
www.naturofritid.se 

naturofritid@gmail.com 
Hej !
Vi Hoppas att 2019 har börjat på bästa möjliga sätt och att det fortsätter så.

Vi har nu ett spännande nytt år framför oss och vi på Frödins hoppas att ni är nöjda med våra 
produkter, tjänster och service som ni nyttjat under 2018.
Vi laddar nu upp med ny energi och en hel del nyheter inför ett spännande sportår 2019. 

Vi hoppas fortsatt få se er som kund under det kommande året och då ge oss möjlighet att 
bidra positivt till er verksamhet.

Något axplock av det som är nytt för i år:

- Vi jobbar aktivt med att komplettera vårt utbud för att bli en ännu bättre helhetslösning för 
kommuner och myndigheter. Allt med ledorden: Närproducerat, Kvalité, Miljö

- Vi adderar fler sporter i vårt utbud inför 2019 tex. friidrott, ishockey, bandy, utegym, 
besiktning och service av Padelbanor! Allt i samarbete med Trafik & Fritid AB.

- Under 2019 presenterar vi den nya generationen av helautomatisk GPS-styrd 
linjeringsmaskin! På fyra plaster i mellansverige kommer vi under en demodag visa i 
praktiken hur de fungerar.

- Vi fortsätter att utveckla gräsfröblandningar speciellt anpassat för mellansvenskt klimat. Vi 
bygger vidare på framgången vi har med Mälarspecial och Mälarproffs.

- Vi presenterar en ny gödning med järnsulfat i granulerna för att få allt det bästa i en giva!
Superb 17-3-10+5Fe i 15kg säck.

- Försök med biokol fortsätter! Framtaget av Skånefrö från deras produktionsrester. 
Miljöpositivt genom hela produktionskedjan! Under året kommer vi förhoppningsvis påbörja 
försäljning av biokol, närmare information kommer!

- Vi har komplett sortiment och fortsätter utveckla material till de nya  spelformerna  3 mot 3 
och 5 mot 5 med sarg .

Som ni ser händer det en hel del. Vi försöker hålla oss uppdaterade vad som gäller och anpassar 

våra tjänster och produkter för ER som kunder men också efter nya förutsättningar från förbund 

och vår ambition för långsiktig minskad miljöpåverkan. 

Vi kommer naturligtvis som tidigare år i samråd med er att ta fram skötselscheman efter 

besiktning och jordprover. Vill ni redan nu få en översyn inför 2019 så hör av er så kommer vi!

Lite senare i vår kommer kataloger och prislistor.

Om ni redan nu vet vilka arbeten ni vill ha hjälp med 2019 så kom ihåg att vara ute i god tid med 
planeringen. Det är några få veckor - på våren, under juli uppehåll samt på hösten, som lämpar 

sig bäst och där planerna inte är i drift! 

Först in med uppdrag har störst möjlighet att själv styra när!

Missa inte att vi även har mycket annat som vi vet att Ni har behov av, gå in på vår hemsida och 

se vad vi erbjuder mer: www.naturofritid.se Order och frågor till: naturofritid@gmail.com 

OBS!  Följ oss på Facebook för tips och tricks! (Sök på: frödin natur & fritid ab). 

Mårten & Ann Frödin med personal. 
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Mobil: 0730-737782, 0731-807782
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