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En nøglefærdig pakkeløsning fra SJS
giver tryghed og sikrer en høj kvalitet.

Vælg en fagmand når du skal ha’ lagt nyt gulv.
Der findes en verden af løsninger, og SJS kender
dem allesammen. Hos SJS får du faglige råd 
og vejledning, og en løsning du med garanti kan
være tjent med.

● Faste tæpper
● Linoleum
● Vinyl og kork
● Trægulve
● Vådrums Gulve

Tilsluttet gulvbranchens vådrumskontrol GVK

Ring til SJS på 54 44 16 75 og aftal tid til en
opmåling og et uforbindende tilbud.

Besøg også GULVSHOPPEN på Rødemosevej 2. 
Vi holder åbent mandag til torsdag kl. 9 til 16. 

Nye gulve i boligen eller virksomheden.
SJS har løsningen, der dækker det hele.

Lad SJS gøre det let for dig. Med SJS som total-
leverandør har du kun én kontakt hele byggeriet
igennem - uanset opgavens størrelse.  

SJS klarer hele byggesagsbehandlingen med 
byggetilladelse etc. og udarbejder computer-
tegninger, der sikrer en optimal kvalitet.

● Tilbygning, ombygning og
nybygning af sommerhuse og 
helårsboliger

● Udskiftning af døre og vinduer
● Reparationsopgaver
● Murerarbejde
● Nyt tag - tegl, eternit, Decra m.m. 
● Nyt køkken eller badeværelse
Ring til Frank Jensen på 54 44 16 75 og aftal 
tid for besøg hjemme hos dig. Vi giver gerne et
uforbindende tilbud.

Svend Jensen & Søn ApS
Rødemosevej 2, 4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 16 75

Mail: post@sjs-byg.dk - www.sjs-byg.dk

En enkelt opgave eller store totalløsninger

Brolægning som
i gamle dage...
Det gode gamle ord inde-
holder det hele. Hvis vejen
foran det gamle hus er blød
og fugtig hele vinteren, så
mennesker og dyr synker i
og får våde fødder, så er det
hensigtsmæssigt at lægge
en bro. Det eneste materia-
le, der kunne bruges (i gam-
le dage altså) var sten. De
rige kunne bruge tilhugge-
de sten, alle andre måtte
nøjes med naturens egne.
At lægge bro = brolægning.
Sten til brolægning = bro-
sten.
- Der var engang en dame,
der spurgte mig, hvordan
man laver bro af smukke,
flade strandsten. Eller rettere:
Hvordan hun laver terrasse
og havegange af de sten,
der er så smukke at se på,
når man går tur ved stran-
den, fortæller anlægsgartner
Lars Dyrberg, H. Rasch &
Søn i Stubbekøbing. Jeg
svarede, at det kan man slet
ikke, for det er fejl nr. 1, når
man vil lægge bro: Flade
sten, der bliver lagt på den
flade side, vil ligge og vippe

til evig tid, med mindre de er
fuldstændig flade på under-
siden og i øvrigt ret store.
Den slags er meget sjældne. 
En god brosten fra naturens
hånd er en sten med mindst
én rimelig flad side. Holder
man den flade side opad,
skal der være rigeligt med
krop eller tyngde eller volu-
men nedad. Afgørende er
det at forstå, at stenene ikke
skal lægges oven på sand,
men lægges ned i sand.
Kroppen skal begraves i
sand, så kun den flade side
vender op i lyset. Derfor skal
stenen have ”krop”, og hvis
oversiden tilmed er smukt
jævn, kan den færdige over-
flade også blive så jævn, at
selv bedstemor kan gå der
uden at snuble.
De færreste har i dag tid til
at fremfinde et passende
antal natursten til en terras-
se eller hvad man nu har
ønske om. Men alligevel
vælger flere og flere at få
granit i haven. Det er en
smuk løsning, der også hol-
der meget længere end

almindelig flisebelægning.
- Granitleverandørerne har
kronede dage, da rigtig
mange efterhånden går efter
kvalitet frem for kvantitet,
siger Lars Dyrberg. Efter-
hånden som granitten har
vundet indpas, er der kom-
met nye produkter og også
nye sammensætninger, hvor
granit er en del af belægnin-
gen eller hvor en betonflise
har overflade af granitstyk-
ker (som eksempelvis ter-
razzo). Vi er jo alle individu-
alister, som gerne vil sætte
vores eget præg på vores
private domæne.
Granit er både et smukt og
robust materiale, der er vel-
egnet til mange formål i din
have – også til f.eks. vand-
bassiner. Da granit hovedsa-
gelig består af mineralsk
kvarts, feldspat og glimmer
findes granit i mange møn-
stre og farver – alt efter hvor
den enkelte type granit
stammer fra. Granit kan
være lys som marmor over
røde og blålige farver eller
helt sort. Hvilken type granit

du efterlyser er helt op til din
personlige smag. Granit
giver din bolig en særlig stil
og er oven i købet let at ved-
ligeholde – granitsten bliver
blot smukkere og smukkere
med tiden. 
Som sagt kan man på en
meget harmonisk måde
lade granit være en del af
udsmykningen i haven f.eks.
i form af et vandbassin eller

en trappe. Masser af haver
bøvler med terrænspring af
forskellig slags, hvilket gen-
nem årene har været en
guldgrube for fabrikanter af
fliser og knækfliser. Efter-
hånden har de fået konkur-
rence af granitleverandører-
ne. For vist kan en trappe
laves på enkleste og nem-
meste vis med overholdelse
af standardmål, skridsikkert

materiale. Og så går man op
eller man går ned, og så er
den potte ude. Med mindre
man vælger at bruge lidt
omhu og fantasi - måske
endda kreativitet på
udformningen af sin trappe
- lader den blive en del af
haven i stedet for blot et
nødvendigt gangareal. 

Udvalget af belægningsmaterialer er efterhånden enormt. Her er valgt en granitlignende
belægning til et stort og smukt indgangsparti. Afpasset til bygningen. Både dimensio-
nering og materialer passer perfekt sammen - sådan skal det gøres, siger Lars Dyrberg.
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Til idylliske omgivelser
hører den rigtige belæg-
ning. Her er fliser og bro-
sten kombineret - og bro-
stenene iøvrigt velegnede
til at afrette skævheder. De
2 bygninger ligger ikke
parellelt, hvorfor anlægs-
gartner Lars Dyrberg har
skabt en kile af brosten, så
belægningen passer og
idyllen er opretholdt.

Surbundsbede
Surbundsplanter er smuk-
ke og nemme planter, der
så rigeligt opfylder de fleste
haveejeres ønske til noget
smuk at se på, noget der er
vedligeholdelsesvenligt og
som året rundt har god
virkning i haven. Især Rho-
dodendron er velegnet til at
give haven rumvirkning
p.g.a. dens uigennemsigtig-
hed.
“Surbundsplanter” er en
fællesbetegnelse for en
række planter, der holder af
at vokse steder, hvor jor-
dens kemiske surhedsgard
(pH) er lav. Blandt sur-
bundsplanter regnes Lyng,
Rhododendron, Kalmia,
Pieris m.fl. der alle tilhører
lyngfamilien (ericaceae).
Du kan plante surbunds-
planter overalt. Dog bør du
beskytte planterne mod
kraftig blæst, saltpåvirkning,
og udtørring. Hvis jordbun-
den er for dårlig til sur-
bundsplanter er det nor-
malt muligt at foretage en
jordforbedring. Solen kan
undertiden være en farlig
følgesvend for frosten. I
især februar og marts skal
du sørge for at planterne
ikke udtørres af den kraftige
forårssol, da dette kan give
slemme blad- og knopska-
der. Surbundsplanter kan
også benyttes som kum-
meplanter, men vær forsig-
tig, da frostpåvirkningen
kan være ret kraftig, med
store skader til følge. Stam-
mede Rhododendron i

krukker, kan evt. overvintres
i en lys carport el.lign.
Surbundsplanterne vælges
ud fra dine ønsker om
bladformer, blomsterfarver
og evt. vækstform. Desuden
bør der tages højde for at
vælge planter, der er hård-
føre på det plantested, som
du har valgt. Endvidere er
det naturligvis vigtigt, at du
køber dine planter i en god
kvalitet. Lad være med at
falde for et oprydningstil-
bud i supermarkedet. Plan-
terne er som regel ringere,
end de ser ud til.
Når man planlægger hvilke
planter, der skal stå ved
siden af hinanden, er farven
for mange en afgørende
faktor, men 11 måneder om
året er farven ligegyldig.
Bladene og vækstformen
derimod er meget vigtig for
det samlede indtryk. Vigtigt
er det også, hvordan du
placerer planterne så de
højdemæssigt supplerer
hinanden frem for at skjule
hinanden. Som hovedregel
er det bedst at plante de
lave lyskrævende planter
yderst og de høje længere i
baggrunden - ligesom en
trappe. Hvis du laver bede,
der brydes af stier, får du
masser af gode synsvinkler
og plads til store mængder
små og mellemhøjde plan-
ter.
Surbundsplanter kan plan-
tes hele året rundt forudsat,
at der er frostfrit i jorden.
Selv midt i blomstringsti-

Anlægsgartner

H. Rasch & Søn
Tlf. 54 44 16 97

Anlægsgartneren
er din genvej til en harmonisk have f.eks. med granit
Lad os trække en streg i gruset hos dig - giv os mulighed
for at vise dig vores forslag til en smuk løsning i din have.

Vi starter med at finde frem til dine behov og ønsker, laver
dig en skitsetegning, hvorefter vi eventuelt tager en snak
om forslaget og indarbejder dine eventuelle ændringer.
Herefter er vi klar til at sætte både vores grønne og grå fin-
geraftryk i din have.

Som nævnt er surbundsplanter generelt noget af det mest
vedligeholdelsesvenlige. Planterne har dog ganske få krav,
der er nødvendige at opfylde for at opnå den optimale
funktionalitet:
1. Surbundsplanterne må aldrig tørre ud. Det betyder

ikke, at du skal vande hver uge, men det betyder, at du
skal sørge for, at planten ikke lider overlast af udtørring.

2. Surbundsplanterne stiller krav om lavt pH og meget
porøst voksemedie. Du skal derfor ikke plante i ren
lerjord. Omvendt skal du heller ikke plante i ren
sphagnum, da dette kan blive meget tørt. Hvis jorden
er så hård, at du ikke kan presse en finger ned i det, skal
det jordforbedres med et løsere medie: bark, granflis
eller sphagnum er udmærkede til forbedring. Des hår-
dere jorden er, des større mængder skal iblandes.Sur-
hedsgraden i jorden måles og omtales som pH. pH 7
er det vi kalder neutral surhed og svarer til det roser-
ne og græsplænen finder optimalt. Surbundsplanter-
ne vil gerne have mere sur jord - altså et tal lavere end
7. Hvis jordens surhedgrad er for høj - dvs. basisk kan
dette evt. reduceres med svovl eller svovlsur ammoniak.
Hvis derimod pH er for lav, hvilket er sjældent, skal der
tilføres lidt kalk.

3. Gødning er også nødvendigt for surbundsplanter. Vi
anbefaler, at du gøder min. 1 gang i april/maj i besked-
ne velfordelte doser. Sidstnævnte er vigtigt, da sur-
bundsplanterne er ømfindtlige overfor store saltkon-
centrationer (gødningssalte). Du kan anvende en god
blandingsgødning NPK 14-4-18 med mikronærings-
tilsætning. 

4. Hvis du vil have mere tætte planter med flere grene,
bør du i de første år afbrække afblomstrede stande.
Dette er ikke en nødvendighed men gavnligt.

5. Brug ikke ukrudtsmidler i surbundsbedet med mindre
dette er eneste udvej.

den, kan du uden problemer
plante en udsprunget plan-
te. Dog er det vigtigt, at du
sørger for at planten aldrig
tørrer ud.


