De grønne genbrugsbutikker
MATERIALEPLADSER. Der gemmer sig mange sære ting hos anlægsgartnerne. Grønt Miljø
har talt med fem anlægsgartvirksomheder om det de slæber hjem i håb om at sælge senere
Af Lars Thorsen

N

år man rydder pladser,
graver haver op og bygger nye anlæg, dukker der
nogle gange særprægede ting
op. ‘Den kan jeg da bruge senere’, tænker anlægsgartneren ofte, og så havner de særprægede ting på anlægsgartnerens materialegård. Og dér
kan de ligge ret længe, fortæller fagkonsulent i Danske Anlægsgartnere Kim Tang.
„Man får altid et eller andet
i overskud, og meget af det
har jo en reel værdi. Jeg tror
at stort set alle vores medlemmer gemmer granit, såsom
kantsten, chaussesten og den
slags, men jeg ved også at
mange gemmer alt muligt andet som får lov til at blive stående alt for længe,“ siger han.
Derfor har Grønt Miljø taget
en snak med en håndfuld anlægsgartnere om hvad der
egentlig gemmer sig hjemme
hos dem - og hvorfor de gemmer alt muligt skidt.
Stålgiraf og småkunder
Hovedårsagen til at gemme
materialer er naturligvis at der

er penge at tjene hvis man kan
bruge dem til et senere projekt. Det er også grunden til at
der hos Park & Landskab i Randers ligger bjerge af granit,
robiniepæle, nye og brugte
gummifliser, alle mulige forskellige stålkanter, knust tegl,
taghavejord og rustfri ruchestænger. Og naturligvis en
kæmpe girafgynge der er lavet i stål og bygget sammen
med PTO’en fra en traktor. Sådan én er man jo nødt til at
gemme. Det har de i hvert fald
gjort, forklarer indehaver Lau
Knudsen og ryster på hovedet.
„Altså, den lå her bare da
jeg kom tilbage fra sommerferie. Og den beholder vi nok
ikke, men hvis der er nogen
der er interesserede, kan de få
den for 500 kr.,“ fastslår han.
Tidligere har Park & Landskab faktisk været langt mere
fremme i skoene med at sælge
tingene fra pladsen. Lau brugte 400.000 på at bygge en
plads hvorfra han kunne holde
lagersalg og sælge 35 forskellige slags løsvarer - såsom stenmel, bark, spagnum - til private kunder. Desværre kopierede de tre lokale byggemar-

keder idéen, og så røg det
økonomiske grundlag, forklarer Lau Knudsen: „Hvis det
skulle løbe rundt at have en
mand og en gummiged i
gang, så skulle vi fylde 5 til 10
trailere i timen, og det gjorde
vi nogle dage, men det var for
sjældent.“
Endnu værre end den manglende indtjening var dog de
private småkunder. „De kom
rendende på alle mulige tidspunkter hvor vi ikke havde
åbent, og så blev tre medarbejdere ulejliget fordi de ville
købe 150 kilo sand som vi
tjente 25 kr. Og lagersalget lå
jo i weekenden, men folk kom
hele ugen fra syv morgen til ti
aften. Det egner jeg mig simpelthen ikke til,“ fastslår anlægsgartnermesteren der også
netop har fragtet et legehus
fra Amager og hele vejen
hjem til Randers. Men det er
ikke til salg. „For jeg vil bygge
et grønt tag på og give det til
ungerne,“ siger han.
Koks, øl og trappesten
På Fyn anerkender anlægsgartner Jens Ravnholt at de
også i hans virksomhed udviser

Det var et decideret granitkunstværk der dumpede ned i turbanen hos F. J. Poulsens Anlægsgartneri A/S da
de fik lov til at tage 30-40 plinte af rød, svensk granit med hjem til materialepladsen. Foto: F. J. Poulsen A/S.
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en forkærlighed for at tage
ting og sager med tilbage til
virksomheden.
„Vi har det med at slæbe en
frygtelig masse lort med hjem.
Vi har altid alt muligt liggende
som vi ikke nænner at smide
ud,“ siger han og kommer i
tanke om dengang de tog et
helt cykelskur med tilbage.
Men det er ikke det mærkeligste. Det mærkeligste må næsten være dengang med Søfartsmuseet i Helsingør.
„Dengang havde vi jo 25 kg
sukker og 300 kg koks med
hjem. Og hvad fanden stiller
man op med 300 kg koks? Vi
endte med at give det til en
gammel kammerat som kunne
bruge det i sit fyr. Sukkeret
har vi stadig. Jeg tror at vi
brygger noget øl på det en
dag,“ forklarer Jens Ravnholt.
Det sker også at der er kroner og ører at tjene på at
gemme materialerne. Eksempelvis da en kunde engang
skulle bruge et par trappesten
til et indgangsparti, og tilfældigvis havde Jens i ti år haft
nogle granittrappesten liggende ude på pladsen.
Gemte gratis planter
I Hovedgård sydøst for Skanderborg ligger Anlægsgartner
Mette Munch, og hun har ikke
noget specielt. „Nogle 40x40
fliser som jeg ikke lige kunne
få afsat. Lidt herregårdssten,
sand, ikke noget vildt spændende. Jeg gemmer ting som
bliver i overskud, og som man
altid kan bruge et andet sted,“
siger Mette Munch.
Især tager hun mange planter med hjem, bl.a. hækplanter så hun kan efterplante,
hvis hendes kunders hæk er
gået ud. „Men som regel står
planterne bare og bliver større
derhjemme fordi jeg ikke kan
få dem afsat, eller fordi jeg
glemmer at jeg har dem,“ forklarer Mette Munch leende og
understreger at hun som regel
ikke tager penge for planter
fra tidligere projekter.
„På den måde er jeg en dårlig forretningskvinde. Men jeg
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da solgt et par stykker.“ Siden
har virksomheden fortalt Gud
og hver mand om granitplintene i håb om at en landskabsarkitekt en dag vil tegne siddemuligheder i rød, svensk
granit i et projekt.

Hos anlægsgartner Mette Munch ved Skanderborg tages der tit planter
med hjem hvor de får lov til at vokse sig store. Foto: Mette Munch.

kan godt lide at give den service til kunderne. Det gør som
regel folk glade, og så er jeg
det også.“
Granitkreditformue
Fornuftig kan man ikke altid
beskylde kreditforeningerne
for at være. De har simpelthen
for mange penge. Det kom engang F. J. Poulsens Anlægsgartneri A/S til gavn.
„Det mest specielle som vi
nogensinde har taget med
hjem er 30-40 granitplinte i

rød, svensk granit. Jeg har ikke
oplevet noget lignende før. De
stod foran en kreditforening,
der hellere ville have noget
nyt selv om hver eneste af
dem har kostet spidsen af en
jetjager. Så vi fik lov til at tage
dem alle med hjem,“ understreger Finn Jul Poulsen og
fortsætter: „De svinger i størrelse, men selv om de kan sættes sammen til ét stort, sammenhængende kunstværk, bliver vi nok nødt til at sælge
dem en ad gangen. Og vi har

Stendal Anlæg & Haveservice skulle lave en asfalteret p-plads om til
plæne. Da asfalten blev skrællet af kom disse fine 80 m2 brosten (Blå
Rønne) til syne. De røg hjem på materialepladsen. Foto: G. Christensen.
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Udsalg fra pladsen
Granit er også i høj kurs i
Høng hos Stendal Anlæg &
Haveservice. „Man kan jo ikke
hive granit op af jorden herhjemme, og i Vestsjælland er
det endnu sværere at skaffe.
De private skal faktisk til København. Det betyder at folk
tit ringer og spørger om jeg
ligger inde med et par m2 af et
eller andet,“ forklarer indehaver Günther Christensen der
normalt har masser af fliser,
kampesten og alt muligt på
pladsen: „Granit tager vi næsten altid hjem, men der er
ikke noget specielt system i
det. Jeg vurderer fra gang til
gang, og der er nok lidt jysk
nærighed i det. Altså at jeg
ikke kan få mig selv til at
smide ting af værdi ud.“
Det gjaldt f.eks. da Stendal
Anlæg & Haveservice blev hyret til at fælde nogle gamle
egetræer ved en præstegård.
Günther tog de hule stammer
med hjem. En af dem blev
solgt til en kunde og lagt i et
bed med en rododendron stikkende ud af den ene ende af
den liggende stamme. Den
slags er dog til sjældent.
Men selv om Günther er
glad for at slæbe til huse, er
der usædvanligt tomt hjemme
på pladsen lige nu, forklarer
han. „Jeg har lige haft et stort
udsalg. Jeg annoncerede i
lokalavisen at jeg holdt åbent
hus i weekenden, og jeg kørte
også ud og satte et stort skilt
op ved hovedvejen. Dér røg
det meste,“ fortæller Günther
Christensen. Selv om han tidligere ofte holdt åbent hus, sælger han i dag oftere sine
overskudsmaterialer via Den
Blå Avis og slipper dermed for
at have private småkunder
rendende i tide og utide.
Uanset om man er husejer,
privatpraktiserende landskabsarkitekt eller kommunal planlægger er én ting under alle
omstændigheder sikker: Inden
projektet går i gang, kan det
betale sig at spørge hvad anlægsgartneren har liggende
hjemme på pladsen. ❏
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