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Tillykke med Deres nye bolig
Med denne brochure i hånden, giver vi dig informationer om materialer og installationer i din bolig. Mappen indeholder desuden oplysninger om, hvordan du skal vedligeholde de enkelte materialer og udstyr med instruktion i daglig brug. Mappens indhold er gældende for en gennemsnitsbolig i ejendommen, derfor kan de faktiske typer og placeringer afvige fra brochurematerialet.
Vi henviser til ejendommens mappe for drift og vedligehold, hvis der er emner De mangler.
Hvis der opstår problemer, bedes De kontakte boligselskabet.
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1. INFO FRA FJERNVARME

Fjernvarme:
Stophaner for lukning af fjernvarme.

Fjernvarme:
Måler for aflæsning af fjernvarme.
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Koldt brugsvand:
Stophane for lukning af koldt
brugsvand.

Koldt brugsvand:
Måler for aflæsning af koldt
brugsvand.
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2. VVS – GULVVARME / RADIATORER, SANITET, VARMT BRUGSVAND MV.
GULVVARME

Varmestyring:
Varmen i badeværelset reguleres på
rumtermostaterne.
Rumbetjeningsenheden betjenes via drejeknappen, ved drejning indstilles den ønskede
temperatur.
Rengøring:

RADIATORER

Termostaten kan rengøres med milde
rengøringsmidler som fx opvaskemidler.
Brug ikke skuremidler, alkohol, opløsnings- eller blegemidler, da de kan skade
rumtermostaten
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SANITET
Rengøring af køkkenvask:
Efter brug renses der med sulfo på en fugtig
klud eller børste, og der skylles efter med
rent vand. Til vanskelige aflejringer og fastbrændt fedtstof, kan der anvendes en nylon
svamp sammen med et polere- eller allround
rengøringsmiddel. Anvend aldrig ståluld.
Kalkafsætninger:
Kalk fjernes med et afkalkningsmiddel. Lad
det virke i højst i 3 minutter. Skyl efter og aftør med en klud

Rengøring af armatur:
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes
opløsnings- og syreholdige rensemidler, som
inde- holder eddikesyre. Rens kun armaturet
med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter
skylles det af og gni- des tørt. Kalkpletter kan
undgås ved at tørre armaturet af efter hver
brug
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Rengøring af vandlås under køkkenvask:
Sæt en spand eller lignende under vandlås.
Adskil vandlåsen ved at løsne de to omløbere.
Rengør vand- låsen og genmontér vandlåsen.
Vær omhyggelig med at få pakninger genplacere

Stophaner for varmt vand, koldt vand og opvaskemaskine.

Rengøring af brusesæt
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Det frarådes at anvende opløsnings- og syreholdige rengøringsmidler. Det bevirker at overfladen bliver mat.
Kalkaflejringer fjernes ved at benyt- te almindelig husholdningseddike.
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Rengøring af bordplade og vask:
Ved normal rengøring anvendes universelle
rengøringsprodukter, f.eks. flydende Ajax eller lignende. Ved kalkfjerning kan du bruge
afkalkningsmiddel eller husholdningseddike.
Brug altid den blanding, som anbefales af fabrikanten.
Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter brug med en blød klud eller håndklæde
for derved at mindske risikoen for skjolder
eller lignende.

Grovere rengøring: Til vanskelige pletter kan
der bruges en mild skurecreme og en hvid
skuresvamp til bordplade med silkemat finish. Rengør hele overfladen med en klud og
med bløde cirkelbevægelser. Skyl efter med
rent vand og efterfølgende tørres overfladen
efter med en tør blød klud.

Rengøring af armatur:
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes
opløsnings- og syrehol- dige rensemidler,
som indeholder eddikesyre. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skyl- les det af og gnides tørt. Kalkpletter
kan undgås ved at tørre armaturet af efter
hver brug.
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Stophaner for koldt og varmt vand

Rengøring af vandlås i skab:
Afmontér skuffen, sæt en spand eller lignende under vandlås og adskil den. Rengør
vandlåsen og gen- monterer vandlåsen. Vær
omhyggelig med at få genplaceret pakningerne rigtigt igen

Rengøring af glasvæg:
Efter hvert bad anvendes en gummiskraber,
der tørres efter med en blød klud. Dermed
undgås unødige kalkaflejringer. Anvend et
mildt rengøringsmiddel til en mere grundig
rengøring. Skyl altid efter med vand, anvend
gummiskraber og afslut med at tørre efter
med en blød klud.
Vær opmærksom på, at svampe og rengøringsmidler med slibemiddel kan ridse såvel
glas som forkromede eller børstede detaljer
og profiler.
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Toilet:
Betjeningspanel med lille skyl (lille trykknap)
og stort skyl (stor tryk- knap).

Toiletpapirholder

Toiletkumme

Rengøring af betjeningspanel: Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder eddikesyre. Rens kun med lidt sæbe
og en fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt.
Rengøring af toiletsæde: Der anvendes varmt vand med mild sæbe til både sæde og beslag/hængsler. Skyl
efter med rent vand og tør efter med viskestykke. Toiletrens må ikke anvendes på toiletsædet og beslag/hængsler. Ved rengøring af toilettet med specielle rengøringsmidler bør du klappe låg og sæde op, så
de ikke kommer i berøring med rengøringsmidlet. Brug aldrig klorin, det kan gulne materialet.

Rengøring af toiletkumme: Daglig rengøring med en toiletbørste eller en fugtig klud tilsat syreholdigt rengøringsmiddel med pH værdi mellem 1 og 4. Vær særlig opmærksom på den bagerste del af kummen. Her
tømmes overskydende vand fra skylleranden ud og et eventuelt kalklag kan bygges op over tid.

Rengøring af toiletpapirholder: Daglig rengøring foretages med en blød klud. Rens kun med lidt sæbe og en
fugtig klud. Derefter skylles det af og gnides tørt. Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøringen. Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder eddikesyre, de angriber overfladen som bliver mat og ridset
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FUGTMELDER
I bunden af teknikskabet er der placeret en fugtmelder.
Der anbefales, at batteriet udskiftes med ca. et års
interval, idet det må antages at enheden kan stå i et
fugtigt klima.
Batteriudskiftning i intervaller på omkring et år giver desuden en visuel og yderligere sikring af installationerne i
skakten, hvori enheden er placeret.
Batteriet er placeret under det let oplukkelige låg.
Det er vigtigt at være opmærksom på at fugtmelderen
place- res med oversiden opad, når den sænkes ned i
skakten efter udskiftning af batteri.

3. VENTILATION
UDSUGNINGSVENTIL

Rengøring og justering af udsugningsog indblæsningsventil:
Støv fjernes med en støvsuger og en hårdt
opvredet klud.

Indblæsningsventil og udsugningsventilenerne må ikke justeres, da den er forudindstillet. Ventilen skal altid forblive i samme
forudindstillede position.
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INDBLÆSNINGSVENTIL

Ventilerne må ikke dækkes til, og der må
ikke stilles møbler eller andet foran dem.
Dækkes ventilerne til øde- lægges luftbalancen, hvilket vil øge risikoen for dårligt
indeklima. Der vil opstå skimmelsvamp på
grund af fugt, samt give en højere varmeregning, fordi der kan komme mere koldt
luft ind udefra.

4. GULVE, LOFTER, INDV.DØRE, LYSNINGER, VINDUES BUNDSTYKKER
TRÆGULV

Type:
Tarkett Eg Rhapsody

Indeklima:
Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at trægulvet ikke arbejder og forandres mere end
normalt. I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal
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sommerfugt kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal
ligge i intervallet 30 - 60 % ved 18 – 22ºC. I fyringssæsonen kan der blive for tørt – under 30 % RF,
og da kræves det at luften tilføres fugtighed ved hjælp af f.eks. luftfugtere.

Rengøring:
Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder som tørmopning eller støvsugning. Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe. Efterlad
ikke vand på gulvet! Svaber eller moppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet lidt Tarkett Grøn gulvvaskemiddel.

Vedligehold:
Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give gulvet optimal beskyttelse. Ved
normalt slid i private hjem skal Tarkett Refresher anvendes ca. en gang om året. Anvend ikke Refresheren på nylagte gulve.
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LOFT

Type:
Troldtekt plader

Vedligehold:
Troldtekt plader kræver normalt ingen efterfølgende pleje. Vi vil dog anbefale jævnlig rengøring
sammen med øvrige overflader – og i øvrigt efter behov.

Rengøring:
Let rengøring af pladerne kan nemt klares med en støvsuger med børstemundstykke. Er det ikke
nok med støvsugning, kan du tørre pladerne af med en hårdt opvredet klud.
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INDV.DØRE

Daglig pasning:
Dørene rengøres med en blød klud opvredet i varmt vand evt. tilsat mildt rengøringsmiddel.
Efter rengøringen skal døren altid aftørres med en tør klud.

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det
medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

Tape, klistermærker osv.
Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne, bortfalder garanti på overfladen.

Dørgreb
Rengøringen foretages med rent vand og mildt rengøringsmiddel. Hvis dørgrebet bliver løst,
skal pinolskruen spændes. Pinolskruer bør efterspændes mindst en gang om året

BEBOERMAPPE – TOFTEGÅRDSVEJ 51-97

5. UDV. DØRE OG VINDUER
HOVEDDØR

Rengøring:
Afhængig af orientering og placering vil der
ske til smudsning af udvendige ramme- og
karmflader. rengøring heraf bør ske med
passende mellemrum, og det foretages normalt i forbindelse med rudepudsning, hvor
ramme- og karmflader afvaskes med vand tilsat et sulfofrit rengøringsmiddel (autoshampoo er velegnet). efterfølgende aftørres flader og kanter.

Håndtag

Udvendig lås:
For at låse drejes der mo00d urets retning
for at låse op drejes der med urets retning.
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Håndtag

Indvendig lås:
For at låse drejes der med urets retning for
at låse op drejes der med urets retning.

Nøglen
Nøglen som bruges til at åbne hoveddøren, er den samme nøgle der anvendes til at åbne postkasse og skuret.

Dørgreb
Rengøringen foretages med rent vand og mildt rengøringsmiddel.

Cylinder
Cylinderen vedligeholdes med smøring mindst en gang om året. Brug en olie der er beregnet til
smøring af cylindere.

Tætningslister
Sammen med den årlige smøring bør der foretages eftersyn af tætningslister. For tætningslister
kontrolleres, at deres position og fastholdelse er i orden, samt at listerne fortsat opfylder deres
tætningsfunktion.
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TERRASSEDØR

Terrassedør:
Døren åbnes ved at dreje grebet
til vandret, hvor efter man kan
skubbe døren udad.
Døren åbner op til 90° og er forsynet med friktionsbremse. Døren lukkes ved at trække den ind
til karmen og dreje grebet ned
til lodret.

Smøring af bevægelige dele:
Alle bevægelige dele og lukkepunkter smøres eller fedtes.
For fejlfri betjening skal vedligeholdelse udføres mindst 1 gang om året.
Anvend kun syrefri olie eller fedt.
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VINDUER

Indadgående vinduer:
Grebet vippes 90o opad, hvorefter vinduet kan åbnes

For at lukke vinduet igen, skubbes vinduet ind til karmen, hvor
efter håndtaget kan drejes ned
til lodret
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Rengøring af: Glas, træ/Alu – Plast og Aluminiums – vinduer, døre og facader.
1. Undgå enhver form for snavs på produkterne
Der skal udvises den største omhyggelighed og omhu, for produkterne ikke beskadiges
2. Hvis skaden sker
Byggesnavs som mørtel – og pudseklumper etc. Fjernes manuelt med hænderne. Kost og
børste må ikke anvendes da det ridser lak og glas
3. Fint støv fjernes med støvsuger. Mundstykke må ikke berøre glas og profiler men holdes i
en afstand på 3-5 mm for at undgå ridser
4. Slutrengøring foretages med med en blød klud opvredet i sæbevand. Kluden skylles ofte og
holdes 100 % ren for snavs. Husk at skifte vand ofte for at undgå ridser i glas og lak
5. Vinduesskraber må kun anvendes på rengjort og støvfrit glas, og aldrig på profiler
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6. KLINKER OG FLISER
KLINKER BADEVÆRELSE & ENTRÈ
Klinker bruseniche væg
Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig
”fede” rengøringsmidler som brunsæbe eller
sæbespåner. Efter brug af rengøringsmidlet,
skyl efter med rigeligt vand og tør af med en
tør fnugfri klud. Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt et
vaskemiddel med plejeeffekt, f.eks. brun
sæbe eller sæbespåner, kan dette fjernes
med grundrens

Klinker Badeværelse- og entre gulv
Læs ovenstående håndtering af rengøring
ved vægfliser.
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7. INVENTAR
GARDEROBESKABE

Rengøring af skabsoverflader:
Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunken vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående
måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i
vand, tilsat almindelig, sæbeopløsning såsom
opvaskemiddel (ikke sæbespåner), tør efter
med en tør klud.

KØKKENSKABE & BORDPLADE
Rengøring af køkkenskabe og bordplade:
Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunken vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående
måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i
vand, tilsat almindelig, sæbeopløsning såsom
opvaskemiddel (ikke sæbespåner), tør efter
med en tør klud.
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VASKESKAB

Rengøring af skuffeoverflader:
Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunken vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående
måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i
vand, tilsat almindeligt, mildt opvaskemiddel, tør efter med en tør klud

8. MALING
TRÆVÆRK
Flügger Interior Easy Finish Kalkhvid - Glans 40

VÆG
Dyrup Akryl Råhvid (833) - Glans 05
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9. EL
EL-TAVLE

Gruppetavle

HPFI-afbryder

ELMÅLER

Elmåleren bliver automatisk fjernaflæst af
Nordenergi.
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PANELSTIK / STIKKONTAKTER

Tv – Radio

Internet – Telefoni
Stikkontakt

Rengøring:
Afbrydere og stikkontakter kan rengøres med en klud med en let opløsning af sæbevand.
Det er vigtigt at du altid opvrider kluden grundigt inden aftørring, så du ikke risikerer at der løber
vand ind i installationen
Brug aldrig kemiske opløsningsmidler som f.eks. terpentin, sprit eller rensebenzin til rengøring af
dine installationer, da opløsningsmidlerne kan skade plastmaterialet.
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RØGALARM
Testknap
Indikator for om der er strøm
Røgalarm:
Røgalarmen er tilkoblet strømforsyning, i
tilfælde af strømsvigt er der monteret et
batteri i røgalarmen. Når det er tid til at
batteriet skal skiftes, vil der komme en
bib-lyd fra alarmen.
Røgalarmens funktion kan kontrolleres,
ved at trykke på test- knappen, herved
blinker LEDen, så længe testknappen
holdes nede.
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10. HÅRDE HVIDEVARER
TILSLUTNING AF VASKEMASKINE & TØRRETUMBLER

Tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler
Der er i alle boliger lavet udtag til vaskemaskine og tørretumbler.

TILSLUTNING AF KØLESKAB

Tilslutning af køleskab
Der er i alle boliger lavet tilslutning til køleskab.
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TILSLUTNING AF OPVASKEMASKINE

Tilslutning af opvaskemaskine:
Lejeren står selv for tilslutning af vand, strøm
og afløb, hvis man ønsker opsætning af opvaskemaskine.

Tilslutning af afløb til opvaskemaskine.

Tilslutning af koldt vand til opvaskemaskine

Tilslutning af strøm til opvaskemaskine
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OVN

Temperatur regulering af ovn

Regulering af ovn funktioner (Læs vejledning)

KOGEPLADE
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Tændknap

Kogepladerne reguleres i varmen med – og +
afhængig af styrke.

Ved det store kogeplus har man mulighed for
at regulere, om man vil anvende en eller to
varme ringe afhængig af styrke.

EMHÆTTE

For at anvende emhætten, trækkes emhætten ud, hvorefter funktionsmulighederne bliver synlige.

Efter brug slukkes emhætten og emhætten
skubbes ind i neutral position igen.
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Reguleringsmuligheder for sug af emhætte:
1-2-3 afhængig af styrke syg man ønsker.
Pæren indikerer lys i emhætten, kan anvendes uden tilkobling af sug.
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11. UDEAREALER
GRÆS
Ved overtagelse af nysået græsplæne, skal følgende overholdes:
1. Før græsset er sået, er jorden blevet løsnet. Derfor kan der efter nogen tid, opstå mindre
sænkninger i plænen. Se nedenfor hvordan dette kan udbedres.
2. Muldjorden har altid et indhold af fremmede frø arter. Flere af frøene vil spire og danne
ukrudt. Efter flere ganges klipning, forsvinder største parten af ukrudtsplanterne.
3. Hvor plænen grænser op mod belægning, har græsset sværere vækstbetingelser. Grunden dertil er, at der ligger sand under plænekanten. Sandet er der for at sikre belægningen
mod at skride. Sandet dræner regnvand fra hurtigere end muldjord, så derfor vil plænekanter langs belægning, blive gule i tørre perioder.
4. Hvis der skal bruges kemisk bekæmpelse af ukrudt, er det vigtigt at græsplænen er
stærk og i god vækst.
5. Hyppig gødning af græsplæne giver en stærk plæne med mindre ukrudt. Se nedenfor.
Er der huller eller lavninger i græsplænen, løsner man jorden i de bare pletter med en kultivator eller rive. Herefter kan man blande 1/3 del sand eller grus i jorden. Nu sår man græsfrøene og river jorden over én gang. Det er vigtigt at man kun trækker riven en enkelt gang
gennem den løse jord. Derved nedfældes græsset jævnt. Lad blot fuglene spise de frø de
kan se, der er alligevel rigeligt skjult i jorden til at give en tæt græsplæne.
Græsarealer holdes gødede og slåede, så mos og ukrudt ikke tager overhånd. Klip hver uge
så behøver du ikke fjerne afklippet, hvilket ellers udpiner jorden. Start sæsonen med at
stille plæneklipperen højt (4,5 cm) og sæt den gradvist ned til den ønskede højde.
Jo oftere der gødes med små mængder, jo bedre er resultatet, og jo mindre er risikoen for
svidning. Gødning kan med fordel udføres hver 4. - 6. uge i gødningssæsonen, som løber
fra sidst i marts til sidst i august. Gødning skal altid gives, umiddelbart før regn, hvilket også
mindsker risikoen for svidning.
Uorganisk gødning virker forholdsvis kort tid, 2-3 måneder men virkninger er ret kraftig
hvilket betyder hurtig vækst og grønne blade.
Det samlede forbrug af gødning bør være 50 - 80 kg pr. 1.000 m2 pr. år, og denne mængde
deles som nævnt i flere portioner. Træer gives en håndfuld gødning i foråret. Brug af en
gødning med lige så højt K tal som N tal mindsker risikoen for at jorden gradvist forsures.
Der kan anvendes en 14-3-18 NPK-gødning.
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Organisk gødning som f.eks. Animix, virker langsomt men længe. Græsarealer vandes efter
behov i tørre perioder.
Hvor græs støder sammen med fliser eller anden belægning, afstikkes kanterne, så græsset
ikke gror ind over belægningen. Bliver der trådt stier i græsarealerne, må skaden straks udbedres. For at hindre gentagelse bør der sørges for afskærmning, f.eks. fodhegn.
I oktober er det er ved at være sidste gang græsset skal klippes, græsset må godt være lidt
højere (ca. 4,5 cm) så sæt klippehøjden lidt op på plæneklipperen. Topdressing kan også
lægges ud nu, hvis man synes plænen trænger, men kun i et meget tyndt lag, 2 liter pr. m2
af en blanding af sand og kompost
Klipning: Græsset skal klippes, lige så snart der er behov for det. Nysået plænegræs skal
klippes første gang, når det er ca. 5-7 cm. højt. Der må dog aldrig klippes mere end 1/3 af
græsmassen i én klipning.
Gødskning: Plænegødning har ikke kun til opgave at få græsset til at gro. Den er også med
til aktivt at bekæmpe ukrudt, fordi den øger græstætheden og styrker rodnettet. En tæt og
slidstærk græsplæne giver ganske enkelt ikke plads til ukrudt. Gød efter devisen ”lidt men
ofte” og gerne første gang ca. midt i april, igen før Skt. Hans og så en gang i løbet af eftersommeren. Husk altid at sprede gødning på tørt græs for at undgå svidninger.
Ukrudt: Nysåede græsplæner er ofte fyldt med en masse af de almindeligste ukrudtsarter,
som i forvejen findes i jorden. I takt med klipning vil græsset efterhånden få overtaget, idet
de fleste ukrudtsarter ikke kan tåle at blive klippet. Tilbage bliver en mindre gruppe planter
med lav udbredt vækst, som enten kan luges bort eller behandles kemisk 3-4 måneder efter såning.
Eftersåning: Plænegræsserne kan ikke selv sætte frø, når de gror i en græsplæne. Det er
kun ukrudt og krudtsgræsser, der kan det. Derfor er det nødvendigt at efterså med nye
græsfrø en gang i mellem. Når man eftersår oven i sin gamle græsplæne, får græsset nyt
liv, hullerne vokser til, og plænen forstærkes og forskønnes. Klip den gamle plæne tæt og
kør den evt. over med en vertikalskærer. Fjern alt det gamle materiale med en rive eller
græsrive. Efterså plænen med ca. 2 kg frø pr. 100 m2. Eftersår du i en lun og fugtig periode,
får du glæden af de nye græssorter på få uger. Efterså én gang om året.
Vanding: Vanding af etablerede græsplæner er en uskik, der svækker græsplanterne, fordi
rødderne ikke behøver at søge i dybden efter vand. Selv om plænen ser brun og vissen ud i
meget tørre perioder, er der masser af liv i græsplanterne. Plænen bliver hurtigt grøn igen,
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når der kommer en byge.

HÆKKE (BØGEPUR) – GULDJORDBÆR
Bøgehæk og bøgepur og andre hækplanter Hvis man ønsker en tæt hæk der ikke bliver for
bred, så skal man overholde reglen om at klippe sin hæk inden Sankt Hans.
Pur og bøgehæk og anden hæk klippes 2 gange årligt, fra vinter og senest til Sankt Hans
samt i augustseptember til den ønskede højde. Husk at klippe helt tilbage til der hvor du
klippede ved Sankt Hans, ellers bliver din hæk tykkere og bredere for hvert år. Brug en snor
i toppen af hækken, det giver langt det bedste resultat. En hæk behøver ikke at være mere
end 30 - 50 cm. bred i bunden og 20 - 30 cm. i toppen.
Bøgehæk og bøgepur håndluges de første 3 år med jævne mellemrum (månedligt eller efter behov). Hvis der bruges redskaber, kan rødderne beskadiges og når 10% af rødderne er
beskadiget, dør planten. Dette er udenfor vores ansvar.
Træer, buske og stauder har som regel kun brug for gødning de første år, så har de udviklet
et stærkt rodsystem og finder selv det de har brug for. Det gælder dog ikke hvis du har en
meget næringsfattig jord som sandjord. Her må tilføres gødning, eventuelt i form af godt
omsat kompost.
Ukrudtsbekæmpelse: Det er vigtigt at holde planterne fri for ukrudt, så gode levevilkår opnås. Mest skånsom er manuel fjernelse.
Hvis der bruges kemiske midler, er der meget vigtigt at planterne er i trivsel, at de rette
midler anvendes og at doseringen følges nøje. Kemiske midler påvirker nemlig ikke alene
ukrudtet, men også planter og vækstområdet.

Vanding og gødskning: Nysatte planter og træer er følsomme overfor vandmangel, da rodnettet ikke er færdigudviklet. Sørg for tilstrækkelig vanding i denne periode. Alle planter
kan have behov for vanding i tørre perioder. Hold godt øje med planterne.
Gødskning forbedrer planternes mulighed for stærk vækst, og er hermed også medvirkende til at styrkes plantens vilkår i forhold til ukrudt.
Vinter: For alle flerårige planter, buske og træer gælder at det vigtigt at foretage afskærmning mod vejsalt, hvis planterne står tæt på vej, fortove eller stier der saltes. Salt er meget
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giftigt for levende planter, og skaderne er uoprettelige.

Planter er levende og har individuelle behov. Mange faktorer afhænger af plantens levedygtighed, herunder brug af bekæmpelsesmidler og mængden af sol, vand og vind, så
ovenstående er vejledende.

