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Trädgårdens
byggstenar

Ett inspirationsmagasin från S:t Eriks, Sveriges ledande tillverkare av markbetong för privata miljöer.

Jag skymtar liv
i den översnöade lövhögen
med krattan fastfrusen
i gräset.
Jag skådar värme
i den svartvita frostiga hagtornshäcken
där istappar tvinnar sig fast
i grenverket.
Jag känner hetta
runt snötäckta stenen
i trädgårdsbersån,
där levande livet blev is
i sin dvala.
Det är gott att
tänka varmt
när hjärtat fryser kallt.

Ur dikten ”När hjärtat fryser kallt” av Göran Hansson

Garageuppfarten som lockar till lek!  Sid 26
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“Om du vattnar den och den dör, då är
det en planta. Om du drar upp den och
den kommer tillbaka så är det ogräs.”
Gallagher
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Natursten

svart marmor

crystal black

Beskrivna färger utgör grundfärger för de olika produkterna i broschyren. För varje produkt
i broschyren finns angivet vilken färg som rekommenderas och som normalt finns att tillgå.
Färgnyckeln är ett fotografi och återgivningen av färgen kan därför avvika något mot verklig
produkt. Besök din närmaste återförsäljare för att se färg- och ytprover.
Vid läggning av melerade markstenar och plattor rekommenderar vi att man blandar produkter från flera pallar och plockar av produkterna uppifrån och ner, inte skift för skift, för
bästa resultat.

padang dark

Kalkutfällning; egentligen någonting helt naturligt.
Ibland uppträder en synbar vit slöja som en beläggning på betongprodukter, som t ex
plattor och markstenar, vilket är det vi kallar kalkutfällning. Precis som vad namnet anger
är det en s k utfällning av en naturlig beståndsdel i betongprodukter. Betongen innehåller
grus, sand, cement samt vatten och cement består i huvudsak av bearbetad kalksten.  Genom regn och väderpåverkan bryts kalkutfällningen sakta ned och tvättas bort. Kalkutfällningar försvinner alltså som regel av sig själv normalt inom 1 till 2 år. Vanligt slitage nöter
också bort utfällningar. Processen kan påskyndas genom att tvätta stenarna. Kontakta din
återförsäljare för mer information. Viss kalkutfällning kommer därför ibland att uppträda
och utgör därmed ej något fel på varan.

Trädgården är en helhet att njutas med alla sinnen.
Finns det något underbarare än en trädgård? Ett levande, öppet rum som förändrar sig med årstiderna. Som kan fyllas med skönhet, smak, form, fest och avkoppling. Vara en plats för lek och aktivitet. Kanske vill du gräva och odla eller
bara njuta av en aningen vildvuxen trädgård som gör lite som den vill...
I trädgården ska vi hämta nya krafter och
få utlopp för vår skaparlust. Det sägs att:
”halva nöjet med trädgård är den evigt
pågående träningen i fantasi. Du lever
hela tiden tre, eller till och med sex månader framåt i tiden. Människor som helt
saknar fantasi kan aldrig bli bra trädgårdsodlare.”
Vi på S:t Eriks tillverkar vackra naturliga
byggstenar sedan 1888. Vår drivkraft är
att produkterna ska ingå i en helhet som
skänker upplevelser åt alla som använder
trädgården. Det kan handla om att barnen får en väl tilltagen lekyta, där de får
härja ordentligt. Eller att du får din kryddträdgård, en välkomnande entré, en uteplats där alla får rum och en avskild vrå
att dagdrömma på. Det kan handla om
att du vill styra över bilparkeringen och
grillplatsen…
Vi ser alltså inte våra markstenar, plattor,
murar, block och naturstenar som enskilda produkter, utan som komplement till
allt annat i trädgården som skapar balans och harmoni och som ger sinnena
stimulans. Det är därför den här katalogen innehåller så mycket mer än bara information om våra produkter. Trevlig och
inspirerande läsning!
Låt mig avsluta med några rader hämtade från en trädgårdsbok:

Den som älskar trädgård
… älskar skapandets under och uppskattar lyckan som blommor ger
… gillar att göra världen mer vacker och njuter av tillskottet av skönhet som hon själv bidrar med
… lär sig från säsongernas lektion och hur livet själv troget följer naturens plan; att det ur varje vintersömn kommer ett underbart uppvaknande som håller sitt löfte precis som det gjort sedan tidernas begynnelse
… vet att den ömma vårdnad hon skänker jorden hjälper morgondagens barn att föra vidare det hon startat och det ger styrka och bestående värde till hennes arbete
… älskar det lugn som ingen människa kan sätta prislapp på.
Jan Claesson,
VD
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Trevlig läsning!

Färgnyanserna är svåra att återge exakt i tryck så en liten avvikelse mot våra produkter kan förekomma.Besök våra återförsäljare för att se riktiga prover.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel och förändringar gjorda i sortimentet efter denna upplagas tryckläggning.

Vad passar i din trädgård?
Vårblommande
perenner
Aubretia
Backsippa
Bellis – Tusensköna
Fagertrav
Kattfot
Mossflox
Strandtrift
Vintergröna
Vårkrage

”Hej, jag heter Anna Sundberg. Jag är trädgårdsmästare på Lidingö Trädgårdscenter,
som bland annat sköter och underhåller
nästan alla utemiljöer och parker åt Lidingö
stad.
I den här katalogen tipsar jag om lite smått
och gott som gör trädgårdsarbetet ännu roligare, trädgården ännu vackrare och trädgårdsupplevelsen ännu mer sinnlig. För har
du tänkt på att allt är så tydligt, så påtagligt
i en trädgård? Det går att känna, se, röra,
höra och smaka. Man upplever helt enkelt
med alla sinnena i trädgården.
Jag är utbildad vid Säbyholms Naturbruksgymnasium och har därefter vidareutbildat
mig till florist. Jag har många favoriter bland
mina skyddslingar växterna. Några är Rudbeckia, Lavendel och Backtimjan.
Bland träd gillar jag rönnsumak som har
ludna grenar, är jättemjuk och har en läcker
höstfärg. Ett annat favoritträd är hängalm
med starkt båglikt hängande grenar. Sätt en
bänk under grenverket och du får en underbar oas i trädgården.
I mina ögon kan en trädgård vara vacker
hela året om. Men finast tycker jag träd
gården ändå är i augusti/september, när
den har vuxit till sig.”

Får jag bjuda på
några tips och råd?
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Försommarblommande perenner
Akleja
Backnejlika
Backtimjan
Fänrikshjärta
Japansk malört
Jordnäva
Kantnepeta (Kattmynta)
Lammöron
Luktpion
Löjtnantshjärta
Murklocka
Plymspirea
Regnbågslupin
Sommarviva
Stjärnflocka
Tolvgudablomma
Sommarblommande
perenner
Alunrot
Astilbe
Daggfunkia
Daglilja
Dvärgastilbe
Fänrikshjärta
Karpaterklocka
Lavendel
Lewisia
Rosenstav
Rosenvial
Solbrud
Stormhatt
Strålrudbeckia
Stäppsalvia
Stärnklocka
Taklök
Temynta
Höstblommande
perenner
Blå bolltistel
Brittsommaraster
Drakmynta

Gentania i sorter
Höstanemon
Höstflox
Höstrudbeckia
Höstvädd
Kärleksört i sorter
Oktoberaster
Rosenflockel
Silverax
Växter med
vintergröna blad
Benved
Bergenia
Buxbom
Klätterbenved i sorter
Krypoxbär
Lagerhägg
Lewisia
Liguster `atrovirens´
Murgröna i sorter
Rhodondendron
Skuggröna
Taklök
Timjan
Vintergröna
Växter med
vacker höstfärg
Aronia
Benved i sorter
Häckberberis
Häggmispel
Japanska lönnar
Katsura (doftar som
pepparkakor)
Kornell
Lönnar i sorter
Nävor i sorter
Rönnsumak
Vildvin
Växter med
dekorativa bär
Aronia i sorter
Benved
Eldtorn
Fläder
Järnek
Olvon i sorter
Oxbär
Try
Surjordsväxter
Astilbe
Azaleor
Blomsterkornell

Blåbär i olika sorter (måste
kospollineras)
Funkia
Fänrikshjärta
Hasselört
Hjärtbergenia
Höstgentania
Japansk lönn
Klätterhortensia
Konvaljbuske
Ljung
Magnolia
Pipranka
Revsuga
Rhodondendron
Silverax
Spetsmössa
Trollhassel
Vintergröna
Växter för lerjordar
Druvfläder
Måbär
Rosentry
Schersmin
Snöbär
Spärroxbär
Syren
Skuggiga lägen
Alpklematis
Buxbom
Ginnalalönn
Humle
Häggmispel
Järnek
Kerria
Klätterbenved
Klätterhortensia
Korallkornell
Lagerhägg
Murgröna
Måbär
Pipranka
Rhodondendron
Snöbär
Taxus
Thuja
Try i sorter
Vildkaprifol
Vildvin
Marktäckare
Alunrot i sorter
Astilbe
Bergenia
Dvärgen

Funkia i sorter
Hedera i sorter
Höstgentania
Kattfot
Klätterbenved
Klätterhortensia
Krypen
Krypginst
Krypidegran
Krypoxbär
Krypthuja
Krypvide
Lammöron
Lingontry
Nävor i sorter
Revsuga
Sandkörsbär
Silverarv
Spetsmössa
Stephanandra ‘crispa‘
Tuvsnöbär
Vintergröna
Marktäckande rosor
Bonica
Sommerwind
The fairy
Tommelise
Kalkälskande
Aubretia
Backsippa
Brudslöja
Buskpion
Kuddflox
Kvitten i sorter
Mossflox
Perukbuske
Robinia
Stäppsalvia i sorter
Tovsipp
Snabbväxande träd
Björk
Lönn
Pil
Poppel
Vingnöt
Snabbväxande
buskar
Blodhägg
Cypress
Daggvide
Fläder
Ginnalalönn
Gran

Gullrips
Häggmispel
Krypoxbär
Luktschersmin
Lärk
Rosenhallon
Thuja
Try
Buskar med ätliga bär
Apel
Aronia
Blåbärstry
Fläder
Hassel
Havtorn
Häggmispel
Kvitten
Mahonia
Rönn
Giftiga växter
Benved
Druvfläder
Gullregn
Idegran
Järnek
Kaprifol
Liljekonvalj
Moses brinnande buske
Rosentry
Snöbär
Stormhatt
Sävenbom
Tibast
Doftande växter
Blåregn
Buddleja
Guldazalea
Kameleontbuske
Kantnepeta
Lavendel
Liljekonvalj
Luktolvon
Luktpion
Luktviol
Perovskia
Syren
Temynta
Tibast
Timjan i sorter
Vildkaprifol
Äkra kaprifol
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Entrén

speglar din personlighet

Soffa Åminne och kuddar från Mio, www.mio.se
Dörr Olivia teak från Diplomatdörrar, www.diplomatdorrar.se
Natursten crystal black 600x400
Entréplan: Natursten padang dark, Dekorsten Granit Balls

Entrén är en viktig del av trädgården. Det är entrén man
först möter, och du har nästintill obegränsade möjligheter
att forma den både personligt och välkomnande.

Det finns många tillfällen
att njuta av en fin entré.
En inbjudande entré hälsar välkommen.
Entrén är också en plats där du möter lugnet.
Hit slinker du ut med en kopp kaffe och njuter.

Liten kaffeparlör

Platta crystal black



Bica
Café au lait
Café canario
Café con hielo
Café con leche
Café del tiempo
Café solo
Caffè americano
Caffè cioccolato
Caffè coco
Caffè con panna
Caffè corretto
Caffè freddo
Caffè latte
Caffè latte freddo
Caffè macchiato
Caffè maracchino
Caffè mocha
Caffè romano
Cappuccino
Cappuccino chiaro
Cappuccino freddo
Cappuccino scuro
Corretto
Cortado (Spanien)
Corto
Doppio
Espresso
Espresso granita
Espresso macchiato
Flat White
Frappé di caffè
Galão
Latte macchiato
Leche manchada
Long Black
Long Coffee
Lungo
Meia de leite
Melange
Ponce Livornese
Ristretto
Shakerato
Short coffee
Vanilla latte

Espresso på portugisiska
Lika delar kaffe och varm mjölk
En café solo toppad med kondenserad mjölk (söt, tjock, ihopkokt mjölk)
Sött kaffe som hälls över is (Spanien)
Latte i Spanien
Som Café con hielo men med citronskiva
Espresso i Spanien
Espresso med hett vatten
Ungefär som caffé mocha
Skämtsam benämning på kaffegök
Espresso med vispad grädde
Espresso med lite sprit, till exempel grappa
Kallt starkt kaffe (espresso el. mocka) och socker
1/3 espresso, 2/3 ångad mjölk, lite eller inget skum. Innehåller mer mjölk än cappuccino.
Kallt starkt kaffe med mjölk och socker
Kaffe “fläckat” med lite mjölk, en starkare latte alltså
Lika delar espresso med varm mjölk
Lika delar espresso, varm choklad och ångad mjölk, ev. vispgrädde
Espresso med spiralformad citronskalsstrimla
Lika delar espressokaffe, ångad mjölk och mjölkskum
Cappuccino med mer mjölk
Cappuccino med is
Cappuccino med mindre andel mjölk
Espresso med 2–3 cl grappa, sambuca, konjak eller annan sprit
Lika delar espresso och ångad mjölk
Annat namn på ristretto
Dubbel espresso
Liten mängd (2–4 cl) mörkt fylligt kaffe täckt av ett fast skum (crema)
En fryst kristalliserad espresso
Espresso med lite skummad mjölk på toppen
Australiensisk version av cappuccino med mindre mjölkskum
Ett slags espressomilkshake, ev med grädde och/eller glass
Espresso med mycket mjölk serverad i glas (portugisiska)
Ångad mjölk “fläckad” med lite espresso, en svagare latte alltså
Macciato i Spanien
Australiensisk motsvarighet till lungo
Kallas en lungo i USA
Espresso med större mängd vatten
Espresso med mycket mjölk serverad i kopp (portugisiska)
Dubbel espresso med varm choklad toppad med skummad mjölk
Varm variant av coretto
Koncentrerad espresso gjord med normal mängd kaffe men mindre mängd vatten
Variant av caffé freddo, iskyld i shaker
Detsamma som ristretto och corto
Ångad mjölk samt espresso spetsad med vanilj
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Opal grå ljus, Block Klassik grå ljus och Rustik grå ljus

Vårt utbud av plattor, markstenar, block
och murar gör att det endast är din egen
fantasi som sätter gränsen för vad du
kan åstadkomma vid skapandet av hu
sets entré. Produkterna ger dig möjlighet
att utnyttja de naturliga linjerna på tom
ten för att få en välkomnande entré,
oavsett husets läge och tomtens struktur.

Anna tipsar
om bevattning.
Vattna rikligt när du planterar växter,
men också efter planteringen (åtminstone hela första säsongen). Planterar
du till exempel i början av maj, bör
du vattna i maj, juni och juli.

Structura grå svart och Block Rustik grå ljus

Vattna sällan, men minst 30 mm
(ett regnstinnt lågtryck) varje gång.
Använd gärna regnmätare för att
se när det är dags att stänga av
kranen. Den kraftiga bevattningen
stimulerar växternas rötter att söka
sig nedåt. Växterna blir då tåligare
mot torka.

Har du en sluttande tomt kan du välja
att göra en trappning av gången eller
att låta sluttningen bilda en ramp upp
mot dörren. Använd gärna murar för att
ta upp nivåskillnader, skapa ytor och ut
nyttja tomten till fullo.
Marksten harmonierar med många natur
material och ger entrén flera dimensio
ner genom att använda olika typer av
material. Att till exempel blanda betong
produkter med natursten skapar ofta ett
effektfullt resultat.

Rustik grå ljus och grå svart 200x133, Sjösten svartvit samt Block Rustik grå ljus
Trädgårdens byggstenar – Entréer

Rustik 200x133 grå ljus, granitkantsten och granitmur (specialutförande)
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Urnor och plintar

LINA urnor
Planteringsurnorna i LINA-serien ger ett modernt
och strikt uttryck. Finns i två storlekar. LINA är
gjuten i betong med dess goda egenskaper när
det gäller styrka och tålighet.
Läs mer på sidan 104.

Rustik grå ljus och grå svart

Evas utemiljö
Evas utemiljö har en mjuk form och ger känslan av drejad
lera. I Eva-serien finns flera storlekar på urnor, fyrfat och
piedestaler. Evas utemiljö är gjuten i betong med dess goda
egenskaper när det gäller styrka och tålighet.
Läs mer på sidan 104.
Gåra grå ljus och Block Rustik grå ljus

Se till helheten och funktionen när du plane
rar trädgården. Var ska gångarna och ute
platsen placeras och hur mycket växter ska
finnas? Ska växterna sitta i rabatter, urnor
eller vara inramade av block? Frågorna är
många och möjligheterna kanske ännu fler.

Plintar
Prefabricerade plintar i två längder med flera
olika typer av stolphållare.
Läs mer på sidan 104.

Structura brunmarmorerad och dekorsten Vit Marmor
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En slingrande gång med intilliggande
träd och buskar skapar spänning och
rumskänsla. Huset blir mer inbäddat och
insynsskyddat.

Anna tipsar
om jord…
Att jorden mår bra är en förutsättning
för att växterna ska må bra. Den
bästa jorden för de flesta växter innehåller en lagom blandning av fukt och
syre. Styv lerjord innehåller för mycket
vatten och tillför för lite syre till växterna. Sandig jord innehåller för lite
vätska.
Ta några djupa spadtag och lär
känna din jord. Är den lerig behöver
du blanda i sand för att syre ska
kunna komma ner och vattnet dräneras bort. Använd grov sand. Är sanden för fin blir blandningen som betong. Förutom sand kan du ha i torv i
jorden för att luckra upp den. Torr jord
kan behöva inblandning av mull, som
binder det lilla vatten som kommer.

… och om att
slippa ogräs.
Lägg fiberduk och skär hål för plantorna du planterar. Duken hindrar
ogräset att gro underifrån. Med dekorsten eller täckbark ovanpå fiberduken
förhindras dessutom fröogräset som
kommer från luften att gro.
Du gör också klokt i att plantera marktäckande växter. Marktäckare finns av
många slag – låga buskar och barrväxter, klätterväxter som får krypa
längs marken, låga rosor och ännu
lägre perenner. Gemensamt är att de
täcker jorden och hindrar den från att
torka ut – och att ogräs får fäste.
Rustik brun sand och terra 200x133 samt Sjösten gulmelerad

14

Trädgårdens byggstenar – Entréer

Platta Klassik grå ljus 350x350, Block Rustik grå ljus och Sjösten gulmelerad
Trädgårdens byggstenar – Entréer
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Så här lägger du plattor och marksten

“Anlägg inte större trädgård än att
du har tid att njuta av den.”

1. När du lägger
marksten, börja
med att göra en
rät vinkel.
90°

6. Lägg ca 3 cm sättsand över ytan och komprimera lagret lätt. Placera ut
avdragsbanor (till exempel 2 – 3 meter långa järnrör eller stål-profiler), så
att banornas översidor ligger i nivå med markstenens/plattornas undersida. Ytan ska ha ett visst fall från huset, normalt 1– 2 cm per meter. Drag av
överflödig sand genom att trycka avdragsskivan mot banorna samtidigt
som du drar den mot dig. På så sätt får du en färdig bädd att lägga plattorna på. Ta bort banorna och återfyll försiktigt.

2. Gräv ur 15 – 25 cm för trädgårdsgång eller uteplats och 30 – 35 cm för
garageuppfart. Den urgrävda ytan ska ha samma fall som den färdiga
ytan, 1–2 cm per meter. Se till att ytan lutar ifrån huset.

3. När du grävt ur underlaget, väger du av ytan för att den ska bli jämn och
fin med önskad lutning.

7. Lägg ut markstenen/plattorna med en fog på ca 3 mm. Börja med att prov
lägga ett helt skift så att du kan justera fogarna och slipper onödiga kap
ningar. Behöver du kapa ska minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar.

4. Botten på den utgrävda ytan ska vara jämn. Är jorden lerig, kan du täcka
botten med en fiberduk som förhindrar att jordmassorna blandar sig med
bärlagret ovanpå.

5. Fyll upp med ett 10 –15 cm tjockt bärlager av 0/18 mm samkross eller
motsvarande som packas väl med vibroplatta. Jämna till ytan och se till att
den får samma lutning som den färdiga ytan ska ha. Kvar upp till den färdiga ytan ska det vara plats för 3 cm sättsand plus markstenens/plattans
tjocklek. Behöver du använda kantstöd sätts de i samband med att bärlagret läggs ut och packas. Prova med ett skift av markstenar/plattor, så
att kantstöden kommer på rätt avstånd för att undvika onödiga kapningar.
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Kantstöd

8. Se till att fogen blir fylld! Du kan lämpligen använda 0/2 mm sand, som
borstas eller vattnas ner i omgångar. Det är särskilt viktigt att du fyller noggrant när det gäller garageuppfarter. Spara fogsand så att du kan underhålla fogarna den första tiden. När fogningen är klar ska överbliven
fogsand sopas bort. Ifall plattorna eller markstenen är 60 mm eller tjockare, är det lämpligt att jämna ut läggningen med en vibratorplatta klädd
med gummi på undersidan.

Ytterkanten är ytans akilleshäl. En svaghet hos de
flesta läggningar är låsningen av ytan. Med lås
ning menas den ram som håller ytan på plats,
framför allt mjuka ytor som gräsmattor och plante
ringar. Där svängande bilar vrider stenarna från
varandra kan kantstöden sättas i jordfuktad betong
(en del cement + tre delar grus). Betongen blandas
utan vatten och eftervattnas försiktigt när allt är fär
digt. Ett alternativ är dold betongkant (jordfuktad
betong) under markstenen. Avsluta gärna den
lagda ytan med en större dimension som håller
ihop läggningen.

TIPS
Våra återförsäljare lånar ofta ut
de specialverktyg du kan be
höva. Vibroplatta hyrs ut av ma
skinfirmor. Du kan lägga alla
våra markstenar och plattor själv,
eller med hjälp av en god vän,
lika enkelt som du bygger våra
murar på egen hand. Ta gärna
med en enkel måttskiss över din
trädgård när du besöker någon
av våra återförsäljare för goda
råd och idéer.
Välkommen!
Trädgårdens byggstenar – Entréer
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Parad
Markstenar och plattor ur system Parad
passar bra på garageuppfarten. Produk
terna ger en hållfast och slät belägg
ning. Ett bevis på styrkan är att produk
terna ur systemet ligger på många gator
och i offentliga miljöer.
Parad gör det lätt att bygga mönstrade
ytor, eftersom den finns i flera storlekar.
Stenarna i systemet kombineras enkelt
med många andra produkter.

Anna tipsar
om att mjuka
upp trädgården.
En trädgård med mjuka former är behaglig att vistas i och att se på. Till
exempel kan en grupp perenner eller
säsongsblommande växter ramas in
med buskar som kan formklippas,
bland annat buxbom.
Du kan också plantera exempelvis kärleksört eller marktäckande rosor som
The fairy för att ge trädgården lite
sköna, mjuka former. Dessutom kan
du göra fantasifulla planteringar. Bara
fantasin sätter gränser.

Parad grå ljus 400x400, 400x200 och 200x200, Structura grå svart 400x400 och Block Parad grå ljus 400x200x150
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Parad grå ljus 200x200 och 200x100

Parad grå ljus 400x400 och Block Rustik grå ljus
Trädgårdens byggstenar – Entréer
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Ta vara på det naturliga när du formar en
trén. Den är en del av huset och ska därför
harmoniera med detta. Material och färger
kan stå i samklang med huset och den öv
riga miljön. Men de kan också skapa kon
trast mot ingången och framhäva denna som
generös och inbjudande.

Rustik grå ljus

Rustik curry och Basblock terra

”Jag planterade fågelfrö. De växte upp till
småfåglar. Nu vet jag inte vad jag ska
mata dem med.”
Steven Wright

Rustik terra och grå ljus samt Block Rustik grå ljus

20

Trädgårdens byggstenar – Entréer

Rustik grå ljus och grå svart 200x133, Sjösten svartvit samt Block Rustik grå ljus
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Den bleka höstsolen gör ett tappert försök
att skingra molnen när vi träffar Susan och
Erwin utanför deras villa i en mellansvensk
stad. De är precis i färd med att planera för
de växter som ska pryda den nyanlagda
terrassen på framsidan.
”När vi flyttade hit för cirka ett år sedan var
det en uppfart och en brant grässlänt här.
Den var jobbig att klippa och egentligen
inte till någon nytta och glädje. Vi ville
skapa fler funktionella ytor kring huset för att
kunna utnyttja marken mer. På inrådan av
en trädgårdsarkitekt byggdes därför en mur
som på ett naturligt sätt, och utan att synas
för mycket, tar upp höjden och gör att den
tidigare otillgängliga slänten ersatts av en
fin terrass. Välkommen tillbaka i vår, då ska
den prunka av växter!”
Tips och idéer frodas
med experthjälp
Susan och Erwin valde att tidigt ta hjälp av
en trädgårdsarkitekt för att få en helhetslös
ning i utemiljön. De resonerade att enbart
ett proffs har den kunskap som krävs för att
komma med nya idéer som i slutändan
passar familjens livsstil, och som man kan
känna glädje och stolthet över.
”Att rådfråga en specialist är det bästa vi
har gjort. Vi har fått en unik, vacker och
funktionell miljö med variation i markstenens
läggningsmönster och med många spän
nande linjer.”
Mjuka linjer med hårda stenar
Terrasseringen är bara ett exempel på vad
Susan och Erwin menar med sköna, mjuka

Rustik grå ljus, grå svart och terra 100x133
samt Rustik grå ljus 200x133

former runt huset. Trådgårdsgången med
Rustik halvstenar slingrar sig hela vägen till
den cirkel av marksten skapad som sittyta
för att kunna njuta av kvällssolen.
Även på husets baksida, utmed slänten som
leder upp till tomtgränsen, återfinns de
mjuka linjerna i Safir murblock. Dessa är
dubbelsidiga, som gör att de kan vändas
och vridas efter önskemål och ändå ha en
tät ovansida. Låga murblock finns såväl i
släntkanten som en bit upp i slänten. När
omgivande mark blir grön blir det en spän
nande visuell effekt. På avstånd ser muren
ut som att den fortsätter uppåt och är hög.

Nästan som trolleri,
otillgänglig mark blev tillgänglig.
AWS Diamond grå ljus
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Block
rassen bildar en naturlig barriär mot gatan.
Huset måste passeras innan man når trap
pan, och för varje steg uppför den över
raskas vi av att se trädgården växa fram.
Österländsk inspiration
Susan och Erwin visar oss runt huset. Höst
löven virvlar runt fötterna när vi från den
skyddade innergårdens gräsmatta ser hel
heten, där stenarna skapar en trivsam och
hållbar miljö.
En talgoxe gör oss sällskap när vi går fram
till husgrunden och de dekorationsstenar
som sätter lite österländsk prägel på upp
levelsen. Här finns bland annat dolomit,
basalt och lavasten från Turkiet.

Block Rustik
Trumlat murblock med identiska färger som markstenen Rustik.
Läs mer på sidan 101.

En ren förbättring mot grus
Innan vi lämnar Susan och Erwin påminner
de om hur viktigt det är att ta till sig idéer
genom att med egna ögon se exempel på
hur andra har gjort med marksten, plattor,
block och murar.
”Dessa är verkligen trädgårdens byggste
nar. Det är bara fantasin som sätter gränser
för spännande estetiska lösningar. Dessutom
är stenar lättskötta. De åldras vackert och
går att sopa av. Inte måste de oljas, slipas,
målas, klippas eller krattas heller. Men kan
ske viktigast av allt, det är rent. Vi hade
grus tidigare, det drogs med in i huset hela
tiden. Det problemet kan framför allt alla
småbarnsföräldrar instämma i.”

Block Parad
Ett mur- och kantblock med modernt formspråk. Dubbelsidigt för fristående murar.
Läs mer på sidan 101.

Barnen älskar sten
Totalt är cirka 230 kvadratmeter stenbe
lagda och omkring 40 ton marksten har an
vänst. Dominerar gör Rustik, främst halvste
nar. Helstenar ligger på garageuppfarten
för att få en maximalt jämn och slät yta att
köra på.
Mellan garaget och bostaden, som i
många trädgårdar ofta är en mossig och
lerig gräsyta dit solen aldrig når, ligger
också Rustik. En praktisk yta att till exempel
ställa cyklarna på. Men också som gjord
att leka och hoppa hage på för tvilling
barnen Isabelle och Kevin.
Block Rustik har använts för trappan som
genom sin placering i bortre ändan av ter
24
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Byggblocket
Ett trapp- och murblock med fas på
ovansidans långsidor.
Läs mer på sidan 101.

Block Klassik
I första hand ett trappblock, men
kan också användas som kantstöd.
Läs mer på sidan 101.

Trädgårdens byggstenar – Entréer
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Garageuppfarten
välkomnar till så mycket mer

Låt garageuppfarten bli en enda stor, mjuk övergång
från garaget till villan och trädgården. Och låt uppfarten
även komma till användning när bilen inte behöver den.
Rustik grå ljus 200x133

Garageuppfarten ska vara
både praktisk och snygg.
En garageuppfart ska vara lika välkomnan
de för dig och din familj som för era gäster.
Uppfarten ska tåla stora påfrestningar och
vara lätt att underhålla året om. Den ska
vara enkel att spola ren, snön ska lätt kunna
borstas bort och löven snabbt sopas undan.

Anna tipsar
om lämpligt antal
olika växter…
Väljer du för många olika växter till trädgårdsrabatten, kan intrycket lätt bli rörigt.
Det är bättre att hålla sig till ett par olika
sorter och istället ta fler av varje sort, som
kan återkomma på olika ställen i trädgården. Du kan förslagsvis välja tre olika
sorter som blommar på våren, tre olika
sorter som blommar på sommaren och tre
olika höstblommande sorter. Då får du fin
variation.
Det begränsade urvalet framhäver också
mer de andra växterna runt omkring.

…om att tidigt få
vårblommor i rabatten.
Täck jorden med dekorationssten.
Stenarna värms upp av den starka vårsolen, håller värmen (främst svarta stenar)
och tinar fortare upp jorden så att de efterlängtade vårblommorna spirar.

Nostalit blandade storlekar gulröd och grå ljus samt Kullersten

Trädgårdens byggstenar – garageuppfarten

Grunden för en bra garageuppfart är
ett omsorgsfullt underarbete och att du
väljer rätt produkter. Lägger du plattor
är det viktigt att underlaget är jämnt
och slätt. Markstenar och plattor lag
da i förband ger ökad hållfasthet ge
nom att lasterna fördelas optimalt.

Bygg en lådbil!
Lådbilen är en klassiker bland hemmabyg
gen. Den är enkel att bygga och får se ut
hur som helst så länge den har fyra hjul (så
parallella mot varandra som möjligt), går
att putta och styra. Och helst också brom
sa. Säkrast är det om båda bakhjulen kan
bromsas. Störthjälm och säkerhetsbälte bör
förstås också höra till standardutrustningen.
Grunden för en lådbil är ett chassi av en
kraftig planka med två tvärslår för hjulaxlar
na. Den främre axeln görs rörlig med en
vagnsbult. På chassiet monteras sedan sits,
och en skyddande överdel (vassa kanter
kläs in med mjukt material). Ett säte med
högt ryggstöd är bra, som ”störtbåge” likt
racerbilarnas. Lådbilen ska kunna styras sä
kert med ratt eller linor/snöre. Snörstyrning
– till exempel med hjälp av ett gammalt
hopprep – kan vara tung och dessutom skä
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Block Parad och Rustik grå ljus 200x133

Se till att du får fall på ytan för att
leda bort regnvattnet. Fundera även
på om det finns någon känslig yta för
oljedropp etc. Mörkare stenar kan då
vara en bra lösning.

ra in i händerna. Lägsta möjliga tyngdpunkt
ger bästa väghållning.
Lådbilen är tacksam att hotta upp med lite
färg och tuff extrautrustning som tuta, ring
klocka, backspegel, antenn och lyktor.
Tänk på att lätta lådbilar kommer igång
snabbare, tunga rullar längre och korta bilar
passar för slalomkörning.

Parad grå ljus och röd 200x100 samt Block Rustik brun sand
Trädgårdens byggstenar – garageuppfarten
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Rustik grå ljus och röd 200x133 samt Block Rustik grå ljus

Rustik grå ljus, terra och curry

Rustik
Rustik är vår klassiska trumlade marksten som du kan an
vända till både entrén, uteplatsen och garageuppfarten.
I trumlingsprocessen nöts skarpa hörn och kanter av på
stenarna och de ser naturligt slitna ut, vilket ger den fär
diga ytan ett antikt utseende och en levande karaktär.
Ytan är dessutom len och skön att gå på.
Rustik är enkel att lägga och du kan välja mellan många
färger. Du kan med fördel blanda färgerna efter regel
bundna mönster eller låta slumpen avgöra mönsterlägg
ningen. Du kan också blanda sorter och storlekar för att
skapa ytterligare liv i ytan. Rustik finns i flera tjocklekar
för olika belastningskrav och kan läggas i förband för
ökad hållfasthet.
Rustik curry och terra 200x133
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Rustik och AWS Diamond
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Marksten

Rustik
Klassisk trumlad marksten med antikt utseende
och levande karaktär.
Läs mer på sidan 99.
“Skriv i sand de orättfärdigheter du utsätts för
– mejsla i sten de välgärningar som vederfars dig.“
Benjamin Franklin

Gåra
Trumlad marksten i tegelformat.
Läs mer på sidan 100.

Rustik Color
Klassiska trumlade markstenen i sex kryddstarka färger
ger utemiljön karaktär.
Läs mer på sidan 99.

Parad
Markstenar ur system Parad ger en hållfast
och slät beläggning.
Läs mer på sidan 98.

Smågatsten och kantsten i granit

Rustik Structura
Trumlad marksten med strukturerad yta.
Läs mer på sidan 99.

Nostalit
Formad för att enkelt kunna bygga radier,
bågar och cirklar.
Läs mer på sidan 100.

Smågatsten
De naturliga variationerna i stenen ger ytan liv.

Trädgårdens byggstenar – garageuppfarten
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Anna tipsar
om höstplantering…
Augusti, september och oktober (beroende på vädret) är en bra tid att plantera
på, eftersom jorden är varmare efter att
ha värmts upp under hela sommaren.
Dessutom är det svalare i luften. Vad du
än planterar, rotar sig växterna snabbare. Du behöver heller inte vattna lika
länge efter planteringen som på våren.
Växter som har gått in i vintervila och
tappat sina blad, kan du plantera långt
in på hösten. Du köper växten som så
kallade barrot (består endast av rot).
Plantera gärna så nära frosten som möjligt. Frosten binder jorden runt roten, så
att den står stadigt.

… och om höstblommor.
Tänk på att plantera blommor som du
kan njuta av på hösten – när du är tillbaka hemma efter att ha varit bortrest
under semestern.
Platta Vara grå 500x500 och Rustik

Rustik Structura grå/svart melerad och röd/svart melerad

Platta Vara grå och grå svart 350x350

Rustik Structura grå/svart melerad
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Platta Vara grå 400x400 samt
Parad grå ljus 200x200

Plattor
Släta plattor på garageuppfarten är en klassiker som kanske inte är lika vanligt idag, men som fungerar alldeles utmärkt. Du kan kombine
ra traditionella plattor med marksten och block, så att uppfarten blir ännu mer livfull. Våra plattor finns i grövre tjocklekar för att klara hår
da påfrestningar på ytan. Hållbarheten i kombination med enkel läggning gör plattor till favoriter hos många villaägare med höga krav
på kvalitet och bekvämt underhåll. Mer om plattor på sidan 97.
Trädgårdens byggstenar – garageuppfarten
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Vilken fog väljer du?
Du avslutar läggningen av marksten och plattor med att fylla en fog mellan
byggstenarna. Fogen har till uppgift att göra produkterna elastiska, så att
de inte skjuts i någon riktning. I vårt sortiment kan du välja mellan tre olika
slags fogar: sandfogar, dekorfogar och fasta fogar.

Vår sandfog är garanterat ren – tvättad och torkad – till skillnad mot sand
från till exempel sand- och grustag. Vår sand har också alltid rätt korn
storlek, så att fogen fylls optimalt och du minimerar behovet av återfyllning.
Gåra grå ljus och terra 250x123

Vår dekorfog finns i två färger: vit och grå. Det
gör att du kan välja den kulör som passar bäst
i kombination med våra markstenar, plattor och
murar för att få en ännu vackrare och läckrare
trädgård.

NYHET
– fast underhållsfri fog!
Med vår nya fog – svart eller sandfärgad – får
du en fog som efter ett dygn är hård. Härdning
en börjar så fort du bryter förpackningen.
Du slipper genomträngning av ogräs och pro
blem med myror och insekter. Du behöver heller
inte tänka på återfyllning av sand. Dessutom är
fogen lätt att hålla ren, bara att spola av. Och
trots att fogen är fast, släpper den igenom vat
ten och är därmed frostsäker.
Parad grå ljus 200x200 och Block Rustik grå ljus
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Världens trädgårdar!
De första kända trädgårdarna anlades 1400 f Kr i Egypten. Där växte praktiskt användbara växter till
sammans med vackra blommor. Trädgårdarna blev som en förminskad bild av ett landskap som människan
ansåg fullkomligt. Människan kunde bygga upp sin egen värld, man kunde ta guds roll.
Några länders trädgårdskulturer har genom historien skapat sina egna konstarter. Vi talar gärna om Den
Italienska Trädgården, Den Franska Trädgården, Den Engelska Trädgården och Den Japanska Trädgården.
Italienska trädgårdar
ett arv från antiken
I de italienska trädgårdarna, med anor ända
från Pompeji och antikens dagar, finns allt. Oliv
träd, fikonträd och klättrande vinrankor samsas
med dammar, fontäner, trädgårdsskulpturer och
stora terrakottakrukor med exotiska växter. Här
finns formklippta häckar som inramning och figur
klippta buskar som utsmyckning. Formklippningen
går tillbaka till renässansens klassiska ideal på
1500-talet, då allt skulle vara enligt den gudom
liga geometrin.

I Frankrike frodas
romantiken

Den japanska trädgården
är ett konstverk
En japansk trädgård är ingen kopia av natu
ren utan en tolkning, och utgör en del av hem
met och det dagliga livet. Trädgården är ska
pad för att visa japanernas unika förhållnings
sätt till naturen, att bli i harmoni med den.
Man söker balans mellan det vilda och det
kontrollerade. I en japansk trädgård, med
grönt som dominerande färg i en begränsad
palett, handlar det om metaforer. En sten i en
stilla sjö kan symbolisera paradisöar i ett stort
hav. Allt finns där för att skapa intryck. Och
en japansk trädgård måste ha alla sina egen
skaper året runt i alla väder, även när det
haglar och blåser storm.
Typiskt för den japanska trädgården är
också hur husen integreras i den. Husen ska
smälta in i miljön, det ska nästan verka som
om de växt upp där ur jorden.
Trädgårdens byggstenar – garageuppfarten

I den engelska myllan spirar och växer det
ohejdat. De typiska engelska trädgårdarna
är översållade av blommor i prunkande ra
batter, av täta och välansade gräsmattor, av
små perfekta stensatta gångar, av rosor i
mängd och av vackra böljande formklippta
buxbomshäckar. De fantasiklippta häckarna
och träden lever kvar i dagens privata eng
elska trädgårdar som ingen annanstans i Eu
ropa.
Den engelska trädgårdskulturen sträcker sig
alltifrån landskapsparker med slingrande sti
gar, oregelbundna vattenytor och dungar av
vegetation till ”cottage garden”, en okonst
lad trädgård med gamla inhemska växter
och grusgångar kantade av perenna blom
mor. Den omges av en mur, en häck eller ett
staket och ofta ingår också några lövträd.
Själva hjärtat i denna trädgård är det om
huldade grönsakslandet med sina raka ra
der och frodiga grönska. England är också
känt för sina ”arts- and craftsträdgårdar”,
där trappor och murar formar olika rum fyll
da med gamla traditionella blommor.

De flesta av Italiens moderna trädgårdar har sitt
ursprung i två urtyper av romerska trädgårdar.
Den ena var lantvillans inhägnade plätt, där
frukt, grönsaker och örter odlades. Den andra
var den privata trädgården i staden. Denna träd
gård ramades ofta in av kolonner och var ut
smyckad med fontäner och bassänger. Även
idag sprutar, frustar och sorlar det mellan citron
träd och rosor i italienska trädgårdar. Helt natur
ligt, eftersom den sprittande bergsbäcken är sym
bol för italiensk trädgårdskonst.
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I engelska trädgårdar
har fantasin växtkraft

Det lugna flodlandskapet sätter sin prä
gel på den franska trädgården. Till skill
nad mot Italien karakteriseras det franska
trädgårdslandskapet av ett lugnt slättland
med speglande vattenytor och ordnade
planteringar, stora linjer och ett svalare
och mer dämpat klimat.
Ur detta landskap med stora, breda flo
der kantade av raka rader med höga
träd, har den typiska franska romantiska
trädgården vuxit fram. Här möter vi fort
farande 1600-talets barockträdgårds ut
märkande drag; att den läggs ut i ett
platt landskap och gärna delas upp i fle
ra terrasser. Planteringarna placeras sym
metriskt kring en lång huvudaxel som
korsas av några tvärgående gångar.
Perspektivet är viktigt, och alla linjer ska
sammanstråla i en enda punkt. Detta
uppnås genom att den hårt tuktade träd
gården inramas av höga träd och bus
kar. Alléer och kanaler används för att
leda blicken vidare.
Trädgårdens byggstenar
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Trädgården
är mötesplats för trivsel
och samvaro
I din trädgård skapar du ditt eget privata paradis.
Här bjuder du på mat, här ekar skratten med goda
vänner och här sätts familjeäran på spel.
Structura brun sand 400x400
och Sjösten gulmelerad

Här trivs mat- och spelglädjen.
Lammsouvlaki med
sallad i pitabröd

Trädgården är ett livsrum,
där du och din familj kan
odla trevligt umgänge. I trädgården är det lätt att få inspiration till vardagslycka och
festliga helger. Och har du
tänkt på att de mest opretentiösa festerna blir förvånansvärt ofta de roligaste.

Gör trädgården grönare och
mer spännnande med marksten och plattor. Kontrasten
mellan den gröna gräsmattan,
de färgrika blommorna och
markbetong gör att gräset ser

Till 4 port behövs:

ännu frodigare ut och blom-

800g benfritt lammkött
1 msk torkad oregano
1 dl olivolja
saften av 1 citron
2 gula lökar
1 ask cocktailtomater
2 gröna paprikor
8 grillspett av trä
salt och svartpeppar
4 portioner grönsallad
4 pitabröd

morna ännu mer praktfulla.

Har du provat
trädgårdsplockepinn?

1. Skär köttet i stora tärningar och lägg det i en
skål. Peppra det runt om, strö över oregano och
häll i olivolja och citronsaft. Marinera köttet i
minst 1 timme i kylskåp (gärna dagen innan).
2. Skala lökarna och dela dem i fyra delar, skölj
tomater och paprika, kärna ur dem och skär
dem i lagom stora munsbitar.
3. Lyft upp köttet ur marinaden, klappa det torrt och
trä upp det på spetten varvat med grönsakerna.
Lägg grillspetten på den heta träkolsgrillen eller
stekpannan och grilla dem i cirka 15 minuter;
vänd dem flera gånger. Salta och peppra.

Servera spetten med pitabröd och sallad. Servera
gärna en klick matlagningsyoghurt till, smaksatt
med vitlök och persilja.
Receptet kommer från www.tasteline.com

Det finns mycket roligt att hitta på i träd
gården för både barn, ungdomar och
vuxna. Trädgården behöver inte vara
stor för lek och spel. Även en liten yta
kan erbjuda plats nog att samla ihop
familj och vänner för att utmana dem i
något trädgårdsspel. Krocket, boule,
kubb och badminton är klassiska. Men
många familjers favorit är trädgårds
plockepinn som handlar om både tur
och mycket strategi.
Spelet är egentligen identiskt med
bordsplockepinn. Men du spelar med
storleken större pinnar som du blandar
och släpper ut i en hög på gräset. Se
dan gäller det att ta upp en pinne i ta
get med händerna och fötterna som
hjälpmedel, utan att röra någon annan
pinne. Bäst gör du det genom att trycka
lätt på spetsen av pinnen, varvid den
”ställer” sig upp.
Rör sig trots allt någon annan pinne
måste du släppa pinnen du håller på
att ta, och därefter räkna samman anta
let poäng du samlat ihop. Den med
flest poäng vinner. Lycka till!

Block Rustik brun sand, Rustik grå ljus, röd och curry
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Nostalit grå ljus
Trädgårdens byggstenar – trädgården
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Nostalit grå ljus och gulröd

Rustik Structura grå/svart melerad 200x133

Rustik grå ljus, curry och röd 200x133 samt Block Rustik brun sand

Rustik Structura grå/svart melerad 200x133 och Vit Marmor

Rustik Structura grå/svart melerad 200x200 och röd/svart melerad 200x200

Anna tipsar
om att bli av med
oönskade gäster…
Rådjur tycker inte om lukten hos
exempelvis det snabb- och långtids
verkande naturgödselmedlet Chrysan.
Gödsla runt plantan ett par gånger
under säsongen.
En metod för att bli kvitt mördarsniglar
är att använda medlet Snigelfritt. Effek
tiviteten ökar om du lägger det runt en
död mördarsnigel, eftersom mördarsniglar äter varandra och många därmed dras till den döda snigeln.

… om växter i platt
och kuperad trädgård.
Högre växter gör sig ofta bäst i en
platt och öppen trädgård, eftersom de
ger trädgården mer liv. Komplettera
gärna med några mindre växter.
Lägre växter passar å andra sidan
ofta bäst på en skogstomt och i en
kuperad trädgård.
Rustik Structura grå/svart melerad 200x133 och Sjösten gulmelerad
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Dekorsten

Dolomit
(15–25, 25–40)

Basalt
(15–25, 25–40)

Porfyr
(15–25, 25–40)

Sjösten, grå/brun
(6–12)

Rhensingel
(6–12)
Atlantic
(6–12)

Sjösten, svartvit
(16–30, 30–60)

Sjösten, gulmelerad
(16–30, 30–60)

Sjösten svartvit och Diabas

Vit Marmor och Kullersten

Dekorsten
Diabas
(11–16, 16–30, 30–60)

Vit Marmor
(11–16, 30–60)

Natursingel
(11–16, 30–60, 60–100)

Absolute White
(50–100)

Granit Balls
(70–90)
46
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Älvdalsporfyr
(6–12, 16–30)

Angel Stone
(50–100)

Kullersten
(100–300)

Använd dekorsten som utsmyckning i plan
teringar eller i övergången mellan olika ma
terial som betong, natursten, trä och gräs.
En vackert tecknad sten utmed husgrunden
eller längs entrégången skapar kontraster.
Våra dekorstenar finns i fraktioner från 6
mm till 300 mm och i flera färger. Använd
dem vid uteplatsen, entrén, planteringsytor
eller på andra ytor som du vill lyfta fram i
din trädgård.

Sjösten svartvit
Trädgårdens byggstenar – trädgården
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Anna tipsar

Anna tipsar

om barnkammare
i trädgården.

… om växter i
platt och kuperad 		
trädgård.

Barnens lek kräver robusta träd
gårdsrum, där bollar inte knäcker
blommorna och gungan inte svingar
sig rakt in i buskarna. Du kan rama in
lekytan med robusta häckar (förstås
inte taggiga). Liguster, ölandstok,
spirea och avenbok är några tåliga
växter.

Högre växter gör sig ofta bäst i en
platt och öppen trädgård, eftersom de
ger trädgården mer liv. Komplettera
gärna med några mindre växter.
Lägre växter passar å andra sidan
ofta bäst på en skogstomt och i en
kuperad trädgård.

Du kan också välja barrväxter runt
barnträdgården, som idegran och
thuja.
Structura grå svart 400x400

“Den som äger
en trädgård och
en boksamling
saknar intet.”
Cicero

Frilagd platta vit-svart marmor och trädgårdskantstöd vit-svart marmor
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Parad grå ljus 400x400, Block Rustik grå ljus och Sjösten gulmelerad
Trädgårdens byggstenar – trädgården
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Rustik 100x133 och Rustik “klippt”

Nostalit grå ljus och gulröd

Slingrande gångar med rundade kurvor eller raka stigar med tvära kast. Valet
är ditt. Ta också vara på möjligheten att skapa olika inramningar med mark
sten och att få effektfulla lösningar genom att blanda former, ytor och färger.
När du anlägger en trädgårdsgång är det viktigt med ett bra underarbete
och att beläggningen är rätt inspänd med kantstöd. Det kan räcka med att
lägga det yttersta skiftet marksten i jordfuktig betong. På garageuppfarter kan
det däremot behövas kraftigare förstärkning, kanske ett block som kantstöd.

Smågatsten
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Structura grå svart 400x400 och Rustik Structura grå/svart melerad 200x133

Parad grå ljus 200x100 och grå svart 200x200 samt Diabas

Rustik grå ljus 200x133, Rustik grå svart 200x133
samt Block Rustik grå ljus och grå svart
Trädgårdens byggstenar – trädgården
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Rustik grå ljus och grå svart 200x133 samt Sjösten svartvit

Blanda gärna markstenar på trädgårdsgångar med natursten i när
liggande rabatter – eller som insprängda öar i uteplatsens golv.

Rustik grå ljus och grå svart 200x133
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Parad gråljus 400x200 och Vit Marmor

Sjösten svartvit
Trädgårdens byggstenar – trädgården
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Rustik curry, Kullersten och Sjösten

Rustik grå ljus

En slingrande gång av marksten
ger en ny dimension åt trädgården.
Inramningen av hus och växter för
höjer helhetsupplevelsen.

Anna tipsar
om träd.
Tänk på att snabbväxande träd som
björk, rönn och lönn tar mycket vatten
från planteringarna runt omkring.
Hur snabbt och starkt ett fruktträd
växer anges oftast på trädets informationslapp. A2 står för starkväxande
och M9 för svagväxande.
Kom också ihåg att vissa fruktträd behöver pollineras. Andra fruktträd bör
alltså finnas i närheten.

Rustik 200x133 grå ljus och grå svart
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Rustik 200x133 grå ljus och terra

Rustik terra
Trädgårdens byggstenar – trädgården
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En bra trädgård är ett kärleksobjekt,
en plats att längta till.
”Många nyblivna husägare tycks tro att en
trädgård kan planeras på en kafferast. Så
enkelt är det inte. Trädgården ska betraktas
som en fullvärdig del av huset, ett rum som
ska planeras och inredas med hänsyn till
form och funktion. Det är speciellt viktigt att
ha tålamod om du övertar en befintlig träd
gård, och flyttar in vid en årstid när du inte
ser hur trädgården ser ut. Börja aldrig med
att röja, utan beskär försiktigt, stamma upp
och mejsla fram den befintliga växtligheten.
Du kan behöva leva en säsong med den
gamla trädgården för att veta hur du ska
planera ditt eget paradis. Fundera då på
hur du vill använda din trädgård. Använd
ningen handlar mycket om olika faser i li
vet. Till exempel om du har barn, kan plats
för lek och spel behövas. Senare i livet vill
du möjligen ha trädgården lite mer sluten,
med skyddade rum för avkoppling.”

vill du hellre klippa gräset, njuta av stor
slagna rabatter och rensa ogräs? Det hand
lar om vilket intresse du har för trädgård och
hur mycket tid och energi du kan tänka dig
att lägga ner.
Oavsett hur du väljer att planera din träd
gård, så kommer den att kräva ett visst enga
gemang. Den skötselfria trädgården är en
myt, säger Stefan. Men man kan komma
ganska nära genom att använda material
och växter som inte behöver så mycket under
håll, till exempel stenytor och marktäckare.
”Vill du ha en trädgård med minimalt under
håll måste du vara extra noggrann med un
derarbetet. I allmänhet är de två första åren
avgörande för hur trädgården kommer att ut
vecklas på lite längre sikt.”
Oberoende av hur gröna fingrar du har kan
det vara värt att rådfråga en trädgårdsarki
tekt om anläggning och skötsel. Trädgårdsar
kitekten lyssnar in vad du är ute efter och fö
reslår hur trädgården ska planeras, så att det
blir din egen plats på jorden.

Dessutom, påpekar Stefan, måste du
komma ihåg att planera för de mer prak
tiska funktionerna som bilparkering, cykel
förråd, sophantering och kanske någon
stans att hänga upp tvätten på tork.

Stefan Sundblad är landskapsarkitekt LAR/MSA och trädgårdsdesigner på Trädgårdstjänst i Ystad. En trädgård ska,
enligt Stefan, vara motsatsen till jäkt och stress. Den ska
vara skapad för rekreation och för att odla våra egna intressen. Men att få trädgården precis sådan som du vill ha
den, tar tid.

Planeringen handlar också om hur du rör
dig i trädgården. Det är avgörande för pla
neringen av entréer, gångar och sittytor.
Har du möjlighet så anlägg gärna en
slinga som känns naturlig att följa i trädgår
den. Då blir du sugen på att gå en sväng i
trädgården, vilket också blir ett naturligt sätt
att hålla koll på din trädgård.
Trädgården ska vara
en spegling av dig
Stefan menar att det är din personlighet och
själ som ska uttryckas i din trädgård. Det är
ju faktiskt du – inte grannar eller svärmor –
som ska leva med och i din trädgård. Den
karaktär som du vill ge trädgården utgår
mycket från färg och form. De arkitektoniska
grunderna som kvadrater, cirklar och axlar
skapar ett formellare uttryck än flytande, or
ganiska linjer som mer framhäver det
mjuka.
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”I allt trädgårdsskapande handlar det om
att uppnå balans, harmoni och kontraster
med strikta former mot det mjuka och
runda, högt mot lågt, levande växter mot
hårt stenmaterial. Tänk rumsligt och i pro
portioner när du planerar din trädgård,
som om du skulle bygga rum inne.”
Beroende på trädgårdens storlek så kan du
designa ett eller flera rum som vart och ett
kan ha olika karaktärer, men tillsammans
skapar en helhet. Den formas av att du är
noga i detaljer och tar hänsyn till givna för
utsättningar som exempelvis husets arkitek
tur. En fungerande helhet är också en fråga
om variation och begränsning av material
för att inte göra trädgården plottrig.
En trädgård är levande året om
En avgörande skillnad mellan rummen i en
trädgård och rummen i ett hus är att huset
är tredimensionellt, medan trädgården har

ytterligare en dimension att ta hänsyn till
– tiden. Ha detta i åtanke när du skissar
och gör upp planerna för trädgården.
Den förändras både med årstiderna och
genom åren.
”Varje årstid har sin charm med sina värde
fulla insikter. I och med inslaget av växter i
trädgården upplever du årstidsväxlingarna
starkare än i din bostad. Du har alltid något
att se fram emot – blommorna på våren,
sommarens prunkande rabatter, höstfär
gerna och höstfrukten, en vackert färgad
trädstam på vintern…”
Använd hjälp för att
skapa din drömträdgård
Det finns en trädgård för alla, den ser bara
lite olika ut. Du kanske sätter rekreationen i
trädgården främst, och vill ha en med stora
stenlagda ytor och planteringar med deko
rationsmaterial som minimerar ogräset. Eller
Trädgårdens byggstenar
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Uteplatsen
bjuder på en meny
av möjligheter
Trädgården är en personlig skapelse,
där uteplatsen ska vara det vackraste
rummet. Dessutom är det sommarens mest
användbara, vid olika tider på dygnet.

Smakfullt.
Uteplatsen är viktig genom dess många funktioner.
Den kan vara en mötesplats för umgänge med familj,
släkt och vänner eller en plats för avkoppling. En bra
uteplats ger livskvalitet. Vad kan till exempel vara trev
ligare än att avnjuta en god dessert på uteplatsen…

Passionsfruktssorbet
4 st passionsfrukter
0,5 dl gelesocker
0,5 dl vatten
1 burk kesella vanilj
färska hallon till servering
50 g mörk blockchoklad till garnering
Dela och gröp ur passionsfrukterna. Blanda vatten och socker i en kastrull och koka upp. Ta
bort kastrullen från värmen så fort det kokar
upp. Rör om och se till att allt socker har löst
sig.
Tillsätt den urgröpta passionsfrukten till sockerlagen. Häll vätskan genom en sil. Släng kärnorna. Låt sockerlagen svalna något, tillsätt kesellan. Häll upp på portionsformar. Ställ in
formarna i frysen och låt stå 1-2 timmar.
Garnera med färska bär och chokladhjärtan
vid servering.
Chokladhjärtan kan du enkelt göra genom att
smälta blockchoklad i mikrovågsugn. Häll upp
den smälta chokladen på spritspåse med liten
öppning, eller i en strut som du tillverkat av
smörpapper. Spritsa hjärtan på smörpapper
och låt stelna i kylskåp.

Matbord Bexky och stol Stockholm från EM, www.em.nu

Vision
Vision ger en mjuk yta med en unik färgbeständighet. Med
rätt underhåll behåller ytan sin lyster år efter år. Ytan består
av ett noga utvalt naturmaterial som varsamt har blästrats
fram. Använd produkten på uteplatsen, vid entrén eller var
för inte på garageuppfarten.
Vision finns även som strukturerad för dig som vill ha en
ännu mer naturstenslik platta.
Vision kombinerar modern design med ett klassiskt format.
Structura svartmarmorerad
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Anna tipsar
… och om att
fotografera.
Ta gärna en bild på trädgården och
ta med till plantskolan. Fotot hjälper
trädgårdsmästaren att ge råd om
lämpliga växter.
Du kan också ta med dig bilder på
växter som du inte vet vad det är.

“Att leva är inte nog; solsken, frihet
och en liten blomma måste man ha.”
H C Andersen

Parad grå ljus 400x400

Rustik Structura grå/svart melerad 200x200

Naturstensplatta padang dark 600x400

Parad grå ljus 400x400

Rustik Structura grå/svart melerad 200x200
Trädgårdens byggstenar – Uteplatsen
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Mönsterläggning
Marksten, block och plattor ger stora möjligheter till variation. Prova dig gärna fram till rätt lägg
ningsmönster genom att placera ut stenen ovanpå marken innan du lägger den på plats. Ett gott råd
är att du ska undvika onödiga kapningar – använd så många hela stenar som möjligt. På tungt be
lastade ytor är mönsterläggningen viktig, eftersom styrkan i beläggningen ökar när stenarna är för
skjutna i förhållande till varandra.

Rustik

Parad Plattor

Sjösten svartvit

Gåra blandade färger

Gåra

Parad

Gåra är en trumlad marksten gjord för dig som vill använda det
klassiska tegelformatet. Du kan välja bland flera färger, vilket ger
möjlighet att sätta personlig prägel på beläggningen.

Nostalit

Parad marksten

Nostalit

Parad grå ljus och grå svart 200x200, 200x100 samt 100x100
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Gåra grå ljus

Parad Plattor

Rustik
Trädgårdens byggstenar – Uteplatsen

65

Plattor

Vision
Platta med blästrad yta av naturmaterial och med unik färgbeständighet.
Finns även som strukturerad.
Läs mer på sidan 97.

brun sand
Structura
En elegant platta med en lite grövre, oregelbunden yta.
Läs mer på sidan 98.

Släta plattor
Plattorna som ger en hållfast och slät beläggning
finns som Parad, Platta Klassik och Platta Vara.
Läs mer på sidan 97.

Natursten plattor
Flammade ytan ger ett slätt golv med fin struktur.
Finns i flera storlekar.
Läs mer på sidan 98.
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Rustik Structura grå/svart melerad och Safir grå ljus
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Parad grå ljus 400x400 och Block Rustik grå ljus

Rustik Structura grå/svart melerad och Safir grå ljus

Rustik Structura
Rustik Structura är en trumlad marksten. Stenens strukture
rade yta för tankarna till storgatsten och gör den lagda
ytan levande. Markstenen är dessutom melerad, d v s skif
tar i två färger. Du kan använda den på uteplatsen, gång
ytor och på garageuppfarten. Kvadratiska Rustik Structura
200x200 passar såväl på uteplatsen som vid entrén.
Rustik Structura är lätt att lägga. Skapa ditt eget mönster
med olika storlekar på stenar eller lägg markstenen med
halvstensförband. Kombinera gärna med Block Rustik.

Platta Vara grå ljus 350x350 och Block Rustik grå ljus
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Natursten padang dark 400x400 och Diabas
Trädgårdens byggstenar – Uteplatsen
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Anna tipsar
om att bli av
med mossa…
Mossa växer helst på skuggiga och
fuktiga ställen, där jorden är ganska
näringsfattig. De flesta mossarter vill
ha en sur miljö. Kalka för att höja
pH---värdet.
För att hålla en hög näringsnivå i
jorden bör du använda ett kväverikt
gödselmedel i maj och augusti (då
mossan växer)

… och om att efter gödsling akta barn och djur.
Gödselkulor är kemiskt tillverkade.
Innan de lösts upp av vatten bör du
vara försiktig med att låta barn och
husdjur komma i kontakt med dem.

Structura grå svart 400x400

Apropå husdjur. Tänk på att perennen
Kantnepeta smakar gott för katter.

Structura
Structura är en elegant platta för dig som
uppskattar naturens egen arkitektur. Plat
tan har en lite grövre, oregelbunden yta.
Structura är en av våra mest exklusiva
plattor, natustenslik med en känsla av
huggen skiffer. Passar utmärkt på alla
ytor som inte belastas av fordon, till ex
empel på uteplatsen, i vinterträdgården,
på trädgårdsgången och vid entrén.
Kombinera gärna plattan med andra
markbeläggningsprodukter.

Structura grå svart 400x400 Rustik Structura grå svart 200x133
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Structura grå svart

Parad grå ljus 400x400

Structura grå svart 400x400 och Smågatsten
Trädgårdens byggstenar – Uteplatsen
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Rustik grå ljus 200x133 och Block Rustik grå ljus

Uteplatsen är en del av huset och en del av trädgården.
Uteplatsen bygger ofta ihop huset med trädgården. Fun
dera igenom vad du ska använda uteplatsen till. Är det
viktigt att ytan är praktisk eller ser du hellre enbart till det
estetiska? Kanske är det en kombination av detta du sö
ker? Välj produkter som passar just dig.

Structura grå svart
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Structura grå svart 400x400

Structura grå svart 400x400
Trädgårdens byggstenar – Uteplatsen
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nordiska klimatet. Tänk på att din belysning
får ta mycket stryk av regn, kyla och vind.
Säkrast är därför att köpa armaturer från
etablerade tillverkare.

Se din trädgård i nytt ljus.

Energisystem och installation

Bra belysning i trädgården gör underverk, både när det gäller
att orientera oss i den och att skapa en skönhetsupplevelse. Ett
dramatiskt upplyst träd eller buske kan förändra hela intrycket
av din trädgård. En ljusslinga under taket ger ett fint släpljus över
husfasaden. Har du en damm i trädgården, är den naturlig för
spännande effekter genom ljussättning av vattenspegeln.

LED 12 volt

olika höjd och i olika riktningar (vertikalt,
horisontellt och diagonalt) för att förstärka
det intrycket. Dessutom kan du byta plats
på belysningen då och då, det skapar hän
delser i trädgården.
Eftersträva ett mjukt välkomnande ljus, och
tänk på att ljuset bländar varken grannar
eller dig själv. Kom också ihåg att det är lju
set som ska synas, inte lamporna.

Solcellsdriven belysning kräver ingen drag
ning av elkabel och du kan göra installa
tionen. Energin alstras av solcellen som lad
dar upp batteriet i armaturen. Ljusmängden
varierar efter årstid och antal soltimmar.
Köp en armatur med hög kvalitet på sol
cellen. Idag finns det solceller som laddar
upp batteriet enbart av dagsljus (inget krav
på solljus).
Belysning med 12 eller 24 volt behöver en
transformator för att kopplas till eluttaget. I
fackhandeln finns färdiga belysningspaket
med armaturer, transformator och kabel som
du får installera. Köper du lösa komponen
ter ska du rådfråga en fackman om instal
lationen.

Sist men absolut inte minst, välj kvalitet och
produkter som utvecklats för att klara det

Trädgårdsbelysning har, precis som belys
ning inne, en förmåga att skänka stämning
åt vardag och fest. Dessutom förlängs utom
hussäsongen. Riktigt skönt är det att sitta i
trädgården i lampornas sken en höstkväll.
Ljus i trädgården gör den även mysigare
vintertid. Belysningen ger en känsla av triv
sel och värme, också när trädgården ligger
inbäddad i ett mjukt snötäcke.
Alla blir vi glada av att mötas av ett väl
komnande sken - inte minst vid entrén och
utmed gångar och garageuppfarten - när vi
kommer hem eller anländer som gäster.
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Men lika viktigt är att din trädgårdsbelys
ning också gör sig bra inifrån huset. Varje
gång du tittar ut i trädgården under det
mörka halvåret, så är det belysningen du
ser. Tänk därför på din trädgård som en för
längning av rummen i ditt hus. Istället för
svarta rutor blir dina fönster ett sätt att ut
vidga rummet. Ljuskällor placerade längre
bort i trädgården får den att se större och
rymligare ut.
Vad ska du tänka på när
du ska ljussätta trädgården?
En fin trädgårdsbelysning bygger på kon
trasten mellan ljus och mörker. Prova att gå

runt med en lampa i trädgården och belys
olika delar, så ser du vilken effekt du kan
få. Belys träd underifrån. Det gör dem
vackra samtidigt som de fungerar som re
flektorer och skänker ljus åt trädgården. El
ler dölj ljuskällan bakom en buske. Se vil
ken spännande trädgård du har! Välj se
dan ut ett antal platser och skapa ljuspunk
ter i trädgården. Det är ofta bättre att vara
lite sparsam med ljuskällor. Hellre då
blanda olika typer av belysning – markspot
light som monteras i underlaget, spotlights
på markspett, ljusslingor/ljusnät och strål
kastare – för att få en mer varierad belys
ning. Du kan också placera belysning i

Belysning med 230 volt finns i många olika
färdiga belysningspaket med sladd och
stickpropp där monteringen får göras av
dig. Alla fasta installationer ska utföras av
fackman.
Ljuskällor och energiåtgång
LED är en teknik på stark frammarsch med
många nya ljuskällor för olika typer av ar
maturer. Tekniken används i merparten av
all solcellsdriven belysning LED, som finns
både med varmt och kallt ljus, drar lite en
ergi i förhållande till ljusmängd och alstrar
lite värme.

LED solcell

Belysning från Näve

LED solcell

Halogen ger ett kallt och vitt gnistrande ljus.
Ljuskällor finns både för 12 och 230 volt.
Energiåtgång från 10 till 50 watt.
Glödljus ger ett varmt ljus. Glödlampor
finns med matt eller klart glas. Normalt an
vänds glödlampor med klart glas i armatu
rer, där man ser glödlampan. Energiåtgång
från 15 watt.
Lågenergiljuskällor finns i många olika utfö
randen. Den ursprungliga rörformade lam
pan har fått sällskap av bland annat klot
lampor, kronljus med stor och liten sockel
och en lampa för armaturer med 230 volts
halogensockel. Energiåtgång från 5 watt –
behöver bara en femtedels energimängd
för att ge lika mycket ljus som ett vanligt
glödljus. OBS! Välj kvalitet för säker drift
(också i kyla) och lång livslängd.
Lysrör – som kompaktlysrör och traditionella
lysrör – finns med varmt och kallt ljus, och
passar bra vid belysning av större ytor. En
ergiåtgång från 4 watt.
Trädgårdens byggstenar
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Muren

ger fantasin stöd
Förr stängde murar ute. Idag öppnar de
upp med terrasseringar och planteringar
och ger trädgårdarna liv. Låt idéer kring
murar i din trädgård växa fritt.

Vilka örtkryddor passar till vilken mat?
Att odla kryddörter i köksträdgården, ditt öppna skafferi, ger dig många
möjligheter att förgylla matlagningen. Färska kryddörter är mycket
aromatiska med friskt doftande blad. De förhöjer de flesta maträtter och
desserter, både till smak och utseende. I varma rätter bör i regel färska
örter tillsättas strax innan serveringen, annars kokar smaken bort.

Block Parad

Block Parad är ett mur och kantblock
med modernt formspråk för de lite lägre
konstruktionerna. Blocket har en fasad
kant runt fronten, vilket ger möjligheter till
spännande visuella effekter. Block Parad
är dubbelsidigt för fristående murar.

Smakerna varierar från milda till starkt kryddiga. Därför passar
inte alla örtkryddor till alla maträtter. Här får du några goda råd.
Basilika

Körvel

Basilika är på samma gång sötaktig och kraftig i
smaken. Eftersom det är de eteriska oljorna i bladen
som ger smak, bör de inte koka med länge i anrättningen. Basilika passar bra till ljust kött som kyckling och kalv samt i pastarätter, sallader, soppor
och grönsaksrätter.

Körvel påminner om lakrits i smak och lukt och används bland annat i rätter med ägg och grönsaker.

Citronmeliss
Bladen används i matlagning för sin friska citronsmak, till exempel i sallader, tillsammans med
frukt eller i drinkar, i soppor och såser samt till fisk.
Citronmeliss kan också användas som örtte. Häll
kokande vatten över färska blad och låt dra cirka
10 minuter.

Libbsticka
Smaken är mycket kraftig och örten ska doseras
försiktigt – 3-4 blad i en anrättning för 4 personer.
Den kraftiga smaken bevaras även under kokning.
Libbsticka passar bra i alla slags köttgrytor, i soppor, fiskrätter och sallader samt ihop med ost.

Malört
Malörten är starkt doftande och har bitter smak. Är
mest känd som brännvinskrydda, men används också som smaksättare i vermouth, vin och likör.

Dill
De smala bladen har sin självklara plats som välsmakande krydda i anrättningar som gravlaxsås,
dillsås, kräftströmming, potatisrätter och sallader,
särskilt tillsammans med fisk och skaldjur. Krondill
har kraftigare smak än bladdill.

Koriander har söt och något bitter smak. Bladen
strös över soppor och sallader. Korianderfrön har
mycket kraftigare smak än bladen och används
bland annat som brödkrydda, i sillinläggningar, i
ris- och grönsaksrätter samt i kakor och desserter.

Krasse
De avklippta bladen läggs på smörgås, i sallader
och sås. Krasse bör inte värmas, eftersom den då
tappar smaken. Kryddkrasse har starkare smak än
vattenkrasse.

Persilja är en 2-årig planta, men det är särskilt de
krusiga 1-årsbladen som används som kryddplanta.
Både blad och stjälkar är rika på den eteriska oljan, som ger persiljan den karakteristiska doften
och smaken. Persilja passar i de flesta sammanhang
och ger fin smakbrytning.

Rosmarin
Bladen används som krydda. Smaken är söt, lite
bitter och mycket genomträngande, varför kryddan
bör användas sparsamt. Rosmarin passar bra till vilt
och feta kött- och fiskrätter. Särskilt god är den till
lamm. Den kraftiga kryddan bryter en fet smak.
Salvia bör användas med försiktighet, eftersom den
har en bitter, aromatisk och mycket dominerande
smak. Smaken försvinner inte när bladen kokas.
Bladen kan användas hackade eller hela, till exempel då du grillar fisk eller kött.

Smaken är lätt bitter. Hacka eller klipp bladen och
använd som krydda till stekt kött eller fisk. Dragon
passar utmärkt i såser och soppor. Fransk dragon är
huvudkrydda i bearnaisesås.

Koriander

Persilja

Salvia

Dragon

Timjan

Mejram
Unga skott, blad och knoppar används som örtkrydda. Knopparna innehåller mest smakämnen (kokning förstör dem). Mejram har mild smak och används – förutom i ärtsoppa – bland annat i
äggrätter, fiskrätter, pastejer och grytor. I italienska
rätter med tomat och vitlök smakar mejram gott.

Mynta
Bladen har mycket stark smak och bör användas
med försiktighet. Mynta är god i dressingar, sallader, gelé, te och svalkande drycker.

Idag byggs murar för att utsmycka träd
gården, rama in ditt hem och trädgår
dens planteringsytor. Murar är även
praktiska. Dom tar upp höjder, ger stöd
och gör otillgängliga delar av tomten an
vändbara. Våra murblock gör det enkelt
att på egen hand bygga murar.

Timjan har en genomträngande smak och bör användas i små mängder. Smaken är aromatisk och
kryddan passar till bland annat kyckling, kött och
rätter med ost. Timjan används också i potatisrätter,
soppor och som brännvinskrydda.

Ängssyra
Smaken är mycket syrlig. Den mildaste arten av
ängssyra används i soppor, i marinader eller serveras till fisk. Från den syrligare plantan används helt
unga blad och de smakar bäst som krydda till sallader och fiskrätter.

Anna tipsar
om köksträdgård.
Köksträdgården är ditt bästa skafferi
som med lite omsorg och stor odlarglädje ger dig ett rejält tillskott i mathållningen. Dessutom ger den färska
råvaror av allra bästa kvalitet, för att
inte tala om tillfredsställelsen av att
själv ha odlat den goda maten.
En köksträdgård behöver mycket näring i jorden, som heller inte får torka
ut. Jordlagret bör vara minst 50 cm.
Anlägger du köksträdgården på en
tidigare gräsmatta ska gräset tas bort,
så att till exempel morötter och potatis
kan växa neråt så långt det behövs.
Blanda gärna i kompostjord, den
bästa jord som finns eftersom mikronäringsämnena är kvar.
Täck köksträdgården med fiberduk på
våren för att skynda på växtligheten
genom den värme som bildas under
duken. Samma ”växthuseffekt” får du
med en upp och nervänd lerkruka
över exempelvis sparris.

Oregano
Oreganoplantans friska skott, blad och knoppar
används som krydda. Smaken är lite skarp, varför
du bör dosera varsamt. Oregano har sin givna plats
i pizza- och pastarätter, tillsammans med ost och
tomat. Den är också god till grillat kött och i en mustig soppa.

Parad grå ljus 200x200
och Block Parad grå ljus
400x200x150
Trädgårdens byggstenar – Murar
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Vårt breda sortiment av murar och block
murar skapar stora möjligheter. Oavsett
användningsområde är det viktigt att se till
att det är väldränerat både innanför och
under muren.

Safir grå ljus avtäckt med natursten
crystal black 400x200 samt
Rustik grå ljus och grå svart 200x133
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Kanske har du funderat på att bygga mur, men avstått för att det verkat svårt. Många av våra
blockmurar är så enkla att bygga med att du varken behöver hjälp av murare eller specialverktyg.
Vid större belastningar krävs konstruktionsberäkningar och förstärkning med jordarmering.

Så här bygger du mur
Här ser du förenklat hur du i normalfallet bygger en mur med en horisontal, obelastad yta ovanför muren.
Alla våra murar ska grundläggas på frostfritt djup, på icke tjälskjutande material.
Vid behov använder du dräneringsslang för att effektivt leda bort vatten från murens grundläggning.

1. Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred ränna till grundläggningen. Du kan behöva gräva
djupare för högre murar.

2. Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande material
(bärlager eller singel). Komprimera väl med
markvibrator tills ytan blir jämn och väl avvägd.

Välj ett murblock som är anpassat efter
dina krav på hållfasthet. Block Rustik,
Opal, Safir, AWS Windsor och Knäck
sten är avsedda för att ta upp mindre
laster och höjder. AWS Diamond tål
kraftigare belastningar och kan byggas
högre. Syftet med muren är en viktig frå
geställning när du väljer sort. Ska den
ta upp höjder, rama in planteringar,
fungera som stödmur eller ska du an
vända den för att bygga terrasser?
Välj mur efter användningsområde.

3. Slå bort nedersta skiftets klackar och placera
blocken sida vid sida i hela murens längd. Kontrollera med vattenpass att alla block ligger horisontellt. Lägg nästa skift med halvstens förskjutning, och se till att klackarna ligger an mot det
undre skiftets baksida.

300 mm

AWS Diamond terra välvd front och trappblock

4. Används dräneringsrör ska du lägga detta bakom blocken, med jämnt fall, så att vattnet leds
bort från muren. Återfyll upp till 300 mm djup
upptill bakom muren med icke tjälskjutande dräneringsmaterial (bärlagergrus eller singel).
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5. Lägg två skift åt gången och återfyll sedan med
dräneringsmaterialet. Komprimera väl.

6. Kapa till avslut och passbitar med vinkelslip eller
huggmejsel.
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Murblock

AWS Diamond
Ett kraftfullt murblock med en rak eller välvd knäckt framsida.
Läs mer på sidan 103.

“Vart vinden blåser märks bättre på
ett grässtrå än på en mäktig ek.“
Hermann Fraenchel

Safir
Ett murblock med en naturstenslik knäckt yta på både
fram- och baksida.
Läs mer på sidan 103.

AWS Windsor
Ett välvt murblock med en riven rå yta.
Läs mer på sidan 102.

Opal
En trädgårdsmur med en naturstenslik rak, knäckt yta.
Läs mer på sidan 102.

Brilliant
Ett murblock med en rak knäckt framsida.
Läs mer på sidan 102.

Block Rustik terra
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Anna tipsar
om hur du före-		
bygger problem 		
med rötter.
Vissa växter som blir kraftiga och
växer snabbt, bland annat schersmin,
syren och häggmispel, får ett stort rotsystem. Står dessa växter för nära till
exempel en terrassmur, kan jordtrycket
från rötterna bli så stort att murblocken
trycks ut. Välj istället marktäckande,
låga växter som till exempel perenner.
AWS Windsor terra

AWS Diamond grå ljus rak front
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AWS Windsor grå ljus

Brilliant grå ljus

Block Rustik grå ljus

Block Rustik

Block Rustik är trumlad. Passar för murbyggnationer, men också
som avslut och kantstöd i en läggning och för att bygga trappor
88
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AWS Diamond grå ljus
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Anna tipsar
om att få
surjordsväxter
att trivas…
Många av våra vackraste växter, som
magnolia och rhodondendron, behöver näringsämnen från en kemiskt sur
jord för att växa.
För att sänka jordens pH-värde kan du
använda färdigblandad rhodondendronjord. Gräv en cirka 50 cm
bred och 50 cm djup grop och i med
den färdigblandade jorden. Kom ihåg
att sur jord ska ha en jämn fuktighet.

Opal grå ljus och Block Rustik grå svart

… om vem som vet
vad du kan plantera…
Vill du veta vad du kan odla hemma
hos dig, fråga hos närmaste plantskola/växtbutik. Plantskolor odlar
bara växter som kan etablera sig i
närområdet, och din lokala växthandlare säljer endast växter som går att
ha där du bor.
Bor du i gränsen mellan två växtzoner,
bör du för säkerhets skull välja växter
som trivs bäst i den högre zonen.

Opal grå ljus

… om hur du tar reda
på om växten är giftig.
Är du osäker på om du har giftiga
växter i trädgården, eller om bären
går att äta? Klipp av en bit av grenen
med blad och bär (så att knopparna
syns) och ta med dig exemplaret till
närmaste plantskola, så får du veta.

AWS Diamond grå ljus
Trädgårdens byggstenar – Murar
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Block Klassik grå ljus och Rustik grå ljus samt grå svart

Rustik grå ljus och Block Rustik grå ljus

Rustik grå ljus och Block Rustik grå ljus

Rustik grå ljus och Block Rustik grå ljus

Trappor

och entréplan
Trappor och entréplan är både praktiska
och funktionella, samtidigt som de
utsmyckar trädgården. Med våra block,
markstenar och plattor kan du kombinera
byggstenarna fritt.

Block Rustik brun sand och Gåra brun sand

Trädgårdens byggstenar – Trappor
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Det finns stora möjligheter att anpassa trappan till omgivande miljö. Blanda gärna olika material och storlekar.
Dessutom behöver en trappa inte vara gjuten i ett enda stycke, utan kan bestå av flera olika byggstenar.
Bygg steg för steg din egen trappa eller entréplan, precis efter eget önskemål.

Block Rustik brun sand

Block Rustik terra

Block Rustik terra

Rustik grå ljus och grå svart, AWS Diamond grå ljus samt Granitkantstöd

Safir grå ljus och Block Rustik grå ljus

Anna tipsar
om att våga prova.
Det finns en hel del spännande, och i många fall
exotiska växter, som du kan prova att odla i skyddade
lägen. Vindruvor är en. Särskilt druvor från Sibirien är
mycket härdiga och tåliga. Vindruvsrankorna kan
bland annat klättra upp och täcka uteplatsen eller
användas som trevligt staket.
Varför inte odla exempelvis magnolia, blåregn, physalis eller persika? En bra lösning är ett spaljerat persikoträd mot väggen, där värmen från denna tas tillvara.

Block Rustik brun sand, Rustik grå ljus, röd och curry
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Rustik grå ljus och grå svart, AWS Diamond grå ljus samt Granit kantstöd
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Smågatsten och kantsten i granit

Block Rustik grå ljus

Gåra grå ljus

Rustik grå ljus, terra och röd samt Block Rustik grå ljus
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Produktfakta
Plattor
Parad
Markstenar ur system Parad
passar bra på garageuppfarten. Plattorna passar bra
på uteplatser och vid entrén.
Produkterna ger en hållfast
och slät beläggning. Ett bevis
på styrkan är att produkterna
ur systemet ligger på många
gator och i offentliga miljöer.
Parad gör det lätt att bygga
mönstrade ytor, eftersom den
finns i flera storlekar. Stenarna
i systemet kombineras enkelt
med många andra produkter.
Klassik
En traditionell platta med
måtten 350x350. Finns som
hel- och halvplatta. Klassik kan
även fås i andra tjocklekar.
Platta Vara
En slät platta med många
användningsområden. Plattan
kan i rätt dimension läggas
på garageuppfarten.
Produkten ger en äkta betongkänsla.

400

Dimension

400
40
400

40

100

200x200x60
200x100x60
100x100x60
400x400x40
400x200x40
200x200x40

Vikt/m2

Antal/
m2

136
136
140
88
89
88

25
50
100
6.25
12.5
25

Färger: grå ljus, grå svart, terra, röd

200
60
200

200

100
60,40

175

350

40

400

100
60

350

350

Dimension

40

400

400

200

50

350
50,40

400

350

175

50,40

60,40

Klass

400x400x50
400x200x50
400x400x40
350x350x50
350x175x50
350x350x40
350x175x40

Vikt/m2

Antal/
m2

90
85

8
16

Vikt/m2

Antal/
m2

119
119
95
120
120
92
92

6.25
12.5
6.25
8
16
8
16

Vikt/m2

Antal/
m2

148
95

6.25
6.25

148
95

6.25
6.25

Färger: grå, terra, röd

Dimension

400

Klass

350x350x40
350x175x40

Dimension

50,40

350

Vision
Vision ger en mjuk yta med en
unik färgbeständighet. Med
rätt underhåll behåller ytan sin
lyster år efter år. Ytan består
av ett noga utvalt naturmaterial
som varsamt har blästrats fram.
Använd produkten på uteplatsen, vid entrén eller varför inte
på garageuppfarten.
Vision finns även som strukturerad och passar bl a för dig
som vill ha en ännu mer naturstenslik platta.
Vision kombinerar modern
design med ett klassiskt format.

200

Klass

400x400x60
400x400x40
Vision Struktur
400x400x60
400x400x40

Klass

Trädgårdens byggstenar – Produktfakta
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Structura
Structura är en elegant platta för dig som uppskattar naturens egen arkitektur. Plattan har en lite grövre, oregelbunden yta. Structura är en av
våra mest exklusiva plattor, med en känsla av huggen natursten. Passar
utmärkt på alla ytor, även på garageuppfarten. Structura finns i de klassiska färgerna grå svart och brun sand. En nyhet för i år är att den även
finns i tre marmorerade nyanser. Kombinera gärna plattan med andra
markbeläggningsprodukter.

400

400

60, 40

Dimension
400x400x60
400x400x60
400x400x40
400x400x40
Marmorerad
400x400x60
400x400x60
400x400x60
400x400x40
400x400x40
400x400x40

Färg

Klass

grå svart
brun sand
grå svart
brun sand
svartmarmorerad
sandmarmorerad
brunmarmorerad
svartmarmorerad
sandmarmorerad
brunmarmorerad

Vikt/m2

Antal/
m2

148
148
95
95

6.25
6.25
6.25
6.25

148
148
148
95
95
95

6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25

Frilagda Plattor
400

Dimension

400
45

400

200

45

Klass

400x400x45
400x200x45

Vikt/m2

Antal/
m2

106
106

6.25
12.5

Färger: vit/svart marmor, natursingel, dansk sjösten, dansk sjösten/rhensingel

Natursten
Plattor och Marksten
Plattor och marksten ger ett slätt golv med en fin struktur tack vare den
flammade ytan. Använd dem för uteplatsen, entrén eller andra ytor som
inte belastas av fordonstrafik.

Dimension

400
600

Klass

600x400x30
400x400x30
400x200x30

Vikt/m2

Antal/
m2

81
80
80

4.2
6.25
12.5

30
200

Färger: crystal grey, padang dark, crystal black, fuding red
Plattorna har flammad yta och dövad kant.

133
40

400

400

Dimension

30

200x133x40
400

200
30

98
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Klass

Vikt/m2

Antal/
m2

148

37

Färger: crystal grey, padang dark, fuding red
Plattorna har flammad yta och dövad kant.

Marksten
Rustik
Rustik är vår klassiska trumlade marksten som du
kan använda till både entrén, uteplatsen och garageuppfarten. I trumlingsprocessen nöts skarpa hörn
och kanter av på stenarna och de ser naturligt slitna
ut, vilket ger den färdiga ytan ett antikt utseende
och en levande karaktär. Ytan är dessutom len och
skön att gå på.
Rustik är enkel att lägga och du kan välja mellan
många färger. Du kan med fördel blanda färgerna
efter regelbundna mönster eller låta slumpen avgöra
mönsterläggningen. Du kan också blanda sorter
och storlekar för att skapa ytterligare liv i ytan.
Rustik finns i flera tjocklekar för olika belastningskrav
och kan läggas i förband för ökad hållfasthet.

Rustik Color
Rustik Color är vår klassiska trumlade marksten i
kryddstarka färger som ger utemiljön karaktär. Du
kan använda markstenen till både entrén, uteplatsen
och garageuppfarten. Använd en eller flera färger
ur Rustik Color. Du kan med fördel blanda färgerna
med våra övriga Rustik markstenar.

Rustik Structura
Rustik Structura är en trumlad marksten. Stenens
strukturerade yta för tankarna till storgatsten och gör
den lagda ytan levande. Markstenen är dessutom
melerad, d v s skiftar i två färger. Du kan använda
den på uteplatsen, gångytor och på garageuppfarten. Kvadratiska Rustik Structura 200x200 passar
såväl på uteplatsen som vid entrén.

200

200
50

Dimension

Klass

133

200

100

133

50

50, 60

Vikt/m2

Antal/
m2

137
110
111
113

37
25
37
75

200x133x60
200x200x50
200x133x50*
100x133x50

Färger: grå ljus, grå svart, terra, röd
*Finns även som grå/svart melerad, sand/terra melerad

Dimension

Klass

200x133x50

Vikt/m2

Antal/
m2

115

37

Färger: vanilj, kanel, chili, cayenne, curry, blå salvia

200

133

200

200

50

50

133

267

50

Rustik Structura är lätt att lägga. Skapa ditt eget
mönster med olika storlekar på stenar eller lägg
markstenen med halvstensförband. Kombinera
gärna med Block Rustik.

100

133
50

Dimension
200x200x50
267x133x50
200x133x50
100x133x50

Klass

Vikt/m2

Antal/
m2

115
115
111
113

25
28
37
75

Färg: grå/svart melerad, röd/svart melerad
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Nostalit
Nostalit är en unik marksten, formad för att enkelt
bygga radier, bågar
och cirklar. Markstenens
mjuka, rundade yta med
gatstenskaraktär passar
utmärkt för en modern
garageuppfart.

120

120

180

120

Helsten

1 1/2 sten
129

120

Kilsten 1

89

Antal/
m2

1 1/2 sten
180x120x60

139

46

Helsten
120x120x60

138

69

Cirkelsatser
Diameter 2.06m
Diameter 3.50m

139
139

Klass

120
60

Kilsten 2

Vikt/m2

Dimension

120
60

60
58

1/2 sten

3/4 sten
104

120

60

60

60

60

60

120

90

120

Mittsten

Färger: grå ljus, gulröd

Stenbehov vid cirkelläggning
Varv nr

Varv Ø cm

Kilsten 1

Kilsten 2

Mittsten
13
1
38
8
2
62
8
3
86
4
110
5
134
6
158
7
182
8
206
9
230
10
254
11
278
12
302
13
326
14
350
15
374
16
398
17
422
Efter 17:e varvet behövs inga kilstenar

Gåra
Gåra är en trumlad marksten gjord för dig som
vill använda det klassiska
tegelformatet. Du kan
välja bland flera färger,
vilket ger möjlighet att
sätta personlig prägel på
beläggningen.

100

Trädgårdens byggstenar – Produktfakta

250

24
24
30
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

3/4-sten

8
8
10
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112

Dimension

123
63,45

250x123x63
250x123x45

Klass

Vikt/m2

Antal/
m2

134
96

32
32

Färger: grå ljus, grå svart, terra, brun sand

Block
Block Rustik
Block Rustik är trumlad på
samma sätt som markstenen Rustik. Färgerna är
desamma. Block Rustik
passar också som avslut
och kantstöd i en läggning och för att bygga
trappor.
Block Klassik
Block Klassik är främst ett
trappblock, men du kan
också använda det som
kantstöd till markbeläggningar. Blocket är försett
med fas på både långoch kortsidorna. Finns
även som radieblock.

           

390

190

195

190

138

138

350

Dimension

Höjd

Vikt/st

Antal/
m2

390x190
195x190

138
138

22.8
11.4

18
36

Färger: grå ljus, grå svart, terra, brun sand, röd

350

350

           

Rx

700

1050

150
150
150

Rak

Rak

Dimension

Höjd

1050x350
700x350
785x350
785x350

150
150
150
150

Typ

Vikt/st

Rak
Rak
3.0 Konvex
6.0 Konvex

140
94
94
94

785

Radie

Färger: grå ljus, terra

Block Parad
Block Parad är ett muroch kantblock med
modernt formspråk för
de lite lägre konstruktionerna. Blocket har en
fasad kant runt fronten,
vilket ger möjligheter
till spännande visuella
effekter i en mur. Block
Parad är dubbelsidigt
för fristående murar.

           

400

200

200

200

150

150

Dimension
400x200x150
400x200x150
200x200x150

200

400

Vikt/st

Antal/
m2

Normal*
Hörn*/Avslut
Halv*

22.5

16.7

11.25

Färg: grå ljus
Levereras endast som helpall. En pall innehåller 36 st
normalblock, 8 st hörnblock samt 8 st halvblock.

Halvblock
Normalblock

Typ

150

Hörnblock

Byggblocket
Byggblocket är ett trappoch murblock med fas
på ovansidans långsidor.
Byggblocket kan också
användas som kantstöd.

350

350
600

           

1200

Dimension

Höjd

Färg

Vikt/st

1200x350
600x350

150
150

grå ljus
grå ljus

140
70

150

150
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Murar
AWS Windsor
AWS Windsor är en trädgårdsmur med en riven rå
yta. Blockets välvda form ger muren en mjuk karaktär.
Du använder ett och samma block för rak och svängd
mur med in- eller utgående radie, vilket gör det enkelt
att följa och förstärka naturens egna linjer. Det krävs
varken murbruk eller andra förankringsdetaljer när du
bygger med AWS Windsor. Murens maximala bygghöjd är 90 cm.
Opal
Opal är en trädgårdsmur med naturstenslik rak, knäckt
yta. Murblocken är formade så att du med samma
block kan bygga rak mur och radier. Detta underlättar
att följa naturliga linjer i trädgården. Låsklacken på
blockets baksida gör muren stadig. Använd Opal som
motfyllnadsmur eller som dekorativ kant runt planteringsytor. Muren har en maximal bygghöjd på 90 cm.
Brilliant
Brilliant är ett murblock med en rak, knäckt framsida
– gjord för att bygga trädgårdsmurar. Murblocket
väger bara cirka 20 kg och är konstruerat för att klara
stora påfrestningar. Brilliant används med fördel som
motfyllnadsmur vid terrasseringar och blockens konstruktion ger en nästintill vertikal mur.
Låsklackarna på blocken ger muren stadga. Inget
murbruk eller andra förankringsdetaljer behövs. Du
kan i normalfall bygga upp till 1,05 meters höjd utan
förstärkningar och ännu högre om du jordarmerar med
geonät. Till Brilliant finns krönblock, hörnblock och
trappblock.

200

           

300

192
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Antal/
m2

300x200

100

11.3

33.3

Dimension

           

300x192

Höjd

Vikt/st

Antal/
m2

100

11.6

33.3

Färger: grå ljus, grå svart

300

100

Passbit

Normalblock
           270

Trappblock
400

270

450
150

435

150

150

217

Krönblock
435

300

220

435

Hörnblock

50

150
220

435
Höjd

Vikt/st

Antal/m2

150

21.5

15.3

150

33

150

11

50

15

2.3st/lpm

150

63

2.22st/lpm

Dimension

500

           

500x250x50

250

102

Vikt/st

100

Normalblock
435x270
Hörnblock
435/220x220/435
Passbit
217x270
Krönblock
435x300
Trappblock
450x400

50

Höjd

Färger: grå ljus, grå svart, terra, brun sand, röd

Dimension

Trädgårdskantstöd
Våra trädgårdskantstöd grävs ner och sätts
med fördel i jordfuktad betong.

Dimension

Vikt/st

Antal/lpm

15

2

Färger: grå ljus, natursingel, vit/svart marmor, dansk sjösten, sjösten rhensingel

Safir
Safir är ett dubbelsidigt murblock.
Blocken har en naturstenslik knäckt
yta på både fram- och baksida, vilket ger möjlighet att bygga fristående
murar. Murblocken finns som normalsten med låsklackar på ovansidan
och krönblock. Safir kan användas
som stödmur eller fristående mur.
Muren kan byggas 60 cm hög.

Normalblock
180
           

Krönblock
180

160

105

210

45.5 st/m2

Plintar

51.5 st/m2

270

105

210

*Enkelsidig/dubbelsidig mur.

Hörnblock

160

105

160

Dimension

Höjd

Vikt/st

Antal/
m2

Normalblock
210/160

105

7.6

45.5/51.5*

Krönblock
210/160

105

7.6

Hörnblock
270x160

105

13.2

Färger: grå ljus, grå svart

AWS Diamond
AWS Diamond är ett kraftfullt murblock med knäckt framsida som finns
med rak eller välvd front. Muren är
gjord för att klara stora påfrestningar
i utsatta miljöer.
Låsklackarna på blocken ger muren
stadga. Inget murbruk eller andra
förankringsdetaljer behövs. Du kan i
normalfall bygga upp till 1,5 meters
höjd utan förstärkningar och ännu
högre om du jordarmerar med geonät. Till AWS Diamond finns krönblock, hörnblock och trappblock.

300

435

           

300

220
150

150
220

435
Hörnblock
Rak front

Normalblock
150 Rak front

435
300

400

195

150

400

300

200

Hörnblock
Välvd front

150 Normalblock
Välvd front

400

150

Krönblock

Trappblock

Dimension

Höjd

Vikt/st

Antal/m2

Rak front
Normalblock 435x300
Hörnblock 435/220x220/435
Passbit 217x300

150
150
150

34
33
17

15.3

Välvd front
Normalblock 400x300
Hörnblock 400/195x195/400
Passbit 200x300

150
150
150

33
31
16.5

16.6

75

18.5

2.5st/lpm

150

63

2.22st/lpm

Krönblock
435/280x300
Trappblock
450x400

Passbit
Välvd front

450

435
75

280

Passbit
Rak front

300

195
150

400

217

Färger: grå ljus, terra
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Lina urnor
Planteringsurnorna
i LINA-serien ger ett
modernt och strikt
uttryck. Finns i två
storlekar. LINA är
gjuten i betong med
dess goda egenskaper när det gäller
styrka och tålighet.
Evas utemiljö
Evas utemiljö har en
mjuk form och ger
känslan av drejad
lera. I Eva-serien
finns flera storlekar
på urnor, fyrfat och
piedestaler. Evas
utemiljö är gjuten i
betong med dess
goda egenskaper
när det gäller styrka
och tålighet.

400,500
400,500

400,600

Typ 1B
B

Granitsteg
Ett trappblock med
grovhuggen front och
flammad ovansida.
Finns i flera färger.

Granittrapplan
Ett färdigt trapplan
med grovhuggen front
och flammad ovansida. Finns som halvrund
och rektangulär.

104

Mini
Liten

400x400
500x500

400
600

63
160

Höjd

Vikt/st

560
560
400
400
1100
750
280
410

350
480
230
380
330
230
400
400

60
73
27
39
130
40
65
130

Dimension

Höjd

Färg

Vikt/st

2000x350
1500x350
1200x350
1050x350

150
150
150
150

grå
grå
grå
grå

283
212
170
148

1400
150

Dimension

Höjd

Färg

Vikt/st

1500x1000
1400x1200

150
150

padang dark
padang dark

610
740

Höjd

Stolp
hållare

Färg

Vikt/st

500
500
500

50 mm
75 mm
100 mm

grå ljus
grå ljus
grå ljus

36
36
36

700
700
700

50 mm
75 mm
100 mm

grå ljus
grå ljus
grå ljus

50
50
50
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Dimension

Färg: gulröd

1000

150

Halvrund
Rektangulär

Plintar
Prefabricerade plintar i
två längder med flera
olika typer av stolphållare.

Typ 1A

2000, 1500,
1200, 1050

1500

Typ

Vikt/st

Urna Typ 1A
Urna Typ 2A
Urna Typ 1B
Urna Typ 2B
Fyrfat Typ 3A
Fyrfat Typ 3B
Piedestal Typ B
Piedestal Typ A

150

350

Höjd

Typ

Typ 2A

Typ 2B

Typ 3B

Dimension

Färg: grå mörk

A

Typ 3A

Typ

1200

