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Tænk også
på sikkerheden når du
er i haven...

Det er overordentlig vigtigt at tænke på sikkerheden under havearbejdet. Ikke mindst
under beskæring eller træfældning med motorsav. Her er anlægsgartner Lars Dyrberg udstyret helt reglementeret med sikkerhedshjelm,
skærebukser og sikkerhedsstøvler. Det reducerer
risikoen og højner fornøjelsen ved havearbejdet.

De mange moderne hjælpemidler, der i dag findes til havefolket, indebærer også en række
risikomomenter. Det ved

Haven om vinteren
Tag gartneren med på råd.

Gartneren kan se
mulighederne i din have

Lige nu:
●

●
●
●

beskæring af træer
og buske
snerydning
plantning
anlæg af terrasse/
indkørsel

Ingen opgave er for lille
- ej heller for stor

Ring og få et
uforpligtende tilbud

Vi bygger grønt

Anlægsgartner

H. Rasch & Søn
Tlf. 54 44 16 97

Du kan roligt gå til
den i haven lige nu
En lidt kølig vinterdag, gerne
med et par graders varme og
lidt tågedis, er rigtigt arbejdsvejr i haven. Når dens planter skal beskræres og ryddes
for at skabe helt nyt liv og
fornøjelse igen om nogle
måneder. Det er tid for at
save og klippe - og du kan
roligt gå igang, hvis ellers du
har mod på det.
- Hvert år, når bladene er faldet af træer og buske, begynder saveriet og klipperiet. De
fleste har en frygt for at komme til at leve i en urskov, og
da vinteren er det traditionelle
tidspunkt
for
beskæring, går vi naturligvis
igang, siger anlægsgartner
Lars Dyrberg, H. Rasch &
Søn i Stubbekøbing, der
denne gang giver os inspiration og vejledning på specialsiderne “Din bolig er dit
slot”.
Store træer i haven kan give
forskellige problemer. Står
de for tæt på huset, kan det
forårsage ødelæggelser af
bl.a. taget, men ofte forårsager de også for megen skygge. Der er ingen grund til at
holde sig tilbage med

beskæringen, som regel kan
store træer godt beskæres
eller stynes (dvs. at kronen
fjernes helt).
- Træerne kan også beskæres
i sider og top, så omfanget
af kronen reduceres, og der
bliver mere lys i haven og
huset. Syge og visne grene
skal iøvrigt fjernes, så bliver
det som regel et flot træ igen
til sommer, lyder det fra
anlægsgartneren.
Styning
af træer er en gammel praksis. Kronen skæres bort med
jævne mellemrum, og det
har den funktion, at træerne
sender nye grene til vejrs. I
gamle dage var der desuden
den mening med styningen,
at de afskårne grene blev
anvendt til at bygge risgærder omkring markerne.
Eksempler herpå ses stadig i
dag i lande med stort fårehold, bl.a. England.
- I princippet kan næsten
alle træer stynes, men nogle
er naturligvis mere egnede
end andre. Pil og poppel er
allerbedst, og lind og elm er
rimeligt gode at styne, for-

klarer Lars Dyrberg. Eg, bøg,
birk, ahorn, kastanie og ask
er derimod ikke velegnede
til styning.

ninger i forbindelse med beskæring af
træer og buske.

anlægsgartner Lars Dyrberg fra
sin dagligdag, og derfor benytter
kan lejligheden til at fremhæve
en række sikkerhedsforanstalt-

anlægsgartneren en godt sikkerhedsmæssigt øje til. Derfor
understreger han også, at
motorsav absolut ikke må
anvendes fra en stige. Skal du
op i højderne, eksempelvis for
at beskære trækroner, skal du
bruge en lift. Sådanne kan lejes
i langt større omfang end tidligere - så der er ingen undskyldning for at slække på hverken
din egen eller andres sikkerhed.
Og så er der endelig, som med
så mange andre forhold
omkring hus og have, jo den
mulighed at de vanskeligere
opgaver kan overlades til fagfolk. Det bliver det som regel
kun bedre og kun ganske lidt
dyrere af!
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Renovering af dit hus
SJS klarer det hele...
Lad SJS gøre det enkelt for dig.
Vi står for det hele, så du kun har
én kontakt hele byggeriet igennem
- uanset hvor stor opgaven er:

Tilsluttet gulvbranchens vådrumskontrol GVK.
Er du i tvivl om, hvilket gulv du skal vælge,
så kontakt SJS Gulve. Her får du faglig råd
og vejledning, og en løsning du med garanti
kan være tjent med.

• Nyt tag - Decra, tegl
eternit m.m.
• Totalrenovering af
badeværelser

SJS Gulve fører alle de kendte kvalitetsbelægninger.

• Nyt køkken
• Til- og ombygninger
SJS sørger for tegninger og byggetilladelser.

Svend Jensen & Søn ApS
Rødemosevej 2
4850 Stubbekøbing
Telefon 54 44 16 75

Nyt gulv
med kvalitet
Tæpper - Linoleum
Vinyl - Kork - Trægulve
Vådrums gulve

• Udskiftning af døre
eller vinduer

Store træer, der skal
beskæres, er som regel vanskelige at håndtere. Men i
dag er der mange hjælpemidler, som gør arbejdet hurtigt
og sikkert, bl.a. anvendelsen
af lift. Resultatet af en effektiv beskæring er sædvanligvis
en smuk have med flotte
træer, siger anlægsgartner
Lars Dyrberg.

- Når du bruger motorsav til
træfældning og beskæring, er
det et lovbestemt krav, at du
skal bruge sikkerhedsudstyr.
Men uanset lov eller ej, så er det
en god ide at tænke sig grundigt
om og sikre sig imod ulykker,
siger anlægsgartneren.
Lars Dyrberg påpeger, at haveejeren skal bruge skærebukser,
sikkerhedsstøvler og beskyttelseshjelm. Skærebukserne er
ikke mindst vigtige. De forhindrer en motorsav i at kunne
trænge ind i ben eller den øvrige krop, fordi bukserne er
udstyret med et stof, som lynhurtigt giver så mange trevler,
at motorsaven stopper, hvis den
kommer for tæt på kroppen.
Specielt motorsavene har

sjs
Ring til Frank og aftal
tid for et besøg hjemme
hos dig. Vi giver gerne
et tilbud til dig.

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

SJS GULVE
Stubbekøbing afdeling:
Rødemosevej 2
Telefon 54 44 16 75

sjs
www.sjs-gulve.dk

Gulvshoppens
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00

