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Tips: Börja förbereda inför våren
Ute blåser vintern kallt och på många håll är det kanske till och med snö i
Sverige. Vi är vana vid att ha ett mycket varierande väder. Våren och
sommaren är ljummen och varm medan vintern kan vara rå och kall. Vi i
Sverige är vana vid att vädret växlar med tvära kast och det betyder också att
vi är mycket duktiga på att dra fördel av de dagarna då solen i själva verket
tittar fram. Men om du vill ha ut så mycket som möjligt av våren kan det vara
en bra idé att börja förbereda vissa saker redan nu. Har du kolla på vilka saker
det är? Om inte, kan du läsa vidare här!
Vi ska titta närmare på vad du kan göra redan nu för att få en bra start på
våren, som väntar runt hörnet. Det finns nämligen en hel del saker som man
kan fixa redan nu, för att sedan kunna njuta av vårsolen istället för att ha
massa bestyr att stå i.

•

Släpp in våren med nya dubbeldörrar

Med handen på hjärtat kan nog många hus- och villaägare säga att de
spenderar allt för lite tid i trädgården. Men vill du ha en förändring kan du få
installerat altandörrar till din trädgård. Köp billiga dubbeldörrar till låga
priser, så kan du få ordnat allt nu, när våren strax knackar på dörren. Då kan
du öppna dörrarna och ta steget ut i trädgården direkt från vardagsrummet,
köket eller sovrummet. Allt beroende på vart du väljer att få dina nya dörrar
installerade.
Du har kanske tänkt tanken förr, men inte kommit till skott? Idag finns det
många olika alternativ att välja mellan som du kanske tidigare inte har varit
uppmärksam på. Låter det intressant kan du titta här för att se vilka
möjligheter det finns för dig och din bostad. Genom att placera dina nya
altandörrar ut till trädgården eller uteplatsen kommer du automatiskt att
spendera mer tid där, och det leder vidare till nästa punkt.
•

Plantera vårlökarna

Om du kommer att spendera mer tid på din uteplats eller i din trädgård vill
du självfallet att det ska vara trevligt att vistas där. Plantera ut lite blommor
och skapa en trevlig atmosfär. En del blommors lökar ska planeras redan
under senare delen av vintern, alternativt i den mycket tidiga början av våren.

•

Ordna komposten

Att sortera matavfall för sig och andra sopor för sig, vet du säker är bra för
miljön. Det är inte bara bra för återvinningen, du kan även själv få glädje av
detta genom att skapa en kompost som du kan slänga dina gamla matrester i.

