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Slip haveglæden løs – fryd, facts og fiduser
Her er bogen til alle jer, der lige har fået have, til alle jer, der lige har opdaget, at haven kan bruges til
meget andet end at slå græs og klippe hæk og til alle jer, der er trætte af havepoliti med løftede pegefingre.
For hvem har egentlig bestemt, at der ikke må være tusindfryd i plænen, at der skal være bar jord mellem
buskene, og at grønsager skal dyrkes på række og geled?
Nej vel? Nu slipper vi haveglæden løs og bestemmer selv, så haven bliver det frirum til nydelse og
afslapning, hvor vi for en gangs skyld kan gå offline og bare være os selv. Husk at haveglæde ikke kan købes
for penge. Den skal slippes løs med fingrene i jorden og fuglefløjt i ørerne.
Slip haveglæden løs er fyldt med inspiration, brugbare råd og driftssikre løsninger til at komme i gang
derude. Der er tips til havens indretning og planteanvendelse, og der er praktiske dyrkningsråd, hvad enten
du er til køkkenhave, blomsterbede, krukker eller et dejligt mix af det hele, så du kan blande den
havecocktail, der matcher dine havedrømme.
Bogen er illustreret med lækre billeder, der viser både hvordan og hvorfor og giver et helt arsenal af ideer
til, hvilke planter, du skal vælge til hvilke formål.
Køb bogen hos din boghandler eller direkte hos forlaget i webshoppen på www.forlagetlinnea.dk
Forfatteren
Lotte Bjarke deler ud af sin haveglæde, der på uhøjtidelig vis favner hele haven og alle naturens små
mirakler, der også hører med til at være haveejer. Hun er hortonom og har gennem 20 år givet gode
jordnære haveråd i danske magasiner og på havebloggen www.helthenihaven.dk og er desuden redaktør
for fagbladet Gartner Tidende.
Forlaget Linnea
Forlaget Linnea er et mikroforlag med store visioner. Mød os på www.forlagetlinnea.dk eller kontakt Lotte
Bjarke på post@lottebjarke.dk eller telefon 2148 7530.
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