
Haven i september
Brug en havearkitekt.
Efter i mange år at have arbejdet som fagkonsulent hos Danske Anlægsgartnere, kan jeg kun anbefale at få lavet 
en haveplan/tegning, inden man går i gang med at an- eller omlægge sin have.
Man får herved en samlet plan over det forestående arbejde mv. Med en plan i hånden bliver det både nemmere at 
prioritere arbejdsopgaverne og ens egen indsats. Hvad ønsker/kan man selv udføre og hvad skal man have professionel 
hjælp til at lave? Skal hele haven laves på en gang? eller i etaper? Dertil kommer, at de indhentede tilbud er nemme at 
sammenligne, da alle tilbudsgivere har haft det samme grundlag, for udarbejdelsen af deres tilbud.

  

En haveplan er 
en god 
investering

  

Med en plan i hånden undgår man også fejl-/impulskøb af planter – har vi ikke alle prøvet at falde for en spændende 
eller smuk busk/staude, når man er ude og handle? Når vi så kommer hjem plantes den, hvor vi lige synes, den står 
godt. Eller at der laves en midlertidig løsning, som så ofte laves om, når vi så for alvor går i gang med at lægge haven 
om. 

Disse argumenter er forståelige for de fleste. Udarbejdelsen af en have-plan er ikke gratis - normal pris mellem kr. 
6.000,- og kr. 15.000,- naturligvis afhængig af havens størrelse og planens detaljeringsgrad mv, hvilket mange, forståeligt 
nok, synes er mange penge. Inden man fravælger en haveplan af denne grund, vil jeg gøre opmærksom på, at det er 
min erfaring, at en del af eller hele denne udgift, tjenes ind igen i udbuds- og etableringsfasen. Foreligger der en 
haveplan, har de bydende anlægsgartnere nemmere ved at udregne prisen, da de via haveplanen let kan overskue 
opgaven. Et tilbud er vigtigt, da det ved enhver form for tvivl om arbejdets udførelse, foreligger som en skriftlig aftale. 
Dertil kommer, at der normalt ikke kommer helt så mange regninger på ekstra arbejder under udførelsen, da 
havearkitekten via sin uddannelse og erfaring ved f.eks. hvor stor en terrasse bør være, tingenes placering i forhold til 
sol og hvilke planter, der trives bedst hvor osv. 
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Nyd 
sensommeren 
med 
havearbejdet.

Besøg af vores havekonsulent
Vidste du, at du kan bestille et besøg af vores havekonsulent på planteshop.dk?
Når du bestiller et konsulentbesøg på planteshop.dk, er du allerede godt i gang med fornyelse / forbedring af din have
Sensommertid er plantetid. Husk at tiden lige nu, er et rigtig godt tidspunkt at få plantet nyt i haven eller lavet den nye 
terrasse I ikke nåede før ferien. Vores sortiment bugner af lækre varer, der leveres lige til havelågen.
Husk at du fra 15. september kan forudbestille hækplanter og træer til levering i slutningen af oktober.


