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Plankningsservice

 
FRÅN NATUREN,  TILL NATUREN

Med hjälp av vårt mobila 
sågverk kan vi ta hand om 
material på plats och undvika
onödiga transporter.  

Positiv inverkan på miljön

Att göra urbana grönom-
råden attraktiva och säkra 
för mänskliga besökare  
står ibland i kontrast till na-
turens behov. Till exempel 
avlägsnas ofta äldre träd 
och död ved från parker och 
grönområden på grund av 
oro rörande säkerhet och 
åsikter kring estetik. 

Avsaknad av död ved och 
håligheter i träd är direkt 
kopplat till förlusten av mån-
ga arter som är beroende av 
dessa livsmiljöer.

Med ett kreativt angreppsätt  
återskapar vi de naturligt 
förekommande  förhålland-
en som är nödvändiga för att 
bibehålla en  välmående  flo-
ra och fauna.

Vi tillverkar mulmholkar, in-
sektshotell, fågelholkar och 
återinför död ved i våra urba-
na grönområden. 

Våra produkter tillgodoser 
naturens behov samtidigt 
som de tillfredsställer mänsk-
liga krav på rekreation, inter-
aktion och estetik. 

Bli inspirerad..  
 
..och var en del av lösningen! 
Tillsammans kan vi ta fram 
hållbara och spännande pro-
dukter som tillför mervärde 
för både natur och männi-
skor. 
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Holkar för fåglar 
& fladdermöss

5
Död ved
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Mulmholkar

Med naturen som arbetsplats
 
Ravenwood är en del av 
Jacksons Trädvård, vilka  är 
specialister på träd- och 
naturvård. Vi har naturen 
som arbetsplats  och för oss 
är det självklart att vara om-
sorgsfull om miljön. Vi vill 
lämna så litet avtryck som 
möjligt.

Ravenwood förenar  vår pas-
sion för träd, naturvård och 
hållbarhet och tar tillvara på 
det trä- och restmaterial som 
uppstår i vår verksamhet. 
Genom återbruk skapar vi  
unika och intresseväckande 
produkter, inspirerade av na-
turen. 

Varje produkt har lokalt ur-
sprung, är handtillverkad 
med omsorg och anpassad 
efter området där den ska 
placeras.
 



Storlek:
Liten: upphängd på stam 
Mellan: 150-200 cm 
Stor: 250-300 cm 

Pris: 
Offertförfrågan.

Mulmholk, helstam

Storlek:
Varierar beroende på träd.
 

Mulmholk, restaurerad stam

Storlek:
Liten: 120 cm 
Mellan:  180 cm 
Stor: 250 cm

Mulmholk, plankad
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MULMHOLKAR
En mulmholk är en träkonstruktion 
som är utformad för att efterlikna 
förhållandet i gamla, ruttna och ihåli-
ga trädstammar. Dessa miljöer spelar 
en viktig roll i livscykeln för många in-
sektsarter och svampar.

Våra mulmholkar har olika utformn-
ing och egenskaper. Vi hjälper er att 
välja  utifrån den miljö där den ska 
placeras.



Storlek:
3-5 m lång

Pris: 
Offertförfrågan.

Död ved, liggande

Storlek:
Varierar. 

Död ved, stående

Storlek:
Varierar.
 

Död ved, faunadepå
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DÖD VED  
En levande skog behöver både 
stående och liggande död ved för att 
tillgodose behov hos flora och fauna.

Vi tar fram unika och oväntade 
lösningar för att lyfta in mer död ved i  
det offentliga rummet och den urba-
na park- eller naturmiljön. 



Storlek:
 

Varierar. 
 
 
Pris: 
Offertförfrågan.

Holk, stam
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HOLKAR FÖR 
FÅGLAR & 

FLADDERMÖSS
Det råder brist på naturliga boplatser för 
fåglar och fladdermöss i våra grönom-
råden. 

Ravenwoods “stamholkar” är unika i sitt 
slag. Varje enskild holk har sin egen form 
och karaktär. 



Storlek:
50-70 cm

Pris: 
Offertförfrågan.

Carving, liten

Storlek:
70-100 cm

Carving, mellan

Storlek:
100 cm +

Carving, stor
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CARVINGS
Vi utformar lekfulla, interaktiva och 
pedagoiska figurer som bjuder in till 
att utforska naturen.

Låt fantasin flöda så skapar vi tillsam-
mans!
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Med expertis och kunskap inom naturvård skapar 
vi helhetslösningar som tar hänsyn till både natur 
och människa. Ett exempel är den balansbana vi 
skapat vars naturliga former möter det kuperade 
landskapet. De obehandlade stockar, bommar 
och figurer som placerats ut bjuder in både stora 
och små att träna balans och motorik. 

HELHETSLÖSNINGAR



Storlek:
Enligt önskemål.

Pris: 
Offertförfrågan.

Möbel, enstaka objekt

Storlek:
Enligt önskemål.

Möbel, helhetslösning

Storlek:
Enligt önskemål.-

Möbel, restaurering
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MÖBLER 
Vi skapar  hållbara möbler, anpassade 
och inspirerade av den plats där de 
ska placeras. 
 
Vi kan producera nytt såväl som att  
restaurera redan befintliga objekt.
Våra produkter är för både inomhus- 
och utomhusbruk. 
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Vi utvecklar gärna produkter tillsammans med 
våra beställare. Vi har kapacitet att hantera stora och 
massiva material. Till exempel ett picnicbord där up-
påt tjugo personer kan sitta bekvämt. Vi löser material 
och logistik efter era behov. 

TÄNK STORT!



Storlek:
Mängder av storlekar 
tillgängliga. 

Pris: 
Offertförfrågan

Kantad stock, ek Plank, hängalm Plank/sågad live edge, ask
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PLANKNINGSERVICE   
Vi  har maskiner för att såga upp ert material såväl som 
det ni önskar beställa från vårt lager. 

Kontakta oss för mer information. 



Ravenwood

C/O Jacksons Trädvård

Västbergavägen 43

126 30 Hägersten

 
www.ravenwood.se

kontakt@ravenwood.se


