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Ser din gräsmatta torr och brun ut? Breder de kala fläckarna ut sig? Är det mer mossa än gräs? Inga problem,
med Olle Bergs experthjälp kan även den mest hopplösa gräsmatta få nytt liv! I den praktiska handboken,
Gräsmattan – så lyckas du, delar Olle Berg med sig av sin över 40-åriga erfarenhet av gräsmatteskötsel.

Oavsett om du drömmer om en perfekt ”green” eller en fin och lättskött matta för lek och sport så finns här
något för dig. Nyanläggning, vår- och höstprogram, gödsling, ogräsbekämpning, dress, bevattning, verktyg
och produkttips, vertikalskärning och första hjälpen är några av ämnena som tas upp. Du får läsa om alla

vanliga problem samt hur du får bukt med dem – allt med tydliga steg för steg-beskrivningar. Att få en grön,
tät och ogräsfri gräsmatta att vara stolt över är enklare än du tror!Gräsmattan – så lyckas du är en unik bok där

författaren Olle Berg verkligen lever som han lär och har gjort så i över 40 år.

Bättre begagnat vårda och laga det du har 249. Olle Berg Bokförlaget Semic 2015 ISBN. Använd med fördel
en spridarevagn eller så för hand. Gräsmattan så lyckas du är en unik bok där författaren Olle Berg verkligen

lever som han lär och har gjort så i över 40 år.

Så Gräsmatta,Olle Berg,Kala Berg

Hos GardenStore hittar du allt du behöver för din trädgård Enormt sortiment och snabba leveranser Att få en
grön tät och ogräsfri gräsmatta att vara stolt över är enklare än du tror Gräsmattan så lyckas du är en unik bok

där författaren Olle Berg verkligen lever som han lär och har gjort så i över 40 år. Att få en grön tät och
ogräsfri gräsmatta att vara stolt över är enklare än du tror Gräsmattan så lyckas du är en unik bok där

författaren Olle Berg verkligen lever som han lär och har gjort så i över 40 år. gräsmatta isbränna Olle Berg
snömögel Trädgård. Gräsmattan så lyckas du är en unik bok där författaren Olle Berg verkligen lever som han

lär och har gjort så i över 40 år. Man ska ha en bra plan på hur man skall sköta sin gräsmatta. Ladda ner
video. Hur lyckas du med det? Jag har goda kontakter. Du kan lufta gräsmattan under våren genom att kratta
igång den med en bra räfsa. Grönaste gräsmattan i kvarteret så här lyckas du Ser din gräsmatta torr och brun
ut? Mer mossa än. Du får läsa om alla vanliga problem samt hur du får bukt med dem allt med tydliga steg för

stegbeskrivningar. Pris 189 kr. Gräsmattan så lyckas du 199 kr.
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