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Passion er drivkraften

Når du vælger Vejle Anlægsteknik til at etablere grønne 
områder, haveanlæg, indkørsler og indhegning, gør vi det 
med passion og fokus på kvalitet. 

Du får en samarbejdspartner, der har en naturlig glæde 
ved at arbejde ude i det fri. Vi elsker at arbejde i solskin 
og varme, og vi klæder os varmt på, når det danske vejr 
viser sig fra sin barske side. 

Faktisk kan vi slet ikke lade være med at skabe smukke, 
solide og trygge helhedsløsninger.

Du bliver mødt i øjenhøjde

Hos Vejle Anlægsteknik lytter vi til dine ønsker og behov. 
Vi har en god dialog i øjenhøjde, hvor vi finder frem til 
netop den løsning, du drømmer om.

Fagligt dygtige medarbejdere

Kompetente medarbejdere med forståelse for 
kvalitet og service giver dig den løsning, du har 
brug for. 

Derfor har vi fokus på at uddanne os, og holde os 
opdaterede om nye tendenser inden for grønne 
områder, haver til private og indhegning.

Vi er ligefremme, humoristiske og har et glimt 
i øjet, når du møder os. Vi har det sjovt, når vi 
arbejder og giver den gas. Men vi er også stolte 
fagfolk, der hver gang vil aflevere et slutresultat, 
du også er stolt over.

Vælg os – hvis træerne skal vokse ind i himlen.
Jacob og Peter



Et frirum i en travl hverdag

Din have og større grønne områder skal være en hyggelig 
oase og et fristed i en travl hverdag. 

Om sommeren dufter det af grillede bøffer, og det emmer 
af hygge og gode oplevelser. Om vinteren fyger snebol-
dene om ørerne på børn og voksne.

Bestil et gratis havetjek

•	 Private	haver
•	 Grønne	områder
•	 Frugthaver
•	 Vedligehold	af	udeområder
•	 Anlægning	af	indkørsler	mv.

Fra drøm til virkelighed

I Vejle Anlægsteknik er vi specialiserede i at etablere 
grønne områder, haver og indkørsler. Uddannede fagfolk 
sikrer, at du gennem tæt dialog og kompetent rådgivning 
får dine ønsker og drømme gjort til virkelighed. 

En smuk unik helhed
Dine drømme og ønsker krydret med vores faglige 
ekspertise giver et smukt, unikt helhedsudtryk. Vi er din 
garanti og tryghed for, at du får et kvalitetsresultat.
Et rigtigt valg af fliser, levende vand, planter, stier, blom-
ster, stensætning og andet skaber en helhed og gør dig 
stolt over dit eget hjem.

Små og store opgaver

Hos Vejle Anlægsteknik løser vi både dine mindre og 
større opgaver. Vi kommer gerne ud og giver dig gode råd 
og et løsningsforslag. 

Det er helt gratis. Du bliver mødt i øjenhøjde og med en 
ærlig rådgivning. Bestil et gratis havetjek ved at kontakte 
Peter Hald på 23 38 34 57.

Anlægsgartner



Bestil et gratis hegnstjek

•	 Sikringshegn,	porte,	låger	og	bomme
•	 Smedejernslåger	og	plankeværk
•	 Hestehegn	i	træ	til	folde	og	ridebaner
•	 Skovhegn	til	eksempelvis	nyplantede	juletræer
•	 Dyrehegn	til	eksempelvis	hjorte

Professionel rådgivning

Hos Vejle Anlægsteknik får du professionel rådgivning, 
når du skal vælge et hegn, der giver dig tryghed i hver-
dagen. 

Hvad enten du søger hegn til en industrivirksomhed, en 
institution, boldbane eller hestefold lytter vi til dit behov. 
Det betyder, at du får en løsning, der lever op til dine 
forventninger til funktionalitet og kvalitet.

Hegn til industri og institutioner

Når du skal etablere et hegn til industri og institutioner, 
har du brug for et slidstærkt, holdbart og fleksibelt hegn, 
der kan kombineres med bomme og låger. 

Har du brug for at lukke et område helt af, kan vi montere 
pigtråd på toppen, så ubudne gæster ikke kan få adgang 
ved at hoppe over hegnet. Du kan også få industrihegn, 
der har en højde, så det kan bruges til boldbaner. 

Skov- og dyrehegn

Du kan vælge mellem flere typer af hegn, når du vil ind-
hegne skov og dyrehold. Vi hjælper dig med at træffe det 
rigtige valg, så eksempelvis din nyplantede skov kan stå 
trygt og godt.

Få hjælp til at vælge det rigtige hegn. 
Kontakt Jacob Hansen på 20 51 77 74.

Hegn



Når du samarbejder med Vejle Anlægsteknik om at 
udvikle et naturområde, får du et gennemarbejdet 
slutresultat, der giver glæde mange år frem.

Få det optimale ud af naturen

I Vejle Anlægsteknik lytter vi til dine drømme og rådgiver 
dig om, hvordan du optimerer naturen med remisser, læ-
beplantninger, søer, vådområder og skovrejsning. Bare for 
at nævne nogle af dine mange muligheder, der kan skabe 
langvarig glæde.

Vil du forbedre naturen?

Når du optimerer naturen, kan du bl.a. skabe bedre jagt-
muligheder og et rigere fugle- og dyreliv. Hvilke tiltag du 
skal vælge, finder vi ud af sammen. 

Tilskudsmuligheder

Du kan søge flere forskellige tilskud, når du optimerer 
naturen og skaber et bedre miljø. Bl.a. er der attraktive 
tilskud til skovrejsning og etablering af vådområder. 
Vi samarbejder med førende eksperter på området og 
henviser gerne.

Kontakt Peter Hald på 23 38 34 57 
eller Jakob Hansen på 20 51 77 74.

Naturpleje

Bestil et gratis naturtjek 

•	 Stier	gennem	landskabet
•	 Søer	og	vådområder
•	 Bedre	forhold	for	vildtet
•	 Plante	ny	skov
•	 Remiser	og	læbeplantning



Forår

Foråret er en af de skønneste 
tider.	Solens	stråler	begynder	
at varme os, og op ad jorden  
pibler planterne, mens 
træernes blade bliver grønne. 

Om foråret skal du…

•	 Tilplante	haven
•	 Sprøjte
•	 Gøde
•	 Gennemgang	af	hegn
•	 Rengøre	staude-	og		 	
 blomsterbede
•	 Optimere	betingelser	
 for vildtet

Sommer

Om sommeren høster du 
frugterne af dit arbejde. Intet 
er dejligere end at sætte tæn-
derne i et modent rødt jordbær 
fra bedet.

Om sommeren skal du…

•	 Så	græs
•	 Etablere	plankeværk	
 og hegn
•	 Lave	indkørsel
•	 Sætte	nye	låger	op
•	 Slå	græs
•	 Hygge	i	drivhuset

Efterår

Når efteråret rammer, er det 
tid til at du klæder dig varmt 
på, tænder et bål i haven 
og smelter chokoladen over 
flammerne til en lækker varm 
kakao.

Om efteråret skal du…

•	 Beskære	æbletræer
•	 Klippe	træer	og	buske
•	 Plante	træer	og	buske
•	 Gennemgå	låger	og	
 plankeværk
•	 Oprette	fliser	og	
 belægning
•	 Plukke	æbler

Vinter

Når den første sne falder, er 
haven et naturligt rum til leg 
og mange glade timer for 
både børn og voksne, der slås i 
sne og bygger snemænd. 

Om vinteren skal du…

•	 Rydde	sne
•	 Salte
•	 Vinterfodre	dyrene
•	 Rengøre	drivhuset
•	 Rengøre	fliser
•	 Rengøre	tagrender
•	 Vedligeholde	
 havemaskiner

Få himlen tættere på - året rundt



Kvalitet og passion krydret med en 
krøllet hjerne giver unikke løsninger. 

Tingene	vendes	på	hovedet,	for	hos	
os skal du ikke nøjes med den næst-
bedste løsning. 

Vi tænker kreativt og lader træerne 
vokse ind i himlen. Du kan godt 
begynde at glæde dig.

Vejle	Anlægsteknik	ApS
Soldalen	12
7100 Vejle 

www.vejleanlaeg.dk

Anlægsgartner og naturpleje

Peter Hald
23 38 34 57
peter@vejleanlaeg.dk

Hegn og naturpleje

Jakob Hansen
20 51 77 74
jakob@vejleanlaeg.dk


