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Små haver - store drømme Claus Dalby Hent PDF Forlaget skriver: Det er en kendt sag, at nutidens haver er
mindre end før i tiden. Men det betyder ikke, at det er sværere at indrette sig med planter og skabe hyggelige
grønne oaser. Tværtimod er det nemmere at skabe stemning i et intimt rum. Claus Dalby præsenterer en række
små haver - femten  i alt, der alle har det til fælles, at de er under 400 kvadratmeter; og i mange tilfælde noget
mindre. Der er eksempler på rækkehushaver, byhaver, parcelhushaver og kolonihaver, og Claus Dalby viser,

hvordan haveejerne har indrettet sig. Således er der mange gode råd og tips til dem, som kun har en
begrænset grund til rådighed. Men for folk med større haver, er der bestemt også noget at hente.

Alle haver er beskrevet med udførligt tegnede planer og billeder fra skiftende sæsoner.
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