Beplantning

Belægning

Sæsonen strækker sig fra 1 april—1 november.

Sæsonen strækker sig fra 1 april—1 november.

Prydbuske
Plejen sigter efter optimal fremtoning, så plejen
foretages individuelt, under hensyntagen til den
enkelte plantes krav og behov.

Renholdelse manuelt 5 gange/sæson.

Beskæring 1 gang i sæsonen

Gødskning 1 gang i sæsonen

Faste belægninger
De faste belægninger er som oftest
flisebelægninger, brosten, chaussesten og/eller
pigstens belægninger.
Plejen sigter efter at have en holdbar belægning,
uden generende mængde af ukrudt og affald.

Ukrudtsbrænding 8 gange/sæson
…..eller sprøjtning 2 gange/sæson

Opfyldning af fuger 1 gang/sæson

Fejning og opsamling 2 gange/sæson

Bunddækkende buske
Plejen sigter efter at danne en effektiv
bunddække, hvor ukrudt ikke har en generende
effekt/mængde.

Renholdelse manuelt 5-6 gange/sæson.

Klipning 1 gang i sæsonen

Gødskning 1-2 gang i sæsonen
Hæk
Plejen sigter efter hækken danner ruminddeling.

Klipning i sider og top, 2 gange/sæson.

Gødskning 1 gang/sæson

Renholdelse 5-6 gange/sæson

Løsebelægninger
De løse belægninger er som oftest grusarealer,
eller stenmels arealer (stier & petanquebaner).
Plejen sigter efter at have en holdbar belægning,
uden generende mængde af ukrudt og affald.

Ukrudtsbrænding 8 gange/sæson
…..eller sprøjtning 2 gange/sæson
Sprøjtning kan udføres miljøvenlig ukrudtsmiddel.


Rivning/overslæbning 2 gange/sæson

Pleje af Grønne Områder

Overskrift

Pleje af grønne områder
Hos Gug Anlæg & Planteskole, arbejder vi
løbende, på at finde metoder og hjælpemidler,
der kan effektivisere, og om mulig, hæve
kvaliteten, på vores arbejde.
I vores arbejde med pleje/vedligeholdelse, af
grønne områder, tager vi derfor udgangspunkt, i
de normer og regler, der er udarbejdet indenfor
vores branche.
Denne lille folder beskriver i en meget forkortet
udgave, hvorledes vi sammensætter/planlægger,
vores pleje/vedligeholdelses arbejde, med
udgangspunkt i de nævnte normer/regler.
Original udgaven, er en manual udarbejdet, af
landsforeningen Danske Anlægsgartnere, til
hjælp for anlægsgartnere, der arbejder med
pleje af grønne områder.
Manualen indeholder betydelig flere elementer,
med grundigere beskrivelser, end vi har oplistet
i denne lille folder.
Denne folder indeholder de mest almindelige
pleje opgaver, vi arbejder med.
Hvert element er beskrevet i forskellige
kvaliteter/tilstandskrav.
Der er i denne folder taget udgangspunkt, i de
to mest alm. tilstandkrav: Pryd og Brug.
Eksempelvis en prydplæne, som den optimale
plæne i haven, mens brugsplænen, er
parkplænen/fællesarealer.

Græsplæner
Sæsonen strækker sig fra 1 april—1 november.
Prydplæne
Plejen lægger op til at plænen skal fremstå fin,
og jævn, og have en ensartet tæt overflade, uden
generende ukrudts mængder.
Prydplænen er som oftest den pæne velholdte
plæne i for– eller bag haven.

Klipning 20 gange/sæson.

Klipning om forhindring 10 gange/sæson

Gødskning 3 gange/sæson

Opsamling af løv/blade 2 gange/sæson
Brugsplæne
Plejen lægger op til at plænen, skal fremstå
rimelig jævn, og sammenhængende.
Brugsplænen er som oftest plænen i parker, ved
fællesarealer i boligforeninger, virksomheder og
lign. steder, med større græsflader.

Klippes 14-16 gange/sæson

Klipning om forhindring 8 gange/sæson

Gødskning 1-2 gang/sæson

KONTAKT
Vi er flere tilbudsgivere & teknologer, der har hver
vore projekter, og forskellige kompetencer.
Nye kunder kan nedenfor læse om hvilken
tilbudsgiver, der har kompetencer indenfor det
efterspurgte fagområde.
HUSK: pga. kundebesøg, byggemøder mv. kan vi
være svære at træffe, send derfor gerne en mail.

Jordbrugsteknolog AK & Greenkeeper
Dan Nygaard
Kreative have og institutions anlæg Projektering og tilbud
Græsplæner og boldbaner
Projektering og tilbud
Belægnings arbejde
Projektering og tilbud
Jordprøver
Rådgivning

Mail: dan@guganlaeg.dk

Kloakmester & Træplejer
Rasmus Andersen
Topkapning af større træer
Fældning af risiko træer
Kloak arbejde
Belægnings arbejde

Rådgivning og tilbud
Rådgivning og tilbud
Projektering og tilbud
Tilbud

Mail: rasmus@guganlaeg.dk

Anlægsgartner
Gug Anlæg
Timeløns havearbejde
Diverse havearbejde
Øvrige henvendelser

Mail: guganlaeg@guganlaeg.dk
Kloakmester Peter Møller Jensen, & Bogholder
Vinnie Johnsen, træffes på hoved nummer: 98-14-08-58

www.guganlaeg.dk

