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Delar som används sargpaket.
15x70mm - virke

Krympt ände

D2 15x70 - 120cm

Dörrankare

T15 Jordankare

Stommen till Sargpaketet ingår ej. Vi rekommenderar virke med tjocklek 120mm x 45mm.

Monteringsdelar
T97

Mindre hål

T98

Större hål

Sadel

Hörnfäste sarg

Träskruv 75mm

H1
Träskruv 30mm

Steg 1: I Sargpaketet ingår allt 10 själva stommen i sargen. Vi rekommenderar att köpa virke
som är 120x45mm i grovlek. Måtten som ni behöver är 30cm längre för sidorna och 5cm längre
för gavlarna. Ni behöver även köpa skruv för att skarva sargvirket.
På vårt exempel nedan så har vi en Växa 5 x 6m så därmed behöver vi ha virke som är:
2 x 6,5 = 13,0m
2 x 5,05 = 10,1m
Så totalt: 22,7m
Då virket inte säljs i längre storlekar än 5,4 meter så kommer ni behöva skarva. Bäst och
stadigast blir det om ni använder samma virke som i sargen. Så vi rekommenderar att köpa
1,5m extra av samma sort.
Steg 2: Till skillnad mot att använda jordankarna så är sargen mer känslig för lutning. Lutar det
för mycket så kommer ni ha en yta under er sarg där det inte finns någon mark. Så montera ert
växthus med sarg-paket på så plan yta som möjligt.
Steg 3: Nu är det dags att bygga ihop er sarg. Börja med att kapa upp sargvirket i rätt längd. I
vår exempel skall ni ha två längder som är 650cm långa och två längder som är 505cm. Använd
en skarvbit som är minst 60cm lång där ni behöver skarva långsidorna. Använd egna skruvar för
att skarva virket.
Steg 4: Var på en helt plan yta när ni monterar ihop er sarg. Montera enligt bilden nedan.
Använd en vinkelhake så att hörnen blir exakt vinkelräta. Sargen monteras med fördel på
platsen där ni ska ha ert växthus men den går att lyfta och bära till rätt plats efter montering.

50
5c

m

15cm

Innermått: 603cm
Så den totala längden på sidan blir: innermåttet 603cm + 30cm + (virkets-tjocklek x 2)
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Steg 5: Montera ett T97-vinkeljärn i varje hörn enligt bild nedan.

Steg 6: För att se till att sargen är exakt i våg så använd ett vattenpass. Använd med fördel jord
eller grus men även brädbitar fungerar att palla upp sargen med.

Steg 7: När sargen är på rätt plats och i våg är det dags att fästa konstruktionen i marken. Börja
med att mäta ut vart varje rör kommer att sitta. Måttet är 150cm

Hörnröret kommer sitta exakt i hörnan och
måttet 150cm räknas från rörets mitt.
150cm

150cm

150cm

150cm

150cm

Röret är 3,2cm tjockt.
Märk upp 1,6cm och mät därefter 150cm till nästa rör.

1,6cm
Steg 8: Markera nu ut vart någonstans du kommer att montera dina jordankare. Vi
rekommenderar mellan varannan båge som på bilden nedan.
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Steg 9: Slå ned jordankaret exakt i kant med sargen. Skulle det vara så att ankaret inte går
hela vägen ned som på bilden är det inga problem. Om det är för lite av röret som har gått i
så rekommenderar vi att ni flyttar det och försöker på en annan del av sargen. Får ni i 2/3 av
jordankaret så är det helt okej och då kan ni helt enkelt kapa av delen som sticker upp.

Steg 10: När alla jordankarna är nedslagna tar ni två sadlar och fyra stycken 80mm träskruv och
monterar sadlarna enligt bild nedan.

pa av
å kan ni ka
Om ni vill s
sticker upp.
rördelen som

Viktigt att sadlarna inte
sitter för tätt för då finns
det risk att väggrören kan
vrida sig.

Fäst alla jordankare i sargen på samma vis.
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Steg 11: Börja med att montera väggrören i hörnen. Håll väggröret dikt an mot trät i hörnet.
Fäst Hörnfästet med 6st 60mm träskruv.

Viktigt att utfasningen i hörnfästet
ligger emot röret för extra stabilitet.

Skruva fast hörnfästet i sargen enligt bilden.
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Steg 12: Montera ubulten enlig bilden nedan. Dra åt muttrarna med en #13 nyckel.

Se till att nederkant på väggröret är helt i linje med nederkant på sargen.
Eftersom sargen är i våg blir även väggrören och därmed växthuset i våg.
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Steg 13: Använd ett vattenpass för att säkerställa att väggröret eller helt lodrätt i alla riktningar.
x

Steg 14: Skruva fast en sadel med två
stycken 80mm träskruv.

När väggrören är monterade i alla
fyra hörn är det dags att montera
väggrören för resten av bågarna.
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Steg 15: Övriga väggrören sätts fast med två stycken sadlar och 4st 80mm träskruv. Använd ett
vattenpass för att säkerställa att väggröret är helt lodrät.

Börja med det övre fästet.
Rikta in och sedan sätt dit
det undre fästet.
Det är bra att ha ett så stort
avstånd som möjligt mellan
fästerna för att brytpunkten
skall bli så stor som möjligt.
Var noga med att
röret är exakt kant
i kant med sargen i
nederkant. Så att alla
rören sitter vågrätt.

Nu är det dags att gå till er Växamanual och fortsätta bygget fram till
och med att ni ska sätta dörrkarmen.

© GjordNära 2022 Sida 11

Steg 16: Montera dörrkarmen på det vis som står beskrivet i er dörrmanual. Karmbenen skall
hamna på insidan av sargen om allt är i våg. Skruva fast karmbenen i sargen med 75mm
träskruv.

Växthusets INSIDA

Steg 17: Skruva fast T-98 Vinkeljärnen på
vardera karmben.

Växthusets INSIDA
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Steg 18: Stick ned det böjda armeringsjärnet genom T98- Vinkeljärnet.

Steg 19: Upprepa procdeduren på den andra gaveln. Har ni stäng gavel så sätter ni dem på
lämpligt avstånd direkt i sargen.

OBS: T98 är vinkeljärnet med ett större hål så att dörrankaret går
igenom.

Nu är det dags att gå tillbaka till er
Växa-manual och gavelplasta båda
gavlarna.
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Steg 20: När gavelplastningen är klar så spänner ni ned plasten med ett knät och monterar en
D2 - 15x70 -120cm på vardera sidan om dörren. Fäst dem med 5 stycken 30mm träskruv.

Växthusets INSIDA

Upprepa proceduren på den andra gaveln.
Steg 21: Montera täckbrädorna till ert val av dörr eller lucka enligt manualen.

Steg 22: Om ni inte vill ha en
tröskel in i växthuset så kan ni
nu såga bort den.

Nu är det dags att gå tillbaka
till er Växa-manual och
takplasta er växthus.
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Steg 23: När takplasten är på plats monterar ni täckbrädor enligt mitten. En D? - 15x70-120cm
mellan varje bågpar. Spänn ned plasten med knät och montera täckbrädan. Börja i mitten och
jobba er sedan utåt sidorna.

Montera varje täckbräda med
5st 30mm träskruv.

Steg 24: Nu kan ni gå tillbaka till er ordinarie manual igen och läsa avsnittet om nedgrävning av
plasten. Även om plasten sitter monterad i sargen så rekommenderar vi att antingen gräva ned
eller lägga grus/jord ovanpå plasten för extra hållbarhet.

Behöver ni hjälp?
Skulle ni behöva hjälp under bygget så finns vi tillgängliga på telefon måndag till torsdag
mellan 08.00-15.00. På kvällar och helger kan ni skriva ett email till oss på:

info@gjordnära.se
Var noga med att inkludera ert telefonnummer så ringer vi upp så fort vi kan.

Lycka till och var försiktiga!

