Gårdspladsen binder
hus og have sammen
til et harmonisk hele.
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Gør-Det-Selv

GÅRDSPLADSEN
– HUSETS RAMME

En flot gårdsplads strammer op på både hus og have, og
det faste underlag er en stor behagelighed, når man skal
op til huset. Her giver en flot ny belægning af herregårdssten, sammen med en hyggelig lille veranda, charme og
karakter til et tidligere lidt forblæst nybyggeri.
Tekst Sidsel Zachariassen Alle materialer er fra SILVAN

E

n god gårdsplads er sjældent det
første, man tænker på, når drømmen går mod hus og have. Ikke
desto mindre er det ofte den, der
får det hele til at gå op, fordi den
binder de forskellige enheder på matriklen
sammen til et harmonisk hele.
Ud over at gårdspladsen danner en
smuk ramme om huset og en naturlig
overgang mellem ude og inde, så har den
også en lang række praktiske funktioner.
Det faste underlag betyder, at man kan
komme tørskoet op til huset og ikke trækker mudder med ind i stuerne. Samtidig er
belægningen ideel til en hyggelig spiseplads eller en lille krukkehave med sommerblomster og krydderurter.
Her er en familie – tre år efter opførelsen af deres nye drømmehus – endelig
nået til anlæggelsen af en flot 80 m2 stor
gårdsplads i enkle og rustikke herregårdssten, der i sine changerende grå nuancer
matcher det enkle og moderne træværk
utrolig flot. Huset var i forvejen ‘født’
med et fint lille udhæng, men stik mod
forventning virkede indgangspartiet stadig
en smule uvenligt og forblæst. Inspireret

FRISKE URTER – LIGE VED DØREN
Plantekummen på ben er ideel til en samling krydderurter, og den relativt gode plads til jord og rødder gør, at
man ikke behøver at vande så tit, og at urterne hurtigt vil
vokse til.
Plantekumme (umalet), 349,95
Park Nostalgi plankebænk i trykimprægneret træ,
(umalet), 35 x 177 cm, 499,95 kr.
Frugtkasse 99,95 kr. (SILVAN).
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Gårdspladsen

FØr

af de klassiske svenske træhuse besluttede familien sig derfor for at udbygge
hovedindgangen med et lille trædæk, og
kombinationen af den strukturgivende
belægning og den hyggelige lille veranda
giver nu en indbydende og stemningsfuld
velkomst.
Som kontrast til de enkle og rene farver
er gårdspladsen og verandaen indrettet
med markante sorte og røde træmøbler
og med store krukker og plantekar fulde
af livgivende grønne planter. Resultatet er,
at indgangspartiet i dag har en helt anden
charme og anvendelighed, og fordi familien har stået for det hele selv, har budgettet
for den store gårdsplads inklusive håndbygget veranda i træ kunnet holdes nede
på små 20.000 kr.

Selv med det fine lille udhæng virker hovedindgangen lidt ufærdig og forblæst.

efteR

Den hvidmalede veranda spiller flot sammen med det øvrige træværk og understreger et fint og poetisk udtryk. Skohylden er
malet i en støvet blågrå nuance (S 4010B10G).
Skohylde (umalet), 299,95 kr. (SILVAN)

Malede møbler
giver liv og karakter
til den enkle og
stramme belægning.
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Belægningen danner en flot og strukturgivende ramme omkring det nybyggede hus. Den lille veranda er praktisk til frastilling af sko og støvler, og
trædækket er langt mere behageligt at træde ud på end de kolde stenfliser.

anlÆg en GÅrDsPlads
Trin for Trin

veRanda a la klasSisk Svensk TræhuS

1 | Byg en ramme af 45 x 95
mm regler til verandaens gulv. Placer også
stolperne, som skal
holde rækværket. Læg
eventuelt tagpap mellem
stenbelægningen og
rammen/stolperne. Skru
det hele sammen med
skruer, og fastgør også
selve rammen til huset
med lange skruer.
2 | Læg først verandaens
gulv. Sørg for, at der er
lidt afstand mellem stolperne og brædderne, og
også mellem hvert bræt
(8-10 mm er passende).
3 | Skru gelænderet og rækværket på med skruer.
Også her skal der være
cirka 8-10 mm afstand
mellem hvert bræt.
4 | Mal til sidst verandaen.
Vælg en dag, hvor vejret
er tørt, og lad malingen
tørre godt mellem hver
påføring.

Det hAr deT kosteT

1 | Afsæt niveauet med snore,
så det følger huset. Marker
derefter gårdspladsen med et
fald på mindst 1 cm pr. m væk
fra huset. På den måde sikrer
man sig, at regnvand ledes
væk fra huset og ikke fx ned i
fundamentet eller kælderen.
2 | Grav ud, og fyld stabilgrus (15
cm) og læggesand (5 cm) på
af flere omgange, og stamp
det med en pladevibrator mellem hver påfyldning.

3 | Fyld til sidst lidt ekstra sand
på, så der er lidt overskydende
sand, der derefter trækkes af
med et bræt eller en retteskinne. Nu kan stenene lægges.
4 | Slut kanten af, så du får en
yderramme af hele sten, og
fyld derefter ud med de manglende halve sten. Det giver
en stabil og flot afslutning.
Fej til sidst med fint fugesand,
og vibrer en sidste gang med
pladevibratoren.
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