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Wood-ways beskytter miljøet med FSC
Vi har altid stillet miljømæssige
krav til os selv og vores
leverandører.
Da vi sidste efterår modtog
markedets stærkeste certifikat fra
®
Forest Stewardship Council ,
besluttede vi samtidig at fravælge
alt hårdttræ, der ikke opfylder
kravene til bæredygtig skovbrug.
Vi ønsker at deltage aktivt i udbredelsen af
ansvarligt og lovligt skovdrift.

Vedligeholdelsesfri Træ-broer
Træ er det perfekte byggemateriale, der udover
at være til gavn for miljøet er modstandsdygtig
overfor varme og frost, ligesom der ikke
forekommer korrosion af træ.
Tropisk hårdttræ har en stor densitet og
indeholder naturlige olier, der beskytter træet
imod råd, svamp og insektangreb.
Derfor stilles der ingen krav til ydeligere
behandlinger af de tropiske træsorter.

Urin fra hunde ødelægger stål-bro
Isfugl forsinker bro ved Arresø i 4 år
Den 6. december 2010 kunne Frederiksværk
kommune som en forsinket gave til kommunens
250 års jubilæum indvie den nye bro over Arresø
kanalen – forsinket fordi, at kommunen holdt sit
jubilæum i 2006, men idet at en isfugl havde valgt
at slå sig ned netop der hvor broen skulle
monteres, måtte man vente frem til 2010, hvor
fuglen var forsvundet.
LiseBroen forbinder den offentlige park med den
omliggende fredskov og indgår som en del af det
samlede stisystem. Broen er tænkt som et stykke
naturindpasset inventar, som man ikke blot bruger
til passage. På selve broen er der monteret
egetræsbænke, således at ophold på broen er
muligt eller som en naturlig venteplads i
forbindelse med turbåden Frederikke.

Kalvebod brygge er det store rekreative område i
Tårnby kommune. Naturens mangfoldighed med
skov, vandløb og åbne områder tiltrækker
beboere og ikke mindst hunde.
Den eksisterende stål-bro var rustet op som følge
af de mange hundes urinering.
Derfor ønskede Lisbeth Ranløv, der er
landskabsarkitekt i Tårnby Kommune, også at
den nye 13,6 meter bro, skulle være udført i træ,
der kan modstå disse aggressive ”hundemiljøer”.

Broen på 3,0 x 18,6 meter er blevet løftet på
plads som en samlet konstruktion.
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