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Vedr. Forslag og tilbud på ny fantastisk have  

          Tune  januar 17 
 

 
Vi takker for henvendelsen samt vort gode møde og har her fornøjelsen at tilbyde følgende arbejde. 
Jeg har nu udarbejdet et forslag til en fantastisk flot have som er en del ud over det sædvanlige man ellers 
ser i området.  
Der er taget udgangspunkt i et tema med buer og cirkler som dem bærende del af haven.  
Der er anvendt fine luksuøse sorte Bretange klinker som terrasser foran huset og inde i haven.  
stien rundt om nordsiden er slotsgrus med brostenskanter.  
Mod vejen i forhaven er der en lille brostensmur som optager terræn forskellen således at græsplænen er 
plan og det blå bed med dværgsyren er også plant.  
Affaldspladsen er lavet sådan af buerne er skrånende.  
Resten af grunden er svagt skrånende mod frugthaven. (nord vest hjørne) 
 
Arbejdet omfatter  
 
Forberedelse  
An stilling af maskiner og materiel. Modtagelse af de første materialer.  
Der graves grus af de steder der ikke skal være belægninger og bede. Jorden grubbes såfremt det lader sig 
gøre for ledninger osv. evt. affald bortkøres.  
 
Færdiggørelse af bærelag og afretningslag  

Der udlægges 10 cm stabilgrus eller knust beton som komprimeres kraftigt.  De fleste steder til alle belægningerne på 

grunden.   

Herefter udlægges afretnings lag til afretning af gruset til selve belægningen. Ca. 5 cm. Grus som Ligeledes 

komprimeres. Det sikres at kanter osv. kan holde gruset på plads. 

Grus på grusstien udføres senere. 

 

Belægninger  
Terrasser. Ca. 60 m2 
Etableres af Bretange klinker sorte 10*20*5 cm du lægges i halvforbandt og der lægges et rulleskift langs 
alle kanter buer og cirkler opnås ved en masse tilskæringer. Fuge afstand 3 mm  
Der tilsandes med gråt stenmel. 
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Indkørslen og carport.  Ca. 95 m2 
Etableres af grå 30*60*8 cm beton fliser, de lægges i halvforbandt og buer opnås ved tilskæring skæringerne 
holdes på plads at brostenskanterne. 
Hvis der skal spares penge er det her belægningen kan erstattes af skærver med en besparelse på ca. 45.000 
eks moms  
Grussti  
Etableres af slotsgrus på stabilgruset ca 5 cm slotsgrus.  
Stien afgrænses af brostens kanter. 
 
Kanter og mure.  
Det etableres brostens kanter langs grusstien og som kantning i indkørslen.  
Der opbygges desuden en lav brostensmur muret med beton mellem stenene. Som optaget højde forskellen 
fra fortovet og med til huset.  
 
Affaldspladsen  
Etableres som cirkel formet plads med indgang fra fortovet for skraldemænd. Og to indgange med trædesten 
til jer som vist på tegning. Det hele omkredses først af bøgehæk og af syriske roser med en bund af 
geranium som bunddække. Beplantningen er skrånende   
 
 
Tilførsel af supermuld   
Der grubbes udvalgte steder på arealerne hvor der ikke er risiko for at ramme kabler rør og andre ting 
Der udlægges nu 10-15 cm supermuld i hele haven til græsarealerne og til bede, langs kanter osv. 
Herefter fræses supermulden sammen med den eksisterende muld.  
Jeg har regnet med at tilføre 40 tons supermuld i det meste af haven, overskrides denne mængde faktureres 
dette særskilt.  
 
Beplantning  
Den blå have (forhaven)  
Den blå have er forhaven den dværgsyren, syriske roser og storkenæb på den ene side af indkørslen og bøg, 
syriskroser og storkenæb på den af den side. 
 
Frugttræer 
Træer langs nord og vestsiden er frugttræer som i selv vælger typen af disse afgrænser haven på en smuk 
måde jeg forestiller mig at de bliver max 3,5 meter høje. 
 
Frugt haven (nordvest hjørne) 
i hjørnet er dels frugttræerne også bærbuske efter jeres valg og bundække af jordbær  
giver en fin baggrund til haven set fra huset.  
jeg forestiller mig desuden af der når vi graver lægges et kabel med således at der kan monteres lanber rundt 
i baghaven. Som giver en rummelig hyggelig effekt en mørk aften  
 
Surbundsbede.  
Ved terrassen etableres to cirkel formede surbundsbede af rhododendron Azalier græsser og hvad vi nu 
ellers kan finde på. Der er i alt afsat 25.000 kr. til planter ex. Moms  
 
Græs  
Herefter finplaneres jorden ved gentagne afrivninger og tromling indtil en jævnhed min 2. cm målt på en 3 
meter skinne opnås 
Til sidst sås med trifolium plænegræs. 4 kg pr 100 m2 
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Oprydning og afpudsning  
Til sidst laves diverse sidste detaljer, der opryddes køres affald væk. Samt foretages de sidste tilsandinger af 
belægningerne.  
Således at haven nu er klar til indvielse med et glas Champagne.   
 
 
Samlet pris ekskl. moms kr. 
Samlet pris inkl. moms   kr. 
 
 
Arbejdet udføres iht. Norner for Anlægsgartnerarbejde 
 
Vi håber i kan bruge tilbuddet, og ser frem til at høre fra jer. I er naturligvis meget velkomne med 
spørgsmål.  
Andre arbejder en disse kan naturligvis også udføres.  
 
Med venlig hilsen 
Morten Voss  


