
Når nogen går forrest 
Grøn omstilling kræver handling, at virkelig 
ville det, og at have modet til at afprøve nye 
byggemetoder og produkter. Hos Palsgaard 
Spær oplever vi heldigvis mange eksempler 
på netop det. 

Et rigtig godt eksempel, er det store byggepro-
jekt Jystrup Park med 57 lejeboliger der netop 
nu er under opførsel i Jystrup, som ligger godt 
en times kørsel fra København og kun 10 
minutter fra Ringsted. 

Jystrup Park var oprindeligt projekteret 
med gasbeton. Det er Huse-Byg med Mike 
Borgstrøm i spidsen, der står for at opføre 
byggeriet. Jystrup Park blev konverteret til træ 
efter nøje overvejelser og en forudgående tæt 
dialog med Palsgaard Spær. Mike Borgstrøm 
udtaler: ”Bæredygtigt byggeri vinder mere 
og mere ind hos vores kunder og os som 
fagmænd, så derfor skal vi tænke anderledes 
end vi gjorde for bare nogle få år tilbage. 
Brugen af Palsgaard Spærs vægrammer, 
dækmoduler og tagmoduler har vist sig at 
være hurtigere og nemmere, og vi får lukket 
huset med det samme”. 

Huse-Byg vil gerne være med til at fremme 
kendskabet til PEFC™-certificeret træ og 
bæredygtigt byggeri. ”Ikke alle kender 
PEFC™-certificeret træ, derfor har vi gjort 
vores kunder opmærksom på hvad det er gen-
nem snak og vores hjemmeside huse-byg.dk. 
Kort sagt, betyder brugen af PEFC™ certifi-
ceret træ at skovene forvaltes så de ikke lider 
overlast, og vores fremtidige generationer 

derfor også har træ til deres byggeri”, udtaler 
Mike Borgstrøm.

En god dialog
Mike Borgstrøm er ikke i tvivl om, at Huse-
Byg også fremover vil bygge med Palsgaard 
Spærs PEFC™-certificerede produkter: 
”Næste gang bliver det endnu nemmere, for 
nu kender håndværkerne arbejdsgangene, 
og har erfaring i at opsætte vægrammer, 
dækmoduler og tagmoduler på bygge
pladsen”. 

Nye standarder for bæredygtigt 
byggeri
Sana Saleem er for nyligt udnævnt til Bære-
dygtighedschef for Nordic Wood Industries.
Koncernen tæller lige nu fire fremtrædende 
danske virksomheder indenfor træbaserede 
byggematerialer og præfabrikation: 
Nviro - CBI Papiruld, Palsgaard Spær, Roust 
Træ A/S og Lilleheden A/S. 

Sana er indtrådt i koncernledelsen og får 
ansvaret for den samlede strategi for bære-
dygtighed. Ambitionen er at sætte nye 
standarder for bæredygtigt byggeri.

Sana Saleem har haft kontakten med Mike 
Borgstrøm fra starten, og har præsenteret de 
muligheder og klimavenlige løsninger som 
Huse-Byg ville opnå ved brug af Palsgaard 
Spærs produkter, og Sana har siden fulgt byg-
geriet tæt. ”Et projekt som dette, der starter ud 
med en plan om at bruge gasbeton, men en-
der med at blive opført med Palsgaard Spærs 
PEFC™-certificerede vægrammer, 

dækmoduler og tagmoduler gør mig stolt. 
At Huse-Byg vælger at skifte, og har en 
succesoplevelse ved at gøre det, taler jo for 
sig selv,” fortæller Sana Saleem og fortsætter: 
”Vi får med dette projekt vist hvordan PEFC™-
certificeret råtræ ”pakkes ind” i et bygge-
projekt som Jystrup Park. Træ er klimavenligt 
og besparelsen er ca. 2 tons CO2 når man 
skifter fra 1 m3 beton eller stål til 1 m3 træ. 
Træ er derfor et helt oplagt materialevalg i 
byggebranchen.”

Fra gasbeton til træ

Klar til indflytning 
Den første etape med 8 boliger står allerede 
klar og de første indbyggere er flyttet inden. 
Inden længe står Jystrup Park klar til at tage 
imod de nye beboere til de resterende etaper, 
som kan se frem til at bo et smukt sted, med 
naturen lige uden for døren, væk for storbyens 
høje puls. 

Mike Borgstrøm udtaler: ”De nyopførte boliger 
dækker mange lejeres boligbehov og drømme, 
og tiltrækker mange forskellige grupper lejere. 
Vi kan se, at en stor del af de henvendelser 
vi får, er fra mennesker der i øjeblikket bor i 
byen, og som gerne vil ud til naturen. Når de 
kommer til Jystrup og oplever området, og de 
kvaliteter både by og natur har at byde ind 
med, så er de klar til at leje. Nogle lejere er 
familier med børn på vej, i andre tilfælde 
ældre, der gerne vil ud til en lavere husleje i 
en smuk natur.” 

Sana Saleem, Bæredygtighedschef 
Nordic Wood Industries
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