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Tilfredse kunder fortæller
Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give
dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning.

Nielsen, Holstebro
Vil gerne gøre lidt reklame for unikaHaver, som vi nu har benyttet 2 gange. Første gang havde
vi renoveret vort hus og havde fået lavet en terraassedør fra køkkenet. Min mand og jeg brugte
mange timer og dage på at spekulere over, hvordan den nye udgang til haven kunne blive
integreret med den eksisterende have; - en have som var jævn kedelig. Vi indså, at vi måtte have
professionel hjælp og kontaktede unikaHaver. Vi fk besøg af Jens Peter Jacobsen, som i løbet af
få minutter havde en idé på tegnebrættet. Vi gennemførte ideen og fk virkelig en unik have,
som vi nød hver eneste dag. Da vi satte huset til salg, gik der få timer inden første køber havde
udvist interesse. Huset blev solgt med første skud i bøssen, og det var haven, som køberne havde
forelsket sig i. Dertil skal siges, at det var et hus i udkantsdanmark og at et andet hus på samme
gade og samme stand, havde stået til salg i ca. 2 år.
Nu har vi bygget nyt hus, og er i fuld gang med at lave vores nye unika-have !

(helt anonym kunde)
For et år siden havde jeg aldrig troet, at jeg i dag ville være ejer af verdens dejligste have. Jeg
købte for få år siden et smukt byhus, dog var haven meget kedelig, så jeg bestemte mig for at få
hjælp til at skabe en romantisk, frodig og hyggelig have, der gerne skulle passe godt til husets
stil. Jeg bestilte derfor et idébesøg hos Unikahaver, hvilket viste sig at være en fantastisk
investering.
Under besøget fk jeg et væld af idéer og forslag, både mht. indretning, materialer og plantevalg.
Der blev lyttet til mine ønsker, og disse ønsker blev omsat til kreative skitser. Under hele besøget
var dialogen rigtig god, så jeg følte, at skitserne blev til i fællesskab.
Jeg var så tilfreds med idébesøget, at jeg sidenhen valgte at tilkøbe hjælp fra Unikahaver, hvilket
også er en af grundene til, min have er blevet så vellykket. Under anlægsarbejdet fk jeg bl.a.
hjælp til markering af terrasser og bede samt sikring af, at anlægsarbejdet blev udført korrekt, og
da anlægsarbejdet var færdigt, fk jeg lavet en planteplan. Planteplanen blev der også i høj grad
samarbejdet om. Det var vigtigt for mig, at planterne ville komme til at give haven det feminine
udtryk, jeg gerne ville have, og jeg oplevede, at intet var for småt til at kunne drøftes for at sikre,
jeg ville få præcis de rette planter.
I dag har jeg den have, jeg altid har drømt om. Havearkitekturen, plantevalget, placeringen af
de forskellige elementer og farverne er perfekt. Min familie og jeg opholder os i haven så meget
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som muligt, og jeg glæder mig hver dag over at kunne nyde den smukke udsigt.
Unikahaver har været en fantastisk god løsning for mig, ikke kun pga. de fotte og kreative
løsninger, men fordi jeg under hele forløbet i høj grad selv var med i processen. Det gode
samarbejde har gjort, at jeg er ovenud tilfreds med både helhedsudtrykket og samtlige detaljer i
haven.

Marianne, Tranbjerg
Tak for en virkelig god oplevelse i går. Jeg var helt ’høj’ fere timer efter mødet, fordi det var så
fed en proces og så fantastisk et resultat. Vi glæder os helt vildt med at komme i gang med
planen – og det eneste min mand indrømmede han ikke var helt enig i var den forlængede
bænk fra den gamle hoveddør J Så det må betragtes som en succes!
Elisabeth, Gentofte
Jeg er imponeret over jeres professionalisme. I virker kompetente og som kunde hos jer føler jeg
mig godt taget i mod - lige fra hjemmeside til sms-svar, når ikke I kan svare telefonen; - og til
opfølgningsmail...
Per & Rikke, Brabrand
“Planlægning af parcelhushave fra bar mark – havearkitekten tager et hurtigt overblik over
grunden og huset – mens vi diskuterer de første tanker om brug af havens rum. En virtuos
tegneproces går i gang: linier bliver lagt, vurderet, gentegnet og endeligt fastlagt i en spændende
og dynamisk proces. I konstant sparring defnerer vi havens elementer, som havearkitekten
placerer i havens helhed. Resultatet er en designplan ud over al forventning, som inviterer til
aktiv brug og nydelse”.
Vi er spændte på at komme i gang med arbejdet.
Janne Koch, Hjørring
Besøget fra unikahaver var en stor oplevelse. Vi ville aldrig være kommet frem til så gode
løsninger uden professionel hjælp. Vi får ikke ført alle de gode ideér ud i livet med det samme,
men det er utrolig dejligt at have overblik over hvad der skal gøres, idet vi dermed undgår
ærgelser over fejldispositioner. Faktisk har havearkitektens forslag været meget billigere end de
løsninger vi selv gik og puslede med, og så mindst dobbelt så interessante. Det kan absolut
anbefales at overlade din have til unikahaver.
Jenny Kristensen, Ty
Jeg er meget lykkelig for min pensionisthave, som du har tegnet til mig. Jeg troede egentlig bare
unikaHaver.dk
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jeg skulle have en plæne og lidt buske, men fk i stedet den dejligste lille park med snoede stier
og oplevelser hele året. Selv dufte og fugleoplevelser, da jeg fk læplantninger, som de kan lide,
og du lovede pindsvinenes tilbagevenden i mit bunddække – også der fk du ret! En glad og
tilfreds kunde.
Per & Helle Eiland, Hørsholm
Vi har været utrolig glade for at arbejde sammen med Unikahaver om et nyt haveanlæg.
Unikahavers kreativitet og ideer samt evne til at oversætte voreønsker til en ny have, har været
een stor fornøjelse. Det var en meget grundig proces og der måtte adskillige skitser og
reviderede forslag til førend det hele faldt på plads.

Hele tiden var vi meget trygge
ved det høje faglige niveau og den store indsigt i hvad der lader sig gøre. Det er nu et projekt
der er afsluttet, og vi nyder vores have året rundt. At holde haven er ikke længere en sur pligt
men tværtimod noget vi gør af lyst – og fordi den er blevet så meget nemmere at holde. Det gør
det jo heller ikke ringere, at folk der går forbi stadigvæk spontant og uopfordret roser vores nye
have og fortæller hvordan de nyder at se på den! Vi anbefaler trygt Unikahaver til andre der
ønsker sig en ny have!

Merete Milner, Hertha Levefællesskab Herskind
Min have har vakt opsigt, siden jeg fyttede ind i mit nybyggede træhus for godt to år siden.
Først fordi jeg straks lagde sort plastik ud over det hele for at slippe af med en hær af ukrudt og
kvikgræs.
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Så kom Knud og Jens Peter forbi og så, lyttede og tegnede, indtil de fk designet min
drømmehave, som skulle være enkel og uden græsplæne, men dog frodig og passe til de
usædvanlige omgivelser.
Makkerparret har løst opgaven – både den teoretiske og den praktiske – med stor kreativitet og
omhu og med sans for detaljen. Det har været en stor fornøjelse, at følge opbygningen af haven
og Knuds utrættelige arbejdsindsats i den forløbne måned.
Igen vækker min have opsigt i landsbyen, men denne gang fulgt af beundrende blikke,
bemærkninger og besøg. – Og nu kan jeg så glæde mig til, at haven udfolder sig i al sin pragt og
nyde den fra en af pladserne, pavillonerne eller pergolaen. Prof og perfekt!
Frans & Pia Christensen, Skanderborg
I stedet blev vi, på en fantastisk inspirerende og pædagogisk måde, introduceret i hvordan og
hvorledes vores hjerne ” normalt ” opfatter de ting vi ser. Vi er meget taknemlige og meget,
meget glade for at vi tog den beslutning at vælge unikaHaver som vores havedesigner og kan
kun på det aller kraftigste anbefale alle andre at gøre det samme.Bedre sent end aldrig ! ! ! ! Vi
havde jo lovet at skrive lidt omkring vores fælles havedesign oplevelse.
Det var en meget speciel og positiv oplevelse, hvor vi inden havde en forventning om at der
kom en have kyndig person og lagde nogle ideer/planer på bordet og så arbejdede vi ud fra dem,
men Nej !!! I stedet blev vi, på en fantastisk inspirerende og pædagogisk måde, introduceret i
hvordan og hvorledes vores hjerne “normalt” opfatter de ting vi ser. Efter denne spændende
introduktion gik vi så fælles i gang med et næsten blankt stykke papir, kun bestående af
eksisterende faste bygninger m.m.
Denne spændende proces hvor ingen fra start vidste hvor projektet ville ende – det var bare en
kanon oplevelse. Vi var fre personer der var medvirkende til denne spændende design opgave,
selvfølgelig styret ’lidt’ af havearkitekten. Alle var enige om at vi tog tingene step for step og
først når ALLE 4 var enige om at DETTE bare var sagen, gik vi videre til næste del. Hele
oplevelsen samt det endelige resultat var bare en så fantastisk oplevelse og langt mere end vi
havde forventet.
Vi står nu og skal til at realisere MESTERVÆRKET og glæder os som små børn – vi kan
næsten ikke vente med at se det endelige resultat realiseret i praksis. Det bliver kronen på
mesterværket. Vi er meget taknemlige og meget, meget glade for at vi tog den beslutning at
vælge unikaHaver som vores havedesigner og kan kun på det allerkraftigste anbefale alle andre
at gøre det samme. I har ingen anelser om hvad det kan ende med . . . . . det oversteg vores
vildeste forventninger og om lidt . . . . så er den der – - – Den Nye unikaHave… 1000 tak !
Charlotte Andersen & Ib Kristensen, Dronninglund
Vi var netop fyttet ind i vores nye hus og skulle etablere have. En kollega anbefalede os
unikaHaver. Selve mødet tog 4 timer og var virkelig en positiv oplevelse. Udgangspunktet var
spørgsmålet; ”Hvad vil I gerne bruge jeres have til?” – og vore mange ønsker blev virkelig fettet
sammen til en god og overskuelig plan. Der var rigtig mange løsninger som vi ikke selv ville
være nået frem til. Det hele har resulteret i en have som passer rigtig godt til vores behov – og
unikaHaver.dk
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som også rammer stilen på huset.
Udover planen fk vi gode råd til, hvad vi skulle starte med først. Ud fra planen regnede vi ud
hvor mange planter, vi skulle bruge. Havearkitekten havde listet de latinske navne og plantens
størrelse, og vi kontaktede så 2 planteskoler og fk også et tilbud fra unikaHaver. Faktisk viste
det sig, at pengene der var brugt på haveplanen, næsten var tjent ind ved at købe planterne
igennem unikaHaver, oven i købet blev planterne leveret ved døren. Nemt og fnt. Vi har haft et
genbesøg her første sommer, hvor vi fk fere gode råd med på vejen.
Vi har virkelig fået nogle gode ideer, en anderledes have, mange spændende planter og tilmed til
en pris for konsulent og planter der ikke gik meget over vores budget. Vi kan kun anbefale
unikaHaver.
Rita Christensen, Nordjylland
Et slogan lyder ’Idéen er alt’. Det er jeg fuldstændig enig i. Da vi skulle have ændret
byggepladsen omkring vores nye hus til en have, valgte vi at få professionel assistance. De få
tusinde kroner vi betalte for ide/haveplan, var den bedste investering vi foretog i hele byggeriet.
Vi fk en have, der er gennemtænkt, inspirerende og giver os daglig glæde året rundt. Vi fk
desuden en have, der danner en perfekt ramme om vores hus, fyldt med ideer som vi aldrig selv
ville have tænkt på. Ideen var alt! og er hermed givet videre til andre.

Lene Dons, Himmerland
Da vi byggede hus ved Limforden, ønskede vi at bevare udsigten over vandet og oplevelsen af at
bo på strandengen, men samtidig ville vi skærmes imod den evige blæst fra vandet.
Vi havde ikke selv fantasi til at løse problemet, så vi bad unikahaver om at løse opgaven.
Havearkitekten sansede straks husets og stedets særpræg, og skitserede et haveanlæg, der på alle
måder har vist sig at være genialt. Vi fulgte planen fuldt ud, købte kun de planter, som blev
anbefalet, og efter bare to år havde vi en smuk, harmonisk have med læ og med strandengen
helt op til køkkendøren.
Vi er meget taknemmelige for den professionelle hjælp, vi har fået.
Gammelgaard, Ringkøbing
Vi har været meget glade for dit forslag til vores have. Det er let at holde orden i haven, fordi
bedene er overskuelige
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Vi har været meget glade for dit forslag til vores have. Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse
at sidde overfor dig, mens du tegnede forslaget. På denne måde var man selv med i processen.
Vi har været meget glade for dit forslag til vores have. Vi er nu næsten færdige med haven.
Planterne gror godt, og bunddækket breder sig efter planen. Det er let at holde orden i haven,
fordi bedene er overskuelige. Vi nyder at se på haven hver dag.

Helle Dybro, Horsens
Vi vil benytte lejligheden til at fortælle dig, at vi var meget glade for dit besøg – en oplevelse ud
over det sædvanlige. Du evner at tryllebinde en, så man, når du tager af sted igen, står tilbage
med en følelse af at have fået en helt ny ”oplevelsesverden” foræret. Vi har berettet om dit besøg
til alle, der har gidet lytte, og det har været svært ikke at ”kamme over” af begejstring.
Jeg har bl.a. omtalt ”vores” havearkitekt til en kollega – og der har du været i sidste uge, og også
begejstret dem. Så nu er vi fere på arbejde, der kan fortælle om det at bruge en havearkitekt.
Måske kan det give yderligere arbejde til jer…
Vi er endnu ikke gået i gang med vores nye have – jorden er lidt hård!! – men glæder os meget
til at tage det første spadestik. Når vi kommer så langt (må det ikke vare længe!) vil vi gerne
benytte os af muligheden for at få et tilbud på planter.
Endnu engang tak for besøget.

Bente og Preben, Ålborg
Vores oplevelser med unikaHaver – Vi havde længe tænkt på at haven skulle gøres lettere at
holde, så den også kunne overkommes når vi skulle på pension. Derfor skulle der gøres noget
mens vi endnu havde energien til det.
For ikke at risikere at skulle lave om på haven fere gange, ville vi gerne investere i en haveplan,
unikaHaver.dk
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som vi så kunne bruge i fere etaper og stadigvæk kunne bevare helheden.
Vi havde på Forårsudstillingen i Aalborg set unikaHaver fremlægge fere haveeksempler som vi
synes så spændende og anderledes ud. Vi fk en aftale og blev varskoet at det godt kunne tage
det meste af dagen, vi tænkte ’ja ja; – lad os nu se”.
Vi havde et behageligt møde for at få ny inspiration til haven, og det må jeg sige at vi fk, hvis
jeg selv skulle designe forhaven og terrasserne så var de nok blevet mere retlinede.
Havearkitekten var perfekt til at samle vores behov. Vi fk tegnet (og jeg mener ’vi’, da det
foregik direkte på stedet, hvilket jeg syntes var fantastisk, ikke noget med at skulle hjem og
tegne for senere at fremsende det), nå men vi fk tegnet en have med mange vinkler og
kontraster samt små bede. Haven blev vedligeholdelsesvenlig samtidig med at der blev plads til
blomster og små træer – mindst lige så meget som vi havde før.
Vi havde en god dag sammen og det tog hele dagen – det var lige før vi gik i gang med at grave
med det samme, men vinteren stod for døren.
Nu er projektet så langt at man kan begynde at se helheden, fere naboer og forbipasserende har
fulgt projektet og vi synes alle sammen, at det matcher rigtig godt til huset med de grå og sorte
linjer som går igen i husets gavl og garage.
Nu er vi klar til at plante hvilket vi glæder os meget til, vi har bestilt planterne gennem
unikaHaver for at være sikre på at få de rigtige planter, da man ellers nemt kan risikere at rende
forgæves ved planteskolerne. Det har altid været nem at komme i kontakt med unikaHaver når
der var spørgsmål til tegningen.
Vi glæder os til et forsat godt samarbejde, da vi mangler endnu at lave den sidste etape med
træterrasser og sti.
Brandt, Randers
Vi var meget tilfredse med dit besøg hos os. Vi skal først i gang med haven til næste forår, da vi
kun lige er begyndt at bygge vores nye hus, vi regner med at det står færdigt til februar. Vi
regner med selv at kunne klare opgaven med at anlægge haven, men vi vil meget gerne have et
tilbud på planter via jer.

Karina, Århus
Du tryllebandt os med din fortælling om øjets fokusering, og hvordan en haves form og
indhold kan sætte tanker og oplevelser i gangDrømmehaven: Skyerne er over os. Vi kan se
jorden under os – langt nede. Vi er endnu ikke landet efter dit besøg. Du tryllebandt os med
din fortælling om øjets fokusering, og hvordan en haves form og indhold kan sætte tanker og
oplevelser i gang. Kan vi mon også få sådan en have ud af vores ukrudt, ujævne græsplæne, en
halv væltet mur og en træterrasse, der ikke er alt for køn at se på? Det ser sådan ud efter
tegningen blev færdig! Det havde vi ikke drømt om inden besøget.
unikaHaver.dk
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Vi spoler tiden tilbage til mandag morgen, før du ankommer. Vi taler om de forskellige ting, vi
skal huske at have med; en carport, belysning, ikke for mange bede der skal passes, hvad skal vi
gøre med terrassen og hvad med et gammelt fundament? Kan du hjælpe os? Vi ved ikke hvad
der venter os, men vi føler os alligevel trygge og i gode hænder. Så er du her vist – vi er rigtig
spændte.
Tiden fyver af sted og straks er der gået et par timer – vi er så småt gået i gang med haveplanen.
En af de første ting, der skal tegnes ind er carporten – eller det vil sige: Skal vi nu have en
carport? Du stiller udfordrende spørgsmål, der sætter tankerne i gang, og vi bliver bevidste om,
hvad vi egentlig vil. Vi kommer langt omkring – skal carporten eller huset være spændende?”
Øhh… – og hvorfor skal carporten ligge op til en terrassedør, som i kun benytter om sommeren
og langt væk fra indgangsdøren – for dermed at køre bilen ind i haven?” Okay, det er måske
ikke så smart.
Alle mulige løsninger bliver afprøvet, men pludselig ser Christian og jeg på hinanden – HVAD
SKAL VI EGENTLIG MED EN CARPORT? Væk med den. Sådan gennemgås nøje de
forskellige bolde, der bliver kastet op i luften. Du giver gerne alternativer. det ville være billigere
hvis…, men i kunne også…”. Derved bliver alle muligheder bearbejdet, og vi står tilbage med
det, som vi inderst inde virkelig gerne vil have..! Vi føler derved at alt er gennemarbejdet med
forskellige muligheder.
Derudover bliver der virkelig lyttet til os. Vi er ikke de store havemennesker, og aner intet om
blomster – men en masse om ukrudt. Vi føler os velkomne til at spørge, når vi ikke helt er med.
Et rosenbed ved vi hvad er, men et surbundsbed? Du tager dig tid til os – hvilken tålmodighed!
Pludselig dukker en del af haven frem i tankerne. Vi ser os selv sidde på en bænk foran
frugttræet, læse en bog, nyde en kop kafe og se solens sidste stråler. Alt sammen efter en kort
bemærkning fra dig om, at vi også kunne sætte en bænk her, og ikke ved skuret (et skur som vi
ellers havde planlagt skulle stå i bagerste hjørne…inden besøget)
Vi føler, at vi har været med i hver eneste streg. Haven har tegnet sig selv stille og roligt. Vi har
fået haven lige som vi gerne vil have det, efter at alle idéer er vendt og drejet. En have der passer
til en matematiklærer med sine fnurlige former og snit og til en healer med sine mange
muligheder for at lade tankerne fyve og vandre. Det kunne ikke have ladet sig gøre, hvis vi blot
havde fortalt om vores ideer og ønsker, og du så tog tilbage til tegnestuen.
Vi vil gerne sige dig en stor tak, fordi du fk vores ubevidste drømme om en have frem. Nu ser
vi frem til at vi får besøg af jeres anlægsgartner, så vi kan få hjælp til at komme i gang og få lagt
vores ellipseformede terrasse med fiser, der ligger i 30 grader.
Vi glæder os til at lande på terrassen, mens vi nyder haven. Måske vi lige skal hen og se, hvad
der gemmer sig bag buen i bedet som du fk ’pakket ind’ så nysgerrigheden fremelskes…
Andersen, Grindsted
Vi har været meget tilfredse med både besøg og den færdige tegning. Vi er nu færdige med vores
haveprojekt, og har mere eller mindre fulgt tegningen. De eneste ændringer har været hegn i
unikaHaver.dk
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stedet for færdig hæk, palmer og trædesten. Ligeledes kunne jacuzzien af tekniske årsager ikke
graves halvt ned i jorden. Vi brugte knap 4 måneder på projektet og er efterfølgende blevet
rigtig glade for haven.
Boligforening, Lisbjerg

Vi er lige blevet færdige med forhaven. Vi blev nødt til at justere jeres tegning, da kommunen
skal expropriere en del af vores jord, men vi synes at resultatet ligner jeres tegning rigtig meget.
Det var dejligt at have den inspiration, som tegning gav os – vi ville aldrig selv have tænkt på de
runde former.
Rasmussen, Viborg
Ugen efter vi havde besøg ( et godt besøg + godt forslag ) anlagde vi haven. Vi er begge (+ vores
2 drenge ) meget tilfredse med resultatet.
Vildbrad, Hedensted
Vi har stort set gået efter din meget gode plan. Vi mangler at lægge nogle blomsterløg ellers er vi
gået efter planen og det er super godt – haven bliver beundret meget. Du er velkommen til at se
‘din’ have ved lejlighed.
Madsen, Risskov
Vi er kommet i gang og er ca. ½ vejs med at lægge fiser. Vi har haft en del andre projekter
kørende, men regner med at vi får det meste på plads i løbet af efteråret og foråret næste år. Det
ser faktisk godt ud, siger folk der besøger os. Så tak for hjælpen.
Andersen, Fredericia
Vi er ikke kommet længere med renovering af vores have, men jeres tegning gav os hjælpen til,
at træfe den rigtige beslutning med renovering af vores hus. Vi forventer at påbegynde
haveplanerne til foråret, her vil vi få brug for yderligere råd og evt. tilbud fra jeres anlægsgartner.
Klein & Christofersen, Kolding
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Og så kom havearkitekten… Han snakkede om at skabe pletter på himlen og indrette haven,
som vi indretter vores stue. Han fk os meget hurtigt på helt andre tanker, end vi havde
forestillet os. Der er virkelig ramt plet i forhold til vores have og vores ønsker. Og vi kan
stadigvæk et år efter ringe til unikaHaver og spørge om gode råd, når vi er i tvivl om nogetForår
2008 – Da vi fyttede i nyt hus, fk vi med det samme anlagt fiser og græs. Vi måtte dog hurtigt
erkende, at vores ca. 1.300 m2 store grund var noget kedelig, kun med græs. Da ingen af os
havde forstand på haver, blev vi enige om at tilkalde en havearkitekt for at få ideer. Og så kom
havearkitekten… Han snakkede om at skabe pletter på himlen og indrette haven, som vi
indretter vores stue. Han fk os meget hurtigt på helt andre tanker, end vi havde forestillet os.
Han var her det meste af en dag og vi følte hele tiden, at han lyttede til vores behov og forsøgte
at ramme vores ønsker, samtidig med, at han også fk rykket os lidt. Vi havde selv tænkt på et
enkelt bed eller to og nogle få træer. Nu har vi 5 bede, 10 træer og en hæk der går tværs
igennem haven. Vores hæk går ind i haven i et hak og intet er, som vi troede, det ville blive.
MEN vi er utrolig glade for vores have og vi har hele vejen igennem forløbet følt, at vi var i
trygge hænder hos unikaHaver.
Selve etableringen af vores have foregik på den måde, at Knud kom i en weekend og så havde vi
samlet 6 personer. Knud fk sat os alle i gang og vi knoklede sammen med ham i to dage fra
morgen til aften.
Nu et år efter, nyder vi vores have i fulde drag. Vi har løbende fået gode råd af Knud og følger
dem til punkt og prikke. Vi kunne ikke ønske os en bedre have. Alt i haven passer lige til os og
det er en fornøjelse at holde den. Ingen af os har nogensinde været have-mennesker og alligevel
går vi tur i haven fere gange om ugen og taler om, hvor fot den er og hygger os med at ordne
den.
Der er virkelig ramt plet i forhold til vores have og vores ønsker. Og vi kan stadigvæk et år efter
ringe til ham og spørge om gode råd, når vi er i tvivl om noget. Det har virkelig været en
fornøjelse og vi kan kun anbefale unikaHaver til nye haveejere, der ikke ved, hvad de vil have.
Det er alle pengene værd ! – Tak for et rigtig godt samarbejde!
Madsen, Solbjerg
Vi er næsten færdige og er faktisk meget glade for vores have nu. Ja vi har jo faktisk helt glemt
hvordan det så ud inden vi begyndte.
Striboldt, Hårlev
Tak for en uforglemmelig dag sammen med dig, hvor vi blev inspireret med ideer og
udfordringer til vores kommende have. Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang og vi kan
begge se det hele for os i færdig tilstand (om nogle år).

Bech & Østergaard, Herning
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Uddrag af længere uopfordret brev fra haveejeren:
Det blev helt anderledes smukt og kreativt. Jeg var ret godt tilfreds med det færdige resultat – vi
har lært utroligt meget den dag, du var her.… Og placeringen af bordet! Nej nej ikke anbragt op
ad læmuren, som jeg plejer og heller ikke i et hjørne. Arrangeret lidt skråt ud fra muren. Det
blev helt anderledes smukt og kreativt. Jeg var ret godt tilfreds med det færdige resultat – vi har
lært utroligt meget den dag, du var her.
Begejstret og engageret fortalte og forklarede du. Hvor hænger man dog fast i sine vante
billeder, og det tager tid at give sig selv lov til at ændre dem inde i sit hoved. Ikke blot udendørs
men også andre arrrangementer har vi ændret. Bordpyntning, madopstilling, møbler er fyttet,
planter og opstilling i vindueskarmene er ændret. En lille begyndelse, men det er forståelsen der
gør, at vi nu ved, at når vi gør det, så sker der det og det osv.
Vi er yderst tilfredse med dit besøg, og som du kan læse udfra ovennævnte kan du se, at vi har
taget det til os.

Lene og Niels Jensen, Århus
Lige en positiv tilbagemelding. Arbejdet i haven er nu ved at være afsluttet og vi er meget
tilfredse med resultatet. Mange af dine tanker fungerer særdeles fnt. Vi føler, at pengene absolut
har været en god investering! Det giver daglig glæde. Mange i området har fulgt arbejdet (strakt
sig over 3 måneder) og vi har henvist fere til dig, hvis de ønsker inspiration. Nu glæder vi os til
at se udviklingen i haven i de kommende år i takt med at planterne vokser – det bliver
spændende.

Kirsten Lynbech, Vestjylland
Haven skulle gennemgribende fornys og vi kom i kontakt med unikaHaver via en god bekendts
nye have, som betog os aldeles. Vi kontaktede unikahaver og indledte et frugtbart samarbejde,
og resultatet viste sig i sommer, hvor alt var på plads – sprang ud – lyste op, og glædede os
dagligt. Vi har kun anerkendende ord for deres rådgivning og forståelse for vores specielle
ønsker og særheder. Tak for det!

unikaHaver.dk
CVR nr. 29 12 47 60



post@unikahaver.dk

´

 Strandvejen 150  8300 Odder
 tlf. 20 15 60 80 
 Vestergade 60
 9900 Frederikshavn  tlf. 21 68 22 80 

