), så att de finns på plats före öppningsdags. Ved, marshaller, nät och 

sopsäckar kan vara bra att ha i bilen för den som kör hela dagen.  

På några försäljningsställen kan granar ligga kvar från föregående dag. Övriga ställen 

prioriteras på morgonen, så att vi har granar på alla säljställen vid öppningsdags.  

När försäljningen är igång kan chaufförerna behöva köra ett par rundor och fylla på granar vid 

behov. Ibland ringer försäljarna och "beställer" fler granar eller utrustning från garaget i 

Holken, såsom marschaller, nät, ved eller sopsäckar. Den dagansvarige i Holken förmedlar 

beställningarna till chaufförerna. 

Vid stängning hämtar chaufförerna granar från de försäljningsställen där vi inte låter granarna 

ligga kvar över natten. Nätningsstrutarna tas alltid hem från de säljställen som inte har en 

speciell förvaringslåda. 

Det är alltid någon i Grangruppen nedan som ansvarar för att lämna ut och ta emot granar i 

Holken samt serva dig om det skulle behövas. Du når oss enklast via vår telefon  

070 617 32 96 

som alltid finns hos den som är ansvarig för dagen. 

  

Något om försäljningsplatserna 
Silverdals Blommor: Försäljningsplats vid parkeringen mot Sollentunavägen. 

Edsvikens Torg: Försäljningsplats på torget utanför Gateau. 

Poppelvägen: Försäljningsplats snett emot transformatorstationen längs staketet vid lekparken 

(Poppelvägen 17). 

Silverdals torg: Vid räcket mot ån, utanför Wok-restaurangen. 

Lilla Ruccola: På trottoaren/”torget” precis utanför Lilla rött/Ruccola2, Sollentuna Centrum. 

Holken: Vid flaggstången. 

Slottsträdgården Ulriksdal: Färdväg: Sollentunavägen söderut, rakt fram vid polishögskolan, 

efter 1 km tag vänster i T-korsningen, kör längs höga granhäcken i 500 m. Framme! 

Försäljningsplats: Till höger om ingången.  

 

Körtider:  Se bokningslista.  
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Vad skall ut till vart ? 

  Nätmaskin Lämna Granar över Natt Eldning Marschall 

Ulriksdals Slottsträdgård Kvar Ja Eldkorg Ja 

Silverdals Torg I Låda Ja Eldkorg Ja 

Silverdals Blommor I Låda Lördag-söndag under presenning Eldkorg Ja 

Edsviksvägen I Låda Lördag-söndag under presenning Eldkorg Ja 

Lilla Rött I Låda Lördag-söndag under presenning Eldkorg Ja 

Poppelvägen Nej Nej Nej Ja 

Holken Tas fram ur garaget Ja (presenning på) Eldkorg Ja 

 

 

Telefonnummer till Grangruppen: 
Janne Lundkvist 070 267 01 66 

Mats Levin 070 728 88 56 

Magnus Jäder 070 520 30 33 

Magnus Lindgren 073 031 25 95 

Mona Hamberg 070 896 08 29 

Carina Bindzau    070 760 35 17 

Erik Godby    072 312 38 55 

Kasper Falk    073 939 52 10 

  

 

 


