
Hur skall jag göra byggnadsgrund för min trädgårdss tuga? 

En välgjort, helt horisontellt och jämnt grund tilläggar ålder och funktionalitet av trädgårdsstuga. Spara inte i 
detta! Utan värme, bör den fuktiga och kalla byggnaden byggas på ventilerad grund, till exempel plintgrund. 
Plintgrund kan genomföras till exempel med stål skruvpålar, se bild: Teräskierrepaalu (pdf)                             
I monteringsanvisning kan hittas också andra alternativ för andra grundläggningar. 

Hur skall jag behandla den? 

Virket i paketen är obehandlat, utom grundbalkarna och terrass brädorna. Behandlade delar har anstrykas 
med skyddsmedel. 

Alla trädelar måste behandlas med skyddsmedel som skyddar trä mot blånadskada och mögel. Grundbalkar 
och terrass brädor måste också behandlas en gång till med skyddsmedel. 

Hurudant takmaterial kan användas? 

Vi rekommenderar takfilt eller plåttak. Tegeltäckning är utan förändring av takkonstruktion absolut förbjuden, 
eftersom den skall vara för tung! För takfIlt är takkonstruktion utan förändringar färdig. Använd 20 mm 
filtspikar. För plåttak skall skaffas och monteras underpapp och ribbvirke. 

Måste man skaffa bygglov? 

Det bör alltid kontrolleras med lokal myndighet som ansvarar byggandet. I kommunala byggregler kan vara 
till exempel, storleksbegränsningar eller andra villkor till byggnaden. Där kan du hitta svaret på behovet av 
anmälningsförfaranden, åtgärdslov eller bygglov. 

Om bygglov krävs, från återförsäljare får du måttritningarna av varje produkt som ska fogas till ansökan. 

Kan jag ha monteringsanvisning för att utforska på förhand? 

Det är även bra att be den på förhand från återförsäljare för att utforska. Bland dem är svar på de flesta av 
dina frågor om produkten.  Monteringsanvisning ingår i paketet och kan också hittas där. 

Vilka typer av trä är den gjord av? 

Lillevilla-produkter har tillverkats av de norra barrträna. Den är den bästa och mest hållbara material för 
trädgårdsstugor. Virket torkas ca 18 % fukthalt, och det "fungerar" bästa trädgårdsförhållanden. 

Hur länge montering tar och kan jag göra det? 
 

Alla modeller av sortiment är möjligt att byggas: 

– Med två yrkesmän under en dag. 

- Själv making under veckoslut. 

– Innehåller inte grunden, ytbehandling eller täckning. 

– Tidskrävande och speciella maskiner krävande arbete har skett färdig på fabriken, så att bygga upp 
Lillevilla gårdsbyggnad är möjligt för de flesta av oss. 

Komma ihåg, att det är fråga om byggandet, så någonslags grundkunskaper skall man ha eller det lönar sig 
skaffa på arbetsplatsen en expert, som kan ge råd vid behov. 



Är förändringarna möjliga till gårdsbyggnader? 

Förändringarna är inte möjliga. Dem kan inte heller fås med oliga timmer tjocklekar. De kan förändras på 
följandet: 

- För att montera en spegelbild. 

– Plats av fönster och dörr, som är på samma vägg, kan utbytas med varandra. Kom ändå ihåg att hänhet av 
dörren och fönstret håller sig den samma. 

– Det är möjligt att lägga till fönster och dörrar, om du gör det själv. Ytterligare dörr och fönster kan beställas 
separat från vår fabrik via återförsäljare. Leveranstiden är ca 14 dagar från en skriftlig order. Priserna kan fås 
från din återförsäljare. 

 


