
ArkitektHaver
Visuelle Tanker & Streger

Kom nemt videre fra drøm til arkitekttegnet have – helt enkelt.

Fremgangsmåde fra første kontakt, til du har en fyldig plan at gå ud fra...

1. Lav et skriv med navne, adresse og telefonnummer. Eventuelt også en ønskeliste.
2. Optag en video fra området på den brede led med indtalte ønsker til min hjælp.
3. Tag en håndfuld fotos udendørs, fra facaden og ud i haven, samt fra skel imod huset.
4. Find en tegning af husets indretning og skriv et par kontrolmål på en facade eller to.

• Saml evt. alt i en mappe og lav en zip-fil. Som regel muligt ved højreklik på mappen.
• Ellers vælges filerne enkeltvis, efter klik på   dette   LINK til overførsel  

Når jeg har set på dit materiale, sender jeg lidt forslag til mødedage via mail.
Er materialet fyldestgørende kan mødet klares via Zoom på OnlineTegnestuen, helt uden fysisk formøde. 

Under mødet viser jeg de indledende tanker og 
streger og vi får snakket alt væsentligt igennem.
Jeg viser tegningen i både 2D og 3D undervejs, indtil alle 
har et rimeligt billede af hvad idéerne kan føre til. 
Vi kikker på planter, materialer og måske lidt belysning... 
Alt hvad der nu er brug for til netop din have.!

Mødet slutter når der gives grønt lys, til at 
jeg må fortsætte arbejdet på egen hånd...
Input fra mødet pusles på plads og detaljer og planter 
indarbejdes. Planen er ofte færdig indenfor en uges tid. 
Vælges en pakke uden efterbehandling sendes samme dag.

Tegningsmaterialet bearbejdes efterfølgende på forskellig vis i 2D og/ eller 3D.
Alle opgaver starter med et møde, enten delt imellem et fysisk formøde i haven eller direkte på det 
unikke idéMøde på OnlineTegnestuen via Zoom. En ping-pong, hvor idéer drøftes på forberedt skitse.

IdéMødet kan også stå helt alene, hvis ikke der ønskes et særligt tegningsmateriale eller visning i 3D.
Jeg anbefaler dog at der indgår 3D visualisering på et eller andet plan, for det bedst mulige udtryk.

Spørgsmål til opgaven er altid velkomne via mail. 
Både før vi har en aftale, under processen og efter aflevering, er du altid
velkommen med opklarende spørgsmål. Jeg svarer hurtigst muligt.

Jeg håber vi snakkes ved snart, da jeg brænder for at hjælpe dig i mål.

Jeg er LandskabsArkitekt og laver andet end haver, så hvis din virksomhed
eller Kommune trænger til et løft er du velkommen på www.landark.dk 
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