Full rulle på gräset
gräsmatta

FÖRBEREDELSER
Måtta den yta som du ska
klä med gräs och räkna ut
hur stor den är. Kolla med
din butik om de kan hjälp
till med frakt eller om du
kan hyra släpvagn.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Förutom gräsmatterullarna kan du behöva material
för att förbereda marken;
jord, sand och eventuellt
kantsten runt träd, växter
och planteringar.
Du kommer också att
behöva kratta, spade,
skottkärra, kniv, vattenspridare och det underlättar om du har tillgång till
en vält.
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Det är underbart
att kliva ut barfota
på gräsmattan en
solig sommarmorgon, med frukostbricka
och morgontidningen under armen. Lika
härligt är det att roa sig med bollspel och
lek på gräsmattan.
Tidigare tog ofta orken slut hos den som
byggt nytt när huset blivit slutbesiktigat.
Tomten och grönytorna lämnades som
ökenlandskap efter grävskopans grovutjämning av marken. Nu verkar det ha blivit
vanligare att man rullar ut gröna gräsmattor på en gång – en fröjd för ögat!

:;J=HzDIA7D:;=EBL;J är ett
fridfullt slagfält mellan paradis och naturens kaos. Vi kämpar mot ogräs,
torka och insekter medan vi drömmer om lättja,
lek och lata trädgårdsdagar. Gräsmattan är en
ekologisk onaturlighet med rötterna i slottsparker, Englands gröna fält och folkhemmets
friluftsvisioner.
Gräsmattor och trädgårdar är våra efterapningar
av en paradisdröm, med levande ytor för lek och
fritid, men också för dramatik, idrott och landskamper.
– Som social mötesplats är gräsmattan oslagbar. Den associerar till sommar, lek och spel. Så
fort det blir soligt lägger sig folk i parker, säger
Anna-Karin Gävert, som skrivit kandidatuppsatsen ”Framtidens utomhusgolv”, om gräsmattan
och dess utveckling.
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Av Leif Qvist

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Några hundra kvadratmeter gräsmatta kan du
lägga själv på en dag, förutsatt att det räcker med
att enbart kratta underlaget. Finns det många
träd och buskar som du
vill lägga kantsten runt så
får du räkna med att hela
helgen går åt.
Räven
från
Bättre hems
logotyp

Nyplanterade eller halvstora träd och buskar trivs
bra med öppen lucker jord
runt stam och rot. Gränsen
mellan gräsmattan och
planteringen blir vacker
och lättskött med en ring
av smågatsten. Stenarna
mäter cirka 10x10x10 cm
och finns i olika varianter
– alla nästan evigt hållbara.

Priserna varierar med
mängden och var i landet
du befinner dig.
Så här mycket kan du få
betala på landsorten:
40 kvm – cirka 30 kr/kvm
40-240 kvm
– drygt 20 kr/kvm
240-1000 kvm
– knappt 20 kr/kvm
Över 1 000 kvm sjunker
priset ytterligare lite.
I tätorter är rullarna
något dyrare.

Räven
från
Bättre hems
logotyp

Har du en liten radhustomt kan du gott kosta på
dig att rulla ut gräsmatta
över hela tomten. Med en
stor villatomt blir det dock
väldigt dyrt, och då kan
du rulla ut gräsmatta på
entrésidan och så gräs på
baksidan (sått gräs kostar
bara några kronor per
kvadratmeter).
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Avslutningen av gräsmattan mot trädgårdsgångar med grus eller kullersten bör
ha en stadig kant. Lägg en rad med stenplattor som gräsklipparhjulet kan rulla på.
Bygg upp gången med komprimerat bärlagergrus.
Lägg också en rad med plattor vid kanterna mot häckar, plank eller staket så
går det lättare att hålla snyggt.
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1. Gräsmattan levereras i form av
rullar på lastpallar. Lägg rullarna i
skuggan och svep över plast så att
fukten hålls kvar. Vänta högst en dag
med att börja lägga ut, för gräset
behöver snabbt få vatten och sol.

2. Jämna ut marken med ett lager av
luckrad jord. Om du har lerjord bör du
blanda med sand. Slarva inte: ju bättre
underlag, desto bättre blir gräsmattan.

3. Rulla ut den första kantraden med
rak kant. Kontrollera att den blir rak i
skarvarna.

4. Planera hur skarvarna ska ligga, så
att de inte hamnar mitt för varandra.

5. Skydda den nylagda gräsytan genom
att lägga några plankor att gå på. Flytta
med dem vartefter eller låt dem ligga där
du går ofta.

6. Vid skarvarna ska du låta några centimeter gå omlott och tryckas ner. Det är
speciellt viktigt i slänter, och då kan du till
och med behöva sticka ner några tunna
pinnar så att skarvarna inte hasar isär.

7. Dela rullarna på längden med en kniv.

8. Om du använder en vält eller trampar till gräsytan när den är lagd får den
bättre kontakt med markjorden.
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9. Nu gäller det att hålla mattan fuktig i flera veckor. Vattna på kvällarna så att inte
fukten dunstar bort av solens värme på dagarna. Efter ungefär två veckor tål gräsmattan belastning och klippning. Kalka den på hösten med tre-fyra års mellanrum och
gödsla två gånger per år; passa på när det regnar eller vattna ner gödslet.
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