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Utforma en lättskött trädgård.Boken Utforma en lättskött trädgård är skriven för dig som vill njuta av din
trädgård utan att l ägga ner onödigt mycket tid och kraft på trädgårdsarbete. Med fokus på detaljerna när du
formger din trädgård, går det att spara in många timmars arbete längre fram.Det finns inget sådant som en

skötselfri trädgård. Anna-Lena Haraldsson ger dig handfasta råd om vad du skall tänka på när du utformar din
trädgård, så att skötseln går snabbare och enklare. Det handlar om allt från enklare gräsklippning, mindre
beskärning av träd och buskar till minimerad ogräsrensning. Här hittar du också förslag på träd, buskar och
perenner som bidrar till en lättskött trädgård.Anna-Lena Haraldsson är född och uppväxt i Sveriges trädgård,
Blekinge där växtlighet varit en självklar del av hennes vardag sedan barnaåren. Intresset för att formge och
planera trädgårdar övergick till praktisk handling 1996 då hon och maken byggde hus på en förvildad tomt i

Sollentuna.

Planera noga separera rabatter och gräs och satsa på körsbärsträd. Lägg ner potatisarna och fös över lite jord.

Trädgård Lättskött,Lättskött Trädgård

Ett annat alternativ för en mer lättskött trädgård kan enligt Mats vara att . Jag förstår. Weighs 512 g and
measures 250 mm x 195 mm x 12 mm. 429 Köp bokomslag Utforma en lättskött trädgård. Utforma en

lättskött Trädgård AnnaLena Haraldsson. Min drivkraft. En lättskött trädgård Att ha en vacker trädgård med
blommor buskar och träd är mångas dröm men tyvärr kan drömmen bli en mardröm om trädgården planeras
på fel sätt. Football news Fenerbahce wants to rent Hazard until the end of the season Ajanssport. Fantastiskt
boende som inte får missas. Börja med att planera. heftet 2013. Japanska trädgårdar. I det här området med
ypperligt skyddat västersöderläge planterade vi bärbuskar och fruktträd nästan med en gång vi flyttade hit

1999.
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