
Howto:

DIY CARPORT

Designet

Et eksisterende hønsehus med tegltag og
fin beklædning blev udgangspunktet.
Skuret ligger mod nord og carporten blev
placeret i en vinkel til det og med ryggen
mod øst og åbning mod syd og vest.

Hos JA Carporte i Skovlunde kunne man
selv designe og få materialerne dertil.
Desværre ville de ikke levere til Bornholm.

Den flinke mand hos det lokale
byggemarked i Allinge var mere medgørlig.
Efter mine tegninger beregnede han både
dimensioner og mængder.

Materialerne er kommet, stolperne fandt vi
for tynde og de blev byttet.

DIY teknik

Da stolperne var sat, og remmene savet,
fik jeg en mand med en gaffeltruck til at
løfte dem op.

Jeg brugte gulvbrædder til carportens loft.
Da gulvet var lagt, kunne jeg løfte
enkeltdelene op på gulvet og stå deroppe
og samle spær og lave tag.

Fukssvansen er af bedste kvalitet, den skal
være stiv, ellers saver man skævt.

Der er gravet ud med en gummiged, lagt
stabilgrus og vibreret af en entreprenør.

Efter at have prøvet at finde Lupoen i
sneen et par år i træk, tænkte jeg at en
carport ville være sagen. Så vidste man,
hvor den var.

Til DIYmanden, der har
ca. 50.000 kr og 3 mdr.
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Carportens tag skulle flugte med
underkanten på hønsehuset.

Da grunden skrånede nedad, frygtede jeg
en lidt højbenet carport. Men det har også
fordele.

Det eneste på taget, jeg ikke kunne lave
selv, var rygningen. Mørtlen rutsjede ned
ad taget. Jeg tilkaldte et par murer og
fjernede et par rækker tagsten, så de
kunne gå på spærene.

Hybridbilen er længere end Lupoen og står
på langs. For enden står en hestevogn på
tværs. Da taget går langt ned mod grunden
på østsiden, er der plads til en del cykler,
og hurtigt alt for mange ting.

Et senere brændeskur et andet sted i
haven fik lidt samme design.


