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REFERENCEFOTOS: STEMNING OG MATERIALER

Cirkelbænk under træ (1), zoneopdeling ved trapper (2), ophold langs facade med grønt (3), krukker ved mur (4) maleri på gavl (5)

Træer i grusflade (1), chaussesten (2), betonstriber i granit (3)
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