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Föreningar, återförsäljare 

Bli en av våra återförsäljare, vi vänder oss till alla olika typer av 

föreningar, organisationer och privatpersoner. 

 

Ni väljer själva hur många julgranar/julkransar ni vill sälja. 

 

❖ Begär en prisoffert, se längre fram i foldern. 

 

Om oss: 

Vi startade vårt familjeföretag ”Nelson Julgranar” för julgranshandel på  

1960-talet. Redan då var vår inriktning försäljning av små julgranar till olika 

föreningar, företag och privatpersoner. Vartefter verksamheten växt har 

efterfrågan ökat på stora julgranar, till gator, gårdar och torg.  

Vi är kända för att erbjuda hög kvalitet och säkra leveranstider. 

Gå gärna in på vår hemsida: www.nelsonjulgranar.se 

  

Vid försäljning av 130 julgranar har ni en förtjänst på c:a 25.000 kr 

 

http://www.nelsonjulgranar.se/
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Rödgran 

Klassisk gran med varmgrön och korta 

fina barr. 

Vattna varje dag så håller den längre 

 Kungsgran 

Julganarnas Rolls Royce.. 

Håller längre, barrar sparsamt. 

Långa silverfärgade barr. 

                     Julkrans att hänga på dörren 

                    

Julkrans Nobilis 

Håller längre, barrar 

sparsamt. Frisk doft 

 Julkrans Enris 

Klassisk krans av enris, 

varmgrön och korta fina barr 

 

Kravmärkt -fråga 

Våra leverantörer ser till att i minsta möjliga mån använda sig av gödsel och kemiska medel,  

men om det är en helt ekologiskt odlad gran du är på jakt efter så har Vi möjlighet att erbjuda det till 

ett litet högre pris, begär offert. Men för den som vill vara miljövänlig så är ju återvinningen av 

granen minst lika viktig och därför ser Vi varje år till att en stor del av våra granar samlas in och 

flisas upp för att sedan gå till energiåtervinning. 

 

Fakta om granar 

Granarna levereras utan 

julpynt. 

Finns med  

eller utan band. 

Vi har rätten att ändra 

utseende på dekorationen. 

Våra kvalitetsgranar odlas i Danmark 

 



 

 

                 GRANDEPÅ: 15/11-23/12 
                 Magasinsvägen 9, 163 43 Spånga 
                 VÄXEL: 08-36 94 13 
                 HUVUDKONTOR:  
                 Spångavägen 339, 163 46 Spånga 
                 EMAIL: ekonomi@nelsonjulgranar.se 
                 ORG. NR. 55 61 98-6752 

✓ Sänd ett mejl till: order@nelsonjulgranar.se och begär en offert på hur många 

julgranar och/eller julkransar ni vill köpa in. 

✓ En offert med priser skickas till er. 

✓ När ni bestämt om ni godkänner offerten, så skickar ni svar till oss.  

✓ Vid beställning skickar vi en orderbekräftelse till er (bindande). 

✓ Vi levererar granarna till överenskommen plats och tid.  

 

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information eller  

om ni har några frågor, Tfn: 08- 36 94 13 

 

 

Skötselråd gran:  

❖ Vi rekommenderar att du följer våra skötselråd för att uppnå maximal livslängd på granen. 

❖ Såga ny snittyta på stammen (kapa bort cirka 1-2 cm). Såga eller klyv ett kors i stammen. 

❖ Ställ granen direkt i vatten, detta är viktigt, gör annars om steg 1. 

❖ Granen kan vara känslig för stora temperaturskillnader, slussa in den via kallförråd eller dylikt. 

❖ Var noggrann med vattningen så att granen ej torkar ut. 

❖ Vattna 2-3 ggr/dag under dag 1 till dag 3 och sedan 1-2 ggr/dag från dag 3 och framåt. 

❖ Återlämna granen på lämplig insamlingsplats för återvinning. 

GÖR SÅ HÄR: 


