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NATUREN FORKÆLER DIN HJERNE Boe Sallingboe Hent PDF I dette andet bind i serien om naturen i
vores nærmiljø tager industriel designer og forfatter Boe Sallingboe os med på en gennemgang af naturens

effekt på det senmoderne menneske. Fra stress og sansehaver, over byens grønne områder, til
indendørsplanterne i de private hjem. Der er bid og masser af plantelister at gå ombord i, både for novicen og
den særligt kræsne entusiast. Med udgangspunkt i Boes egne erfaringer som bygartner, underbygget med

litteraturliste, links og referencer til forskning fra ind- og udland, bliver det grønne eventyr til brugbare gør-
det-selv-metoder, så det bliver nemt at inddrage det grønne liv på vores arbejdspladser, i vores byer og i

privatsfæren. Bogen er en kærlighedserklæring til naturens under, brumbassernes summen og smilet på dine
læber. Bind 1, Naturen ind i byen – Sådan skaber du oaser på altaner og tagterrasser, udkom på Gyldendal i
2016. Om forfatteren Boe Sallingboe, født 1968, er uddannet industriel designer. Han har arbejdet som
produktudvikler i tøjbranchen, men forlod i 2006 modebranchen og valgte havearbejdet i stedet. I 2010

stiftede Boe Sallingboe anlægsgartnerfirmaet altan-alferne, der har ekspertise i urban begrønnelse af altaner
og tagterrasser.
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