
ArkitektHaver
Visuelle Tanker & Streger

Alle opgaver indledes med et IdéMøde – fysisk og/ eller online

IdéMødet er en proces, hvor der udveksles idéer, tanker og streger. Enten som fysisk møde ude i haven, eller via 
min OnlineTegnestue. Mødet online anbefales helt klart frem for ’Walk and Talk’ med fagter og blyant på stedet. 

Vi kaster idéer i luften, og du griber kun dem, du synes om. Resten lader vi falde til jorden igen.
Der er fordele ved begge mødeformer og de er lige personlige. På mødet online illustreres idéerne langt bedre og 
samtidig skånes miljøet for unødig kørsel. Vi skal nok finde den info, der behøves for at kunne løse 
opgaven professionelt. En kombination af de to mødeformer er en mulighed om nødvendigt eller ønsket, 
hvor der for + kr. 1.800,- + afstandstillæg, fordeles 3 timer på formøde i haven og online idéMøde.

Med et møde online arbejdes altid på en forberedt idéSkitse og det er nemt dele fotos af planter og idéer. 
Ved rene fysiske møder må man nøjes med en forestilling om det jeg tegner videre på uden indflydelse. I få tilfælde
kan et besøg i haven godt være nødvendigt. Send derfor video med kommentarer i god tid, så dit sted kan vurderes. 

Et idéMøde online er ikke så svært, og vi hjælper selvfølgelig tålmodigt, hvis det driller lidt.
Under mødet kan du se alt fra min skærm, så du får glæde af de smarte grafiske værktøjer. Video er en fordel, så jeg
kan afkode dine reaktioner. Vi snakker sammen under hele mødet, som var vi sammen i haven.

Med min store erfaring i at ’se ting, der ikke er der’, kan jeg ud fra fotos og videoklip med kommentarer fint for-
nemme stedets særkende. Vend mobilen på den brede led når du optager. Gå turen langs skel og optag imod hus 
og have herfra. Derefter går du i modsat retning og filmer fra husets facader i alle retninger imod have og udsigt.  

Uanset om du vælger mødet fysisk og/ eller online, skal jeg bede om det samme indledende materiale.
Senere sendes uddybende opskrift. Det er vigtigt, at alle beslutningstagere er med til mødet, der tager 2-3 timer. 
Ved onlineMøde mailer jeg inden mødet en invitation med et link, der gør det hele nemt.
Send en video med indtalte ønsker... Når jeg har set og lyttet ved jeg om dit sted kan klares online.!

      Fortæl om udfordringer og ønsker på dine videoer, og send alt materiale samlet via klik på dette link       .  
Det er vigtigt at du også sender dine kontaktoplysninger, så jeg får mulighed for at besvare din henvendelse.

Jeg glæder mig til at være sammen med dig – fysisk eller online, med din have i centrum.
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