Projekt Kungsbacka skogskyrkogård
Vi stötte på personal från Kungsbacka skogskyrkogård en vacker dag under sommaren 2016,
när vi höll på med ”Kolla dammarna projektet”.
De hade planer på att renovera om ett gammalt vattenblänk i deras minneslund,
men visste inte riktigt var de skulle vända sig.
Vi på Emges var svaret på den frågan. Vi fick då i uppdrag att helt bygga om, från grunden,
inklusive ny automatisk filtrering, gjutning, ny kraftigare bäck, belysning,
trädgårds-design och all plantering runt det nya.

Innan vi satte spaden i marken, så såg det ut så här, efter dränering av den gamla.

Nedanför den nya dammen skulle den nya filtreringen placeras. Här har vi börjat gräva ur för den platten,
och även grävt ner ett 110 mm rör för avlopp från filtergropen.

Här ses rännan i marken där vi placerar alla nya rör mellan damm och filterhus.
Totalt 2 st 110 mm rör, 1 st 75 mm rör för tillopp, samt 1 st 40 mm för el-kablar till belysning.

Här är den nya dammen, samt bäcken redo för sin betong. Ni kan även se till vänster en skimmer, samt ett
bottenavlopp en bit in i dammen. Bottenavloppet innebär att inget syns i dammen i form av pump, slang,
kablar eller något annt. Blir ett mycket snyggt resultat.

…och här är formen för filterhuset redo för betong.

Här lite diverse gjutningsbilder. Filterhus, bäck och övre damm.

Här jämnar vi till den nedre dammen.

Då dessa dammar är på en offentlig miljö, så gör vi dem inte djupare än 20 cm.
Så ett lager leca-block blir lagom som dammkant. De gjuts fast i betongen och putsas ses.
Det svarta hålet som syns här i övre dammen är tilloppet tillbaka från pumpen i filterhuset.

Dags för tätskikt. Vi har en produkt som heter Metflex som är helt fantastisk. Lätt att applicera,
och det blir otroligt snyggt, vattentät och säkert för växter och fiskar. Först en primer.

Sen dags för själva membranet, som är som en gummifärg. 4 lager ska man måla, och slutresultatet blir ca 2 mm
tjockt. Går att få i vilken färg som helst, så vi använder den även till pooler osv. Först målar vi i grått.

Sen ett lager svart, sen grått, och sist ett svart lager igen. Man varvar för att det då är enkelt att se att färgen täcker
jämnt överallt. Metflex går att applicera på betong, berg, trä, plåt och glas. Kan även användas för att laga gammal
befintlig epdm gummiduk om man har en sådan.

Sista lagret Metflex applicerat. Här ses även bottenavloppet väl, som går till filterhuset.

Dags att börja bygga ihop filter/pump anläggningen. Lite bilder därifrån.

Filtret är ett hel-automatiskt trumfilter från Inazuma i Tyskland. Det filtrerar ner till 50 micron och rengör sig själv vid
behov. Det har även automatisk vatten-nivå kontroll, inbyggt amalgam UVC, det styr pumpen osv. En touch-display
kommer monteras i panelen fram på filtret, där man tydligt ser all info och kan programmera vissa funktioner.

När allt är ihopmonterat så var det dags att börja färdigställa bäcken.

Bäcken börjar här bli klar. Nästa steg är all plantering, men det blir till våren 2017.

Vill Ni ha hjälp med att förverkliga Er dröm om hur Er trädgård och eventuell damm ska se, och bli till, så tvekan inte
att kontakta oss på Emges Damm och Trädgård.
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