Næsborg Kirke
Renovering af en stor del af kirkegårdens
nye afdeling.
Der er ryddet gammel beplantning,
hvorefter der er plantet nye taks hække,
og gravpladser blev reetableret.

Blendstrup Kirke
Anlægning af granit trappe, med slidte
nordiske granit kantsten som trinforkant,
og trinflader af slidte nordiske
chaussesten, sat i stenmel.
Samtidig reetableres pigstens belægning.

Kirkegårde
Overskrift
Der er anlagt grønne oaser på
kirkegården, med store glansbladet tjørn,
søjle eg, og et nyt surbundsbed.
Desuden anlagt plads med bænk,
af granit chaussesten, og rundt omkring
på kirkegården er anlagt brostenskanter.

Ulsted Præstegård
Anlægning af granit trappe, med granit
trappetrin i Svensk Mahogany.
Trappetrin i 240cm. bredde og ca. 35cm.
dyb, med 65cm. repos ved hoveddøren.

Kirkegårds anlæg
Mou Kirkegård
Løbende renovering af kirkegårdens
Thuja hække, der skiftes til Taxus ”Hjorthede”.
Der er ryddet gammel beplantning,
gravpladser med niveau forskelle er delvis
reguleres og tilpasset til nyt terræn.

Øvrige anlæg
Endnu et speciale er Sansehaver, Terapi haver,
Rehabiliteringshaver, Naturhaver, og have rum
med oplevelser.
Der er mange havetyper der kan være aktuelle,
når man kommer ind og skal kigge på anlæg i
børnehaver, på plejehjem, skoler og lign.

Fræer Kirkegård
Renovering af et udvalgt område/afsnit på
kirkegården, hvor gamle Thujahække er ryddet,
og der genplantes med nye taks hække.
Der er desuden plantet bøgepur, og der er udført
terræn regulering omkring gravpladser.

Ryesgade gl. skole,
lang pergola gang,
ca. 2m. bred, og
2,2m. høj. i egetræ,
med slyngroser,
ved hver stolpe.

Solbjerg Kirkegård
Anlægning af nyt indgangsparti (adgangsvej)
til kirken og kirkegården, med trappe og rampe.
Indgangspartiet er anlagt i rød granit,
der kan minde en smule om den velkendte,
svenske røde Bohus.

Børnehave,
bakkelandskab
med nummererede
trædesten placeret i
naturgræs, og med
elefantgræs-skov.

Slotte og Herregårde mm.
Etablering af granit kanter og pigsten, i slidt
nordisk granit, omkring Aalborg klosters
springvands
monument.
Gennemgang
af parterre
anlæg, sætning
af pigsten samt
omlægning og
nyanlæg af
kampestens
dige. Div.
beskæring af
træer mm.

Legeplads,
espalier gang ned
mod et cirkulært rum,
med bålplads, og
sidepladser af/på
træstubbe.
Brostens anlæg
Brosten belægninger
kræver de rigtige
brolæggere om
der lægges 10
eller 1000m2.

Kontakt vedr.
Kirkegårds anlæg

Dan Nygaard

- har over 20 års erfaring

indenfor den grønne branche,
og har arbejdet med en bred
vifte, af forskellige opgaver.
Dan kan tilbyde at projektere og
rådgive forskellige projekter for kirkegårde,
med bla. kampestensdige, granit belægninger,
pigstens belægninger, beplantninger mm.
Faglig baggrund:


Tillært stenhugger
Erfaring med tilhugning og inskription i
gravsten og mindesten, samt bearbejdning af
stenplader, granit bænke, have udstyr mm.



Planteskolegartner
Uddannelse med bla. plantekendskab ,
plantesalg, planteskoledrift, planteformering,
beskæring, jordbundslære, mm.



Anlægsgartner
Uddannelse med anlæg og pleje af bla. flise
og natur-stens belægninger, støttemure,
trapper, hegn og pergola, beplantninger mm.



Groundsman & Greenkeeper ass.
Uddannelse med bla. anlægning og pleje af
græsarealer, på fx boldbaner, golfbaner, og
græsplæner i haver, og offentlige rum.



Jordbrugsteknolog AK - Landskab og Anlæg
Videregående studie uddannelse, med bla.
Tilbudsgivning og Kvalitets sikring
Kirkegårdsdrift og Parkforvaltning
Projektering og Havedesign
Jord og Næringsstoffer mm.

dan@guganlaeg.dk

