instruktion/UTERUM

FÖRBEREDELSER
Måttband (minst 5 meter), penna,
vattenpass, rätbräda, spade,
kratta, hushållsstege, borrmaskin, skruvdragare, såg, pensel,
kniv, putshyvel, slippapper.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

4 st betongplintar med ingjutna
stolpbeslag samt skruv med
mutter, längd 120 mm
4 st stolpar furu 95 x 95 mm,
längd 2 300 mm
4 st reglar furu 28 x 120 mm,
längd 3 300 mm
9 st överliggare furu 22 x 70
mm, längd 4 000 mm
18 st vinkeljärn, ca 50 x 50 x 35
x 3 mm inkl. skruv
32 st skruv, längd 70 mm
Vit utelasyrfärg
Till plantering: Växter och planteringsjord
Till golv: 8 kvadratmeter geoduk och ca en halv kubikmeter
gårdsgrus, fraktion 4-8 mm.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

lättbyggt uterum
med löv i taket
Om du vill förlänga sommaren med hjälp av
ett uterum, kan du börja med ett litet rum
en bit från huset. Med infravärme får du
ett vackert rum som är användbart från
vår till höst.
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7JJAECC7?D i Margareta och Bengt
Widgrens uterum är som att kliva
rakt in i en afrikansk djungel.
På väggarna hänger afrikanska masker och
spjutspetsar, på golvet trängs bongotrummor
med zebror och giraffer och möblemanget är
rustikt. Det är mustigt, ombonat och fullt av
leopardmönster. Flera av möblerna har Bengt
designat själv, som bordet med underrede av
en gammal symaskin och tevebänken i båtlackade OSB-skivor.
Familjens uterum kom till för sju år sedan
när de tröttnat på sin vanliga veranda och ville
bygga in den. Margareta och Bengt anlitade en
arkitekt i bekantskapskretsen. De hade sett ett
liknande rum hos honom och blivit förtjusta.
Redan från början var Margareta klar över
vilken stil rummet skulle ha. Det var två leopardmönstrade fåtöljer, ärvda av dottern, som
var den ursprungliga inspirationen till djungeltemat.
Taket i uterummet är så gott som helt täckt av

glaspartier som tillåter meditation under månen
vid stjärnklara nätter. Enbart intill husväggen
finns det en utskjutande del av taket som är
byggd i trä med breda taklister. Väggarna i
uterummet bidrar också till den rustika känslan
med sin breda, liggande panel i ekbetsad furu.
ECIECC7H;D blir det riktigt varmt där inne. Då

öppnar de upp glasdörrarna mot trädgården
och njuter av utsikten. Träjalusierna gör att de
kan skärma av den värsta värmen under heta
sommardagar.
Men rummet utnyttjas även vintertid.
Familjen har firat jul här ute flera år i rad.
Klinkergolvet är isolerat och har elslingor som
värmer upp det till en behaglig temperatur. På
vintern brukar de ta in ett elelement och en gasolvärmare i rummet till helgen, och så intas alla
helgens måltider här ute.
– Det bästa med vårt uterum är att vi kan
sitta här året om och njuta av utsikten över vår
fina trädgård, säger Margareta nöjt.
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Här bygger vi en så kallad pergola. Ordet pergola kommer
från Italien och betyder lövsal. Fristående pelare bär upp
ett lätt ribbverk som är övervuxet av klängväxter. Det skuggar solen och ger visst regnskydd i ett uterum eller en trädgårdsgång.
Pergolan kan byggas fast mot husväggen, eller som i vårt fall helt fristående på en solig
del av tomten. Då fungerar den samtidigt som ett vackert blickfång.
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Av Leif Qvist
Klätterväxter tar några år på sig för att få volym och fäste i ribbtaket. Använd därför gärna stora keramikkrukor med buskväxter vid stolphörnen till att börja med. En favoritklätterväxt är den snabbväxande
alpclematis som får vackert blå blommor som övergår till silvriga tofsar efter blomningen. Den kan med
fördel blandas med någon klätterros som honungsros eller New Dawn.

En dag går åt för att
ta hem byggmaterialet,
plantskolans växter och
gårdsgrus. Räkna sedan med
tre dagar för pergolabygget
och tänk på att det behövs två
extra händer vid stolpmonteringen. Räknar du sedan in
stengolvet så fyller du lätt hela
arbetsveckan med råge.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

4 st betongplintar à 60 kg:
ca 400 kr.
4 st stolpar à 50 kr/meter:
500 kr
4 st reglar: 250 kr
9 st överliggare: 220 kr
Färg: 150 kr
Beslag och skruv: 300 kr
Geoduk: 280 kr
Grus: ca 200 kr + hemkörning

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Att köpa färdiga
betongplintar med
ingjutna fästbeslag
gör att du slipper
både betongblandarjobbet och några
dagars härdningstid. Men plintarna måste
vara minst 60 kg tunga, för
pergolan blir med lövverket ett
stort vindfång.
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GÖR Så hÄR:

1

Välj ut platsen och mät ut lägen för plintarna.
Markera breddmåtten och längdmåtten och
kontrollera att diagonalmåtten är exakt lika långa
när ytan är vinkelrak i hörnen. Gräv plintgroparna, ställ i plintarna och kolla med vattenpass
och rätbräda att de står på samma höjd, någon
centimeter över planerad färdig golvhöjd.

2

Kapa stolparna till 2 300 mm längd. Fasa
av kanterna och stryk på penetrerande
olja på ändträets kapytor. Låt oljan suga in i
flera omgångar så att träet klarar framtida
fuktangrepp bättre. Lasyrmåla allt trä.

3

Res upp första stolpen för montering. Här
behövs både hushållsstegen och en medhjälpare.
Kolla med vattenpass att det blir lodrätt.

4

Borra sedan hål och skruva fast stolpen
i plintens stolpjärn. Montera nästa stolpe.

5
6
7

Skruva fast en vågrät regel som
stabiliserar stolparna.
Fortsätt med nästa stolppar och en regel.

Ytterribborna monteras fast för att låsa
konstruktionen i lod- och vågrätt. Klättra
upp på stegen och måtta ut läge för ribbornas
fästjärn. Skruva fast vinkeljärnen och ribbverket.

På MarKytan skyfflar vi bort gräset och lägger en
geoduk som hindrar ogräs att växa upp. Vi tar sedan
bort gruset från ovansidan av duken och jämnar ut
ytan. För att inte projektet ska bli allt för stort lägger vi markstensgolvet till hösten. Hur det går till? Se
Bättre hem våren 2006, eller hämta instruktionen på
www.tidningenbattrehem.se
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