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»Kompost i byen« er en praktisk og enkel guide til hvordan man kommer i gang med at kompostere – på
altanen, i baggården eller i haven. Bogen har simple trin for trin-guides til både køkken- og haveaffald, samt
anvisninger på hvordan kompost kan bruges optimalt i krukker og haver. Kompostering reducerer
affaldsmængder, giver jorden næringsstofferne tilbage og fjerner behovet for kunstgødning, så stop med at
smide ud – begynd at komposter!
Med bokashi-kompost omdannes ALT matavfall til næringsrik jord på få uker. Læsertilbud Bo på hyggelige,
4-stjernede Benniksgaard Hotel midt i den bakkede sønderjyske natur med udsigt til Flensborg Fjord. Læs
også om, hvordan du som husejer skal forholde dig til alt vedrørende ferien. Læs også om, hvordan du som
husejer skal forholde dig til alt vedrørende ferien. Derfor er det vigtigt. Håndter matavfall inne, uten vond
lukt. Mange har en faglig baggrund og arbejder professionelt med havebrugsområdet. no lager og selger
bokashi. Men du kan også bare gå i gang, lære af processen og lade det … Alle begivenheder for Ølgod og
opland samlet på ét sted Du kan som borger i Københavns Kommune aflevere affald på genbrugsstationerne i
kommunen og i flere af omegnskommunerne Dagrenovation er alt affald fra den daglige husholdning. 1) Man
kan lave kompost på en meget gennemført, 'perma-logisk' og biodynamisk måde. Foto: Hageselskapet Tanken
med boken er å imøtekomme folks ønsker om å bo i byen, og at de da kun har en balkong til rådighet for å
lage sin egen hage og dyrkningsområde. Og det er med den største fornøjelse, at jeg fortsætter dialogen med

folk i tiden efter foredraget. Bokashi er lettvint, krever liten plass, lukter ikke vondt og passer like fint i byen
som i hus med hage. Foredrag. Bokashi er enkel og smart kjøkkenkompostering som omdanner matavfall til
næringsrik jord og gjødsel på noen uker. Heldigvis oplever jeg altid god respons på mine foredrag fra
tilhørerne.

