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H VAD GEMMER DER SI G BAG DET LATINSKE NA VN?
Det kan være, at du ikke kender så meget til de forskellige planter og træer.
Så lad os tage en tur på planteskolen. Her kan jeg vise dig de forskellige
typer af planter, og undervejs snakker vi sammen om, hvad de kan bruges til i

Individuelt

din have.
PRIKK EN OVER I ´ET.

De gode ideer, de små detaljer, de skæve indslag – de kommer ikke
altid af sig selv. Vi kan sammen finde ud af, hvor du gerne vil have et
kreativt touch. Ofte er det ikke meget, der skal til. En gammel krukke,
et loppefund, en stol det helt rigtige sted. Jeg kan hjælpe dig med at
finde de sjove og individuelle ting til din have.
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Havedesign

K o n c e pt p la ner
P l a n t ep la n er
R å d gi vn i n g

Lad haven arbejde med dig og ikke imod dig
FÅ DESIGNET DIN HAVE, SÅ DEN PASSER TIL DIG, DIT LIV OG DIT TEMPO

Haven skal kunne gøre noget for dig. Den skal være et
aktiv for dig, enten ved at give dig gode oplevelser, eller
se godt ud og ikke råbe på pleje, når du endelig har tid til
at være der. Det er et spørgsmål om at indrette den til
dine behov.
Måske har du købt hus og overtaget en have, der ikke
virker for dig, eller du har bygget et nyt hus og står med

Måske har du allerede en dejlig have, men er nået den alder,
hvor der ikke er så mange kræfter mere, eller børnene er
flyttet hjemmefra, så der ikke er brug for en stor græsplæne
til fodbold.
I stedet for at ærgre dig – så lad os gøre noget ved det. Det
kan være du har brug for inspiration for selv at komme videre,
eller du har brug for en fiks og færdig haveplan. Det er op til
dig.

bar jord, der er kørt i stykker af maskiner.

FOKUS PÅ
• PLANTER DER PASSER TIL KLIMAET.

HAVELØSNINGER DER PASSER
TIL OMGIVELSERNE

• FUNKTIONALITET OG SIKKERHED.
• FORVENTNINGSAFSTEMNING.
• DIN HAVE – DINE ØNSKER OG DRØMME.
• DIT BUDGET, DER SKAL HOLDES
• HELHED OG BALANCE I DESIGNET
• KORREKT BRUG AF FARVER
• HOLDBARE MATERIALELØSNINGER

KONC EPTPLAN

En konceptplan er en målfast tegning af din ny have med
overordnede beskrivelser af planter, designelementer og
belægninger. På tegningen er højdeforskelle er markeret,
farveskala beskrevet og generelle problematikker og
styrker er noteret.
Konceptplanen giver dig et godt og forståeligt billede af
din fremtidige have, dens struktur, de ønskede
virkninger, og de forskellige haverum.

• VIDEN OM PLANTER.

HEL HAVEPLAN
• AFLEVERING TIL TIDEN.

Med en hel haveplan er du parat til at gå i gang med at
anlægge din nye have – lige fra hvilke planter, du skal
bruge – til hvilke fliser og belysning, der skal købes. Da
planerne er målfaste og antallet af planter er anført, kan
du få planteskoler, gartnere og entreprenører til at afgive
præcise tilbud på deres ydelser.

PROFESSIONELT TEGNEDE
HAVEANLÆG TIL HAVER I ALLE
STØRRELSER

BAGGRUND

Uddannet havearkitekt fra
Anna Gresham Landscape
Design School i New Zealand.

VÆRKTØJ

Alle havetegninger laves i
DraftSight (CAD) – dvs. de er
målfaste og lige til at arbejde
videre med for dig selv eller
en anlægsgartner

RÅDGIVNING

Du kan få rådgivning om fx:
 Problemområder i haven.
 Plantevalg.
 Hvordan du skjuler en uheldig udsigt.
 Vedligeholdelse af forskellige typer planter.
 Hvordan du går i gang med en omlægning af
din have.

START

Alle opgaver starter med et
afklarende besøg hos dig og
din have, hvor vi finder ud af
hvad du ønsker.
Besøg indenfor Ringkøbing‐
Skjern Kommune er gratis.

