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KØB SOLCELLER
INDEN 1. MAJ
og få gavekort til nye
planter for 2.500 kr.
Foråret står snart for døren og lysere timer venter
forude. Vidste du, at april måned er blandt de mest
produktive måneder for et solcelleanlæg?
Et solcelleanlæg har nemlig optimale forhold, når der er
masser af lyse timer men ikke alt for varmt.
Med solceller kan du spare op til 50% på din elregning
om året og se frem til gratis strøm på sigt.

Bestil solceller nu og få
haven fyldt op med
nye planter.
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Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 7015 1560 | info@energimidt.dk | www.energimidt.dk

Leder

Plads til liv i køkkenet

Når det er sagt, er det ikke alle samtalekøkkenets kvaliteter, vi behøver at
forkaste. På side 56 kan du læse, hvordan køkkenet frem til midten af sidste
århundrede var tjenestefolkenes eller
husmoderens domæne, og det var
helt utænkeligt, at gæster fik adgang
til dette snavsede, osende rum i huset.
I dag er det lige omvendt. Gæster
må gerne smage på sovsen, inden
middagen og se de beskidte gryder,
når måltidet er fortæret. Den form for
afslappethed, der også fulgte med
samtalekøkkenets fokus på socialt
samvær, ser jeg som et stort fremskridt.

BEDRE
HJEM
bolius.dk
bedrehjem@bolius.dk

Korrektur
Heidi Korsgaard

Med madværkstedet bliver selve
madlavningen nu
sat i fokus i køkkenindretningen.

Kristine Virén, chefredaktør
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dig.
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Redaktionssekretær
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Med det første nummer af BEDRE
HJEM i 2014 vil jeg ønske god læsning
til alle vores 115.000 læsere af magasinet, ligesom jeg vil benytte lejligheden
til at ønske jer velkommen på vores
helt nye bolius.dk. Vi har gjort alt for at
gøre vores nye site mere overskueligt.
Bolius.dk har mere end 10.000 artikler
om boligen, men skulle du have ideer
til hvad, vi skal skrive om på hjemmesiden eller i magasinet, skal du være
velkommen til at skrive til mig på
kv@bolius.dk.

g

Redaktion
Ansvarshavende chefredaktør
Kristine Virén, kv@bolius.dk

Med madværkstedet bliver selve madlavningen nu sat i fokus i køkkenindretningen, og hvem er bedre til at inspirere os om det end et par madglade
kokke? Lad dig på side 46 inspirere af
tv-kok Mik Schack og tidligere køkkenchef på Kong Hans Thomas Rodes
forhold til deres køkken og køkkenindretning.

·Dans

Mit hårdt medtagne køkken er endelig blevet hipt! I køkkentemaet i dette
nummer kan du læse, hvorfor vi nu bevæger os fra det pletfri samtalekøkken
i hvid højglans til køkkenet som praktisk madværksted, hvor der spildes,
brases og kokkereres. Og det er sød
musik i mine ører. Mit køkken fik friske
pletter så sent som sidste weekend,
hvor saften fra et granatæble sprøjtede op ad væggene, da jeg skulle vride
kernerne ud til en grønkålssalat. Den
slags sker, når man laver mad. Og det
skal der være plads til.

l· 19 0
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Bolius Nyhedsbrev via
QR-koden eller:
bolius.dk/nyhedsbrev

Vi servicerer
hele Danmark
Alt i nye tage · Tagrenovering · Vinduer og døre · Isolering af loft og hulmur

Tjen penge på at energioptimere
Det øger kvadratmeterprisen på din
bolig at renovere med henblik på bedre
energimærke!
Ved at energioptimere
din bolig, så den opnår et
bedre energimærke, kan
du opnå en salgspris, der
ligger omkring 800 kr.
højere pr. kvadratmeter.
Det betyder eksempelvis
at et hus på 165 kvadrat-

meter vil få en merværdi
på 130.000 kr. pr. energimærketrin.
Kilde: Statens Byggeforskninsinstitut.

6 veje
til energioptimering
• Loftisolering med granulat
• Hulmursisolering
• Skifte termoruder ud med
energiruder
• Nye vinduer og døre
• Montering af varmepumper
• Montering af solcelleanlæg

Bestil et gratis energitjek!

en med din smartphone.

Ring til os på tlf. 70 15 33 44 eller scan kod

(Tilbuddet gælder huse fra før 1980)

Danmarks mest stormsikre tag
Igennem de sidste 20 år har Decra været det tag,
som Jydsk Tagteknik har udført flest af. Alle de tage
vi har lagt, er blevet testet efter de sidste to voldsomme storme og Decrataget er uden sammenligning det mest stormsikre tag. Vi har INGEN skader
haft med Decra.
Der er en 30 års totalgaranti på et Decratag.
Scan koden eller ring og bestil et uforpligtende
tilbud på et nyt Decratag, inkl. montering af nye
tagrender. En flot, komplet tagløsninger der holder lagt ud i fremtiden.

Tlf. 70 15 33 44 • info@jydsktagteknik.dk • www.jydsktagteknik.dk
Greve · Kolding · Hinnerup

Verdens
største skib

Flydende storby

“

Pensionisterne har
fået ørerne tudet fulde om, at de skulle
indfri gælden i huset,
så de havde noget til
alderdommen. Nu
får de så at vide, at
de ikke kan få pengene ud, medmindre
de sælger huset. Det
er ikke så mærkeligt,
at de får sig en grim
overraskelse.
John Norden, direktør i
Mybanker, til Politiken.
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Foto: Freedomship.com

verdensrekord
Kunne du tænke dig at bo, arbejde og leve på et skib med skoler, hospitaler,
lufthavn, parker, butikker og i alt 100.000 mennesker? Det er den plan, som virksomheden Freedom Ship vil realisere. De vil bygge verdens største skib, som
bliver 25 etager højt, 225 meter bredt og 1.600 meter langt. Tanken er, at skibet
skal være på farten hele tiden og besøge udvalgte kystområder. Freedom Ship
er ikke et krydstogtskib. Det skal huse 40.000 beboere, en besætning på 20.000,
30.000 endags-gæster og 10.000 overnattende gæster til hotellet og casinoet.
Foreløbig er projektet dog kun på tegnebrættet.
Læs mere på freedomship.com

Pensionister
nægtes lån
NEDsparing
Selv om huset er betalt ud, får mange
pensionister ikke lov til at tage et nyt
lån. Dermed afskæres de fra en ellers
planlagt nedsparing, som ville give
dem løbende indtægter i deres otium.
Afslagene skyldes en opstramning
af reglerne sidste år, som pålagde
realkreditinstitutterne at nedbringe
risikoen ved långivning. Det betyder,
at man ikke må give afdragsfrie lån
til folk, som ikke har råd til at betale
afdrag, uanset hvor høj friværdien er
i huset. Og det rammer pensionister,
som typisk har en lavere indkomst.

Rotter på nettet
netservice
Hvis du ser rotter eller har mistanke
derom på udendørs arealer, skal du
efter 1. december 2013 anmelde det
på en særlig hjemmeside – uanset
hvor i landet du bor. Når du har udfyldt
skemaet på hjemmesiden, trykker du
send, og så får du gratis besøg af en
rottefænger inden for tre dage. Hvis
du derimod ser eller har mistanke om
rotter indendørs, skal du ringe direkte
til din kommune. Så kommer der en
rottefænger samme dag, fordi det
pga. sundhedsfaren betragtes som en
hastesag.
Anmeld udendørs rotter på
borger.dk/rotter

Kunne den rigtige
salgspris sætte gang
i dine flytteplaner?
Kontakt os!
Som Estate mæglere er det vores fornemste opgave at sikre dig det absolut bedste salgsresultat,
når din bolig skal sælges. Men vi arbejder også målrettet på, at du får en rigtig god oplevelse
af salgsprocessen og din Estate mæglers arbejde.
Derfor lytter vi omhyggeligt til boligejerne og arbejder engageret og vedholdende på, at være de
allerbedste til at opfylde de ønsker, du som boligejer
har i forbindelse med dit boligsalg.
Få fastsat den rigtige udbudspris
med en gratis og uforpligtende
Salgs- og Markedsvurdering™
af din bolig.

Vi kender vejen til et bedre boligsalg

Estate.dk

Med en Estate Salgs- og Markedsvurdering™ får du en grundig og seriøs salgsvurdering af din bolig. Et overblik over de aktuelle handelspriser
i dit lokalområde. Klarhed over salgstiderne og en gennemgang af hvor mange handler der har været de seneste seks måneder. Samtidigt orienterer vi
dig om den aktuelle udvikling på boligmarkedet og giver dig et velbegrundet bud på, hvilken udbudspris der vil sikre dig det bedste salgsresultat.

Kort nyt

Tjek dit solcelleanlæg
fejlstrøm
Staten har forbudt fem solcelleprodukter, efter der
er konstateret alvorlige fejl i de lovpligtige danske
manualer. Derfor har Blue Solar, Grøn Sol, KM Solar,
Nordisk Solenergi og Solar River omgående fået
besked på at trække deres invertere til solcelleanlæg fra markedet, indtil manualerne indeholder
en korrekt vejledning om fejlstrømsbeskyttelse.
Sikkerhedsstyrelsen har målt, at der løber mere end
seks milliampere igennem inverteren ved de testede
solcelleanlæg, og det betyder, at anlæggene skal
installeres med fejlstrømsafbrydere type B, mens de
testede produkter er type A. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen kan det berøre op imod 46.000 solcelleinstallationer, men det er umuligt at sige, nøjagtigt hvor
mange der ikke har et korrekt fejlstrømsanlæg.

Nye bøger

168 sider.
289 kr.
forlagetnice.dk

Se det nye bolius.dk
superhjemmeside
Gå ind på det nye bolius.dk og se, hvor flot og let
tilgængeligt det hele er blevet. Meget mere overskueligt, nemmere at finde lige det du søger blandt
tusindvis af artikler, film og billedserier om hus og
have. Og så kan du nu nemt debattere med 147.000
andre boliginteresserede. Se filmen om den nye
hjemmeside på bolius.dk.

140 sider.
Pris 199 kr.
saxo.com

Tjek oversvømmelse
Stormflod
Stormen Bodil og de efterfølgende oversvømmelser
viste, hvor udsatte lavtliggende områder i Danmark
er. For at forebygge oversvømmelser har Kystdirektoratet nu kortlagt de områder, hvor landet hæver
og sænker sig. Af kortet fremgår det, at det netop er
de områder, der i forvejen ligger lavt, som synker,
og dermed er de ekstra udsatte. Kortet kan bruges
af private til at vurdere oversvømmelsesrisiko ved
boligen, og af myndigheder til at vurdere, om der
skal tages særlige hensyn til f.eks. klimatilpasning.
Se kortet her: miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner
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Gratis
download på
sbi.dk

Have med højbede
Et højbed er en genvej
til en frodig og personlig
have, samtidig med at
havearbejdet bliver meget
lettere og mere overkommeligt. Også for handicappede og ældre, som
kan fortsætte havelivet,
når kræfterne mindskes.
I bogen, som er rigt
illustreret, giver forfatter
Nina Ewald gode ideer og
inspiration og fortæller
om bl.a. materialer, konstruktioner og velegnede
planter.
Altanen – din have i
højden
Der bliver sat 4.000 altaner op om året i Danmark
for tiden, og i takt hermed
øges interessen for at dyrke sine egne krydderurter,
tomater og blomster på
altanen. Forfatter og foredragsholder Stine Wenneberg har i samarbejde
med altan.dk taget tråden
op, og hun vejleder i bogen byboere – også med
altan – om dyrkningsmetoder på altanen og i byen
som helhed.

Dagslys i boliger
Denne rapport fra Statens
Byggeforskningsinstitut SBi har undersøgt
sammenhængen mellem
størrelsen på vinduer
og størrelsen på elregningen. Det viser sig,
at jo større vinduerne i
boligen er, jo mindre er
elregningen. I nogle af de
undersøgte bygninger,
som omfattede enfamiliehuse, tæt-lav-bebyggelser
og etageboliger, brugte
man helt op til 24 procent
mindre el end i bygninger
med mindre vinduer.
63 sider.

*) Se alle de udvalgte varekategorier med 10% rabat på STARK.dk/10procent. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabataftaler og gælder ikke skaffevarer, nedsatte varer markeret med gult i forretningen.

BESTIL ET GRATIS BYGGEMØDE

OG VIND KR. 20.000,- OG HÅNDVÆRKERHJÆLP

Skal boligen renoveres, så tag STARK med på råd. Vores
faguddannede personale står klar med professionel
rådgivning, så du nemt kommer fra idé til virkelighed.
Sammen laver vi en plan for alt lige fra materialeforbrug
til levering.

GÆLDER
KUN JANUAR
OG FEBRUAR
BESTIL BYGGEMØDE NU:

Bestil et gratis byggemøde hos STARK i januar og februar.
Så deltager du samtidig i lodtrækningen om et gavekort på
kr. 20.000,- til materialer samt 8 timers håndværkerhjælp.

BLIV SELVBYG MEDLEM I STARK
OG FÅ ÉT KORT – FYLDT MED FORDELE:
 Spar 10% på tusindvis af varer*
 Projektpris ved større opgaver
 Mulighed for kredit på dit kort
 Personlig STARK kontaktperson
 Online arkitekthjælp
Se flere SelvByg fordele på STARK.dk/selvbyg

• På STARK.dk/bestilmode
• Eller i din lokale STARK

Indsigt

Pas på med fremleje af ejerbolig:

Lejer kan blive
boende for evigt
Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid.
Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv
mister retten til igen at bo i deres eget hus.
Af: Louise Fogh Hansen Tegning: Lars Andersen

Forestil dig, at du må bo i en campingvogn, fordi din lejer har rettens ord
for, at han kan blive boende i dit hjem
til evig tid. Det lejemål, I har indgået,
er nemlig uopsigeligt. Det skete for
en uheldig boligejer fra Randers, der i
2011 tabte sagen mod sin lejer ved Vestre Landsret. Han havde begået et par
skæbnesvangre – men ret udbredte –
fejl i udformningen af lejekontrakten,
hvilket endte med at koste ham hans
bolig. Det samme kan ramme mange
andre boligejere i fremtiden, for stadig
flere vælger at udleje deres bolig. Ifølge
tal fra Realkreditrådet er antallet af
privatejede huse, der lejes ud, steget
med 19.000 siden 2010 og nu oppe på
100.000 huse. Også ejerlejligheder
udlejes oftere.
”Normalt er det sådan, at 35 procent
af ejerlejlighederne er lejet ud, men
nu ligger vi oppe på 45-50 procent af
ejerlejlighederne, der er lejet ud. Det
skyldes ejendomsmarkedets krise”,
siger cheføkonom Jesper Larsen fra
Lejernes LO.
Men boligejerne er slet ikke rustet til
at navigere i lejelovens forvirrende
regler, og derfor risikerer de at ende
med en uopsigelig lejer og en bolig, de
taber penge på og hverken kan sælge
eller bruge selv.
”Jeg vil med ro i stemmen kunne sige,
at 70-80 procent af de lejekontrakter,
der er i brug af private udlejere lige nu,
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er ugyldige på et eller flere punkter”,
siger Mark Jensen fra SAPU, Sammenslutningen af Private Udlejere.
Gift med din lejer
Det er ikke så enkelt at leje sin bolig
ud for et par år. Selvom du og lejer
bliver enige om en tidsbegrænset
lejeperiode, er der flere måder, hvorpå
lejemålet alligevel kan ende som
uopsigeligt. Hvis du f.eks. har skrevet ind i kontrakten, at lejemålet er
tidsbegrænset til to år, kan Boligretten
underkende tidsbegrænsningen, hvis
den ikke er tilstrækkeligt begrundet
i dine forhold. I så fald kan lejer blive
boende for evigt. Det gælder også, hvis
lejeren bor en måned mere i boligen
end den aftalte periode – så træder de
gængse lejeregler i kraft, og lejemålet
bliver uopsigeligt. Og hvis du slet ikke
skriver en tidsbegrænsning ind i lejekontrakten, kan lejemålet også blive
umuligt for dig at opsige – ligegyldigt
om I har aftalt tre måneders opsigelse
eller ej.
”Hvis du er uheldig som udlejer og
laver fodfejl hele vejen rundt, så er
slutresultatet, at du bliver gift med din
lejer”, siger Mark Jensen.
Forældrekøbere særligt udsatte
Foreløbig vurderer både Lejernes LO
og SAPU, at Boligretten kun behandler
ca. fem tvister årligt om tidsbegrænsede lejemål. Ifølge Mark Jensen skyldes
det først og fremmest, at lejerne, lige-

“

70-80 procent af de
lejekontrakter, der
er i brug af private
udlejere lige nu, er
ugyldige på et eller
flere punkter.
Mark Jensen,
Sammenslutningen af
Private Udlejere

Husk:
Hvis din udlejer
bor i din bolig i en
måned mere end den
aftalte periode, uden du
reagerer, træder lejelovens
gængse regler i kraft,
og din lejer bliver
uopsigelig.
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Indsigt

som udlejerne, ikke kender lovgivningen om tidsbegrænsning og opsigelse
særlig godt og derfor ikke udnytter deres juridiske ret til et uopsigeligt lejemål. Endnu. For det kan hurtigt ændre
sig, ligesom det skete med reglerne for
fastsættelse af husleje, påpeger han.
Lejere kan gennem Huslejenævnet få
huslejen sat ned, hvilket stadig flere
benytter sig af.
”Skriverierne om husleje i de senere
år har gjort, at Huslejenævnet nu har
rekordmange sager. Man kan forestille
sig, at det samme kommer til at ske
med tidsbegrænsninger, når det går op
for lejerne, at det er relativt let at få tilsidesat en tidsbegrænsning i retten. Så
der ligger en latent bombe”, siger Mark
Jensen. Især forældrekøbere risikerer
at få en evighedslejer, hvis de fortsat
vil udleje, efter barnet er flyttet ud af
sin studiebolig. Da forældrene ikke
selv har boet i lejligheden, kan de ikke
benytte lejelovens eneste mulighed for
at opsige en lejer i en ejerlejlighed, og
de vil sjældent have en tilstrækkelig
god begrundelse til at gøre lejemålet
tidsbestemt. Derfor kan lejeren næsten
ikke undgå at blive uopsigelig.

”Hvis alle parter var bekendt med lejeloven og spillede snorlige efter reglerne, ville der stort set ikke være et privat udlejermarked tilbage”, mener han.
Cheføkonom Jesper Larsen fra Lejernes LO ser derimod ingen grund til at
ændre lejeloven og gøre tidsbegrænset
udlejning lettere for private boligejere.
Det er nemlig slet ikke ønskværdigt,
at private boligejere bevæger sig ud på
lejemarkedet med tilbud om to-årige
lejeaftaler, for det giver lejerne usikre
boligforhold. Udlejere bør være professionelle, der opererer på lang sigt, for
det sikrer trygge boligvilkår for lejerne.

”Hvis vi siger, at du bare kan leje en bolig ud tidsbegrænset uanset begrundelse, så får vi en gruppe af befolkningen,
der kommer til at bo som nomader på
boligmarkedet, og det bliver de svagest
stillede, der kommer til at bo på den
måde. Det synes vi ikke er rimeligt”,
siger han.
Heller ikke i Folketinget er der flertal
for at ændre lejeloven.
Læs hele temaet på:
bolius.dk/udlejning-af-bolig

Sådan undgår du en
evighedslejer
”Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned
efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at
flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.”
”Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses
for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold.”

Lejelov gør det svært for boligejere
Mark Jensen synes, at lejeloven gør det
unødigt svært for de private udlejere at
varetage deres interesser.

Lejeloven, § 80, stk. 2 og stk. 3

Hvis du udlejer en ejerlejlighed, skal du være særlig påpasselig, for der står
specifikt i lejeloven, at du kun kan opsige lejemål i en ejerlejlighed, hvis du
selv har boet i lejligheden tidligere og ønsker at flytte ind igen, eller hvis
lejemålet er indgået før 1. juli 1986.

“

Hvis alle parter var bekendt
med lejeloven og
spillede snorlige
efter reglerne,
ville der stort set
ikke være et privat udlejermarked tilbage.
Mark Jensen,
Sammenslutningen af
Private Udlejere
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Udlejer du et hus, er der ikke de samme krav om, at du selv skal have boet i
huset for at kunne opsige lejeren.
I lejekontraktens § 11 angiver du særlige vilkår for lejemålet. Her skal du
huske at skrive:
At det udlejede er en ejerlejlighed/ejerbolig/hus.
At der kan ske opsigelse efter lejelovens § 83, stk. a. Den giver dig ret til
opsigelse med et års varsel, hvis du selv vil overtage boligen – men kun,
hvis du har boet der tidligere.
At lejemålet er tidsbegrænset fra den til den dato – og giv altid en begrundelse! En gyldig grund kan være, at du skal udstationeres, eller at du
ikke kan sælge boligen uden et betydeligt tab på udlejningstidspunktet.
Du skal kunne bevise, at du har forsøgt at sælge boligen, f.eks. i form af
kontakt til ejendomsmæglere, salgsopstilling m.m. At du vil se din lejer
an, før du binder dig, eller du skal flytte sammen med kæresten, holder
ikke i retten.

Mytetjek:

Er du sikret, hvis du
kun udlejer i to år?
Mange tror, at de kan sikre sig mod evighedslejere
ved kun at udleje i perioder af højst to år. Men sådan
fungerer det ikke – der er ingen regel om, at lejer
først opnår beskyttelse mod at blive opsagt efter to
års beboelse.
Misforståelsen kan skyldes, at en lejer har ret til at
fremleje en lejlighed i op til to år ved midlertidig
sygdom, studieophold, forretningsrejse el. lign. Men
den regel gælder ikke for udlejeren af en bolig.

Tidligere domme
2011: Mand kan ikke opsige sin lejer i en ejerlejlighed i Randers, selvom han selv bor i campingvogn
og ønsker at flytte tilbage til lejligheden. Han har
nemlig ikke gjort lejemålet tidsbestemt eller indskrevet i kontrakten, at der er tale om en ejerlejlighed.
Derfor stadfæster Vestre Landsret, at lejemålet er
uopsigeligt.
2004: Udlejer bor selv i udlandet, men har en
lejlighed i Danmark, som hun i en årrække fremlejer
i 2-årige perioder for selv at kunne flytte ind en dag.
Men da hun i 1999 sælger lejligheden til en ny ejer,
der selv vil flytte ind, klager lejer over tidsbegrænsningen af lejemålet og får medhold. Retten finder,
at da udlejer tidligere har modtaget købstilbud på
lejligheden, har hun reelt opgivet sine planer om
selv at bo i lejligheden, og hun har haft mulighed for
at sælge den i stedet for at udleje tidsbegrænset.
Derfor er tidsbegrænsningen ikke længere tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Lejemålet bliver
uopsigeligt.

Spørg eksperten

Desperat udlejer:

Det siger loven
”Benytter lejeren med udlejerens vidende det
lejede i mere end 1 måned efter den aftalte
lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret
lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden
tidsbegrænsning.”
”Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt
begrundet i udlejerens forhold.”

Hvordan kommer
jeg af med lejerne i
kælderen?
Jacob lod et par gode venner i bolignød leje hans
kælder for en kort periode. Han skrev ingen lejekontrakt. Nu har lejerne boet i kælderen i 9 måneder og
vil ikke flytte ud. Hvad skal jeg gøre, spørger Jacob
Bolius’ eksperter.
Læs svaret til Jacob på
bolius.dk/sporg-eksperten/udlejning
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Pas på
med
fremleje

Lovgivningen
er grotesk
For Javad Alam er udlejningen af hans lejlighed endt med en
knust karrieredrøm og en stor økonomisk lussing.
Af: Louise Fogh Hansen Foto: Per Morten Abrahamsen

Da Javad Alam i 2011 beslutter at
udleje sin lejlighed i Gladsaxe, gør han
som mange andre: Han finder en lejer
gennem en annonce i Den Blå Avis og
køber en standardlejekontrakt i en
boghandel. Med lejeren aftaler han,
at lejeperioden skal vare et år, hvilket
skrives ind i kontrakten. Så langt, så
godt. Men så tilføjer de en ting mere,
der ender med at volde Javad Alam
store problemer.
”Vi skriver også i kontrakten, at efter
tidsbegrænsningens udløb fortsætter
lejemålet en måned ad gangen”, fortæller han.
For hvad Javad Alam ikke ved er, at når
en lejer først har boet i lejligheden en
måned mere end den aftalte tidsbegrænsede periode, så træder de gængse
lejeregler i kraft og overtrumfer de
vilkår, som lejer og udlejer ellers har
indskrevet i kontrakten. Og så bliver
lejeren meget svær at opsige.
Må opsige drømmejob
Det første års udlejning går fint, og
lejer bliver boende efter periodens
udløb. Men så får Javad Alam nyt job
på Grønland og foreslår derfor lejeren
at skrive en ny kontrakt, så der er mere
styr på sagerne, mens han er væk. Men
nu vil lejeren have huslejen sat ned.
Da Javad Alam afviser det, indbringer
hun sagen for Huslejenævnet, og efter
Javad Alam er flyttet til Grønland
med sit nye arbejde, falder afgørelsen.
Huslejen sænkes fra 7.500 kr. til 4.500
kr. med tilbagevirkende kraft. Javad
Alams første reaktion er at forsøge at
opsige sin lejer.

”Jeg opsiger hende med en måneds varsel, som jeg tror, vi har aftalt”, fortæller
han.
Men det kan han ikke. Han kan heller
ikke få sin økonomi til at løbe rundt
med udgifter til bolig på Grønland,
afbetaling af lån i lejligheden i Danmark og en lejer, der nu bor gratis,
fordi Javad Alam skal betale husleje
tilbage. Derfor må han opsige drømmejobbet på Grønland og vende tilbage
til Danmark. Han undersøger sine
muligheder ved at kontakte advokater
og melde sig ind i SAPU, Sammenslutningen af Private Udlejere. Til alt held
har Javad Alam selv boet i lejligheden
og kan derfor bruge lejelovens § 83 til
at opsige sin lejer med et års varsel for
selv at benytte boligen. Så det gør han,
og til maj i år flytter han tilbage.

“

Loven favoriserer lejeren
utrolig meget og
sætter os private
udlejere i situationer, som kan
have grove konsekvenser. Jeg
måtte opsige min
stilling på Grønland.
Javad Alam, boligejer
og udlejer.

”Jeg kan ikke gøre det på andre måder.
Sådan som lovgivningen er på området, så skal jeg selv flytte ind for
overhovedet at kunne opsige hende”,
forklarer han.
Grotesk lovgivning
I dag sidder Javad Alam tilbage med
følelsen af, at lejeloven kun beskytter
lejere og glemmer de private udlejeres
interesser.
”Jeg synes, at lovgivningen er grotesk
på området. Den favoriserer lejeren
utrolig meget og sætter os private udlejere i situationer, som kan have grove
konsekvenser. Det har det jo haft for
mig. Jeg måtte opsige min stilling på
Grønland – en stilling, som jeg virkelig
havde set frem til og håbet, jeg kunne

være i i længere tid”, siger han.
”Selvfølgelig skal lejeren have nogle
fordele, så udlejeren ikke bare kan
smide lejeren ud på gaden. Men udlejeren skal også sikres mod de lejere,
som udnytter lovgivningen på det
groveste.
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Indretningsbrevkassen

Spørg om indretning
Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo bedre bliver svaret. Medsend f.eks. foto af problemet,
plantegning med mål, oplysning om hustype osv. Mail til bolius.dk/brevkasse
Illustrationer: Thomas Hjort

Efter

Kan vi få
plads til en
køkkenø?
KØKKEN-ALRUM
Vi overvejer at fjerne en bærende væg
i vores 1930'er-bungalow for at få et
køkken-alrum med mere køkkenbordplads, end der er i dag. Vi forestiller os
at etablere en køkkenø med skuffer/
opbevaring og et par barstole der,
hvor væggen er i dag. Der skal ikke
være komfur eller vask i øen. Vi er
usikre på, om løsningen giver mening
i forhold til at få plads til spisebord og
i forhold til udtrykket i den samlede
stue. Vi vil derudover skulle finde en
ny placering til ovn og køleskab, der
står op ad den bærende væg. Kan I
hjælpe?
Venlig hilsen
Camilla Buhr og Kasper Bøgebjerg

Før

Kære Camilla og Kasper
Jeres tanker om at åbne mellem stue
og køkken og samtidig få skabt mere
bordplads er meget oplagte. I får et
bedre køkken, masser af lys, åbenhed
og rummelighed.
Jeg ser ingen væsentlige problemer i
forhold til møbleringen af jeres spiseog opholdsstue i forbindelse med en
åbning og etablering af køkkenøen.
Der er stadig god plads, både til spiseeller opholdsfunktioner.
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Forslaget åbner køkkenet mod stuen,
men rummer samtidig mulighed for
en større åbning mod entréen, hvilket
kan være interessant, medmindre entréen fungerer som husets daglige hovedadgang. Med denne løsning vil I få
ikke blot en halvø, men en rigtig ø. En
mellemløsning kan være at etablere
en skydedør (som rummer mulighed
for en større åbning end en traditionel
dør) mellem køkken og entré.
Hvis I holder fast i, at øen ikke skal
rumme installationskrævende genstande (vask, ovn eller tilsvarende) kan
I overveje at montere øen på hjul, så
den er flytbar, hvis der opstår behov
for at møblere på tværs i rummet.
Som udgangspunkt bør det være relativt simpelt at montere en jernbjælke
til erstatning for den bærende væg,

som fjernes mellem stue og køkken.
Dog bør I sikre jer via en ingeniørberegning, at dimensionering og vederlag (bæring) mv. bliver udført korrekt.
Mvh. Steffen Søby
arkitekt MAA

90x210 cm* 1500,120x200 cm 2200,140x200 cm 2500,2 stk. 90x200 cm med
topmadras 180x200 cm* 2700,-

3
ellem 1
Vælg m skabe samt
ige
forskell se forskelligt
en mas behør.
til
et
udvalg
Se hele SK.dk
på JY
DR AS

1350,PLUS B10 - BOXMADRAS
Dobbeltfjedret kvalitetsmadras. Øverst LFK-fjedre 206/m². Nederst mini-bonell-fjedre 150/m².
Inkl. 4 cm tyk topmadras med vaskbart strækbetræk og purskumskerne. Ekskl. ben. 90x200 cm

BO GODT
MED JYSK

95

MAIN HÅNDKLÆDESERIE
100% bomuld. Vægt 500 g/m². Fås i flere farver.
Vaskeklud 30x30 cm 1 stk. 14,95 3 stk. 30,Gæstehåndklæde 40x60 cm 1 stk. 29,95 3 stk. 60,Håndklæde 50x100 cm 1 stk. 59,95 3 stk. 120,Badehåndklæde 70x140 cm 1 stk. 119,- 3 stk. 120,Badelagen 100x150 cm 1 stk. 179,- 3 stk. 360,-

5 ÅRS
GARANTI

1350,-

TEX GARDEROBESKAB
Eksklusivt garderobeskab udført i kraftige materialer
med en slidstærk overflade af ridsefast melamin.
Med 2 skydedøre, 2 hylder og 2 bøjlestænger.
B120 x H201 x D64 cm

350,-

50X100 CM

59

120X201 CM

JDK 2014/Bedre Hjem uge 6
Der tages forbehold for udsolgte varer, svigtende leverancer og trykfejl.

INKL. TOPMA

MAGNUS KONTORSTOL
Sort stol i alu-stel med elastisk net i ryggen og gaslift.

GERDA SENGESÆT
100% bomuld.
140x200 cm

100,-

Tilbuddene gælder fra torsdag 6.2 til og med 20.3.2014

JYSK.dk
Besøg os på facebook.com/JYSK.dk
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Velkommen
til parcel
anno 2014
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1

Totalforvandlet
parcelhus

2

Familien Tuborgh Solmer har altid haft et
svagt punkt for 1960'ernes funktionelle
huse og fandt endelig et på en naturskøn
grund i Espergærde. Huset var nedslidt,
og indretningen umoderne, men med
arkitekters hjælp har familien nu fået plads,
lys og de helt rigtige farver.

1

Spisepladsen er indrettet i
en niche i midten af det store
stuerum, hvor køkkenet ligger
i den ene ende og opholdstuen i den anden ende.Det
gamle bord fået selskab af
nogle nyindkøbte Eames-stole. Lamperne Mingus er også
nye og designet af Cecilie
Mantz.

2

Køkkenet er fra Kvik med
klassiske hvide kvadratiske
fliser ført helt til loftet over
køkkenbordet. Det giver
en god effekt og matcher
højskabsvæggen overfor.

Af: Christina B. Kjeldsen Foto: Christina Kayser Onsgaard
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1

Kan man købe hus per langdistance?
Og så ovenikøbet vælge det rigtige?
Ja, det kan man – hvis man vel at mærke ved, hvad man gerne vil have. Det
vidste Anne Solmer og hende mand
Thomas, for de har altid været vilde
med de skarptskårne parcelhuse fra
1960'erne. Med flade tage, rene linjer
og en enkelhed, der stadig i dag føles
helt moderne.

klukkende å i flere timer. Hun var helt
solgt, og det var vi også, så vi kørte op
og så det samme weekend”, fortæller
Anne Solmer.

Derfor var det præcis sådan et, de var
på udkig efter fra deres udstationering i Luxembourg for et par år siden.
På nettet afsøgte de området her i
Espergærde og faldt for et nedslidt
1960'er-hus i gasbeton – og mest af alt
den skønne grund, omkranset af en
rislende å, tæt ved Øresund, de gode
skoler og den hyggelige by.

Familien flyttede ind i det 144 m2 store
hus med ”nyere” køkken og bad fra
1970'erne. Malede hvidt over det hele
og gik i tænkeboks i forhold til, hvad
der skulle til for at skabe det hus, de
drømte om. For der var ingen tvivl om,
at familien manglede plads, når både
Anne og hendes mand som selvstændige havde brug for et arbejdsrum,
tegnestue og øvelokale – og havde
et tredje barn på vej. I første omgang
tænkte parret stort og kontaktede en
internationalt kendt tegnestue i København. Men det blev ikke rigtig det,
de havde forestillet sig.

”Vi sendte min mor ud for at se på det,
og hun havde siddet her på grunden
og bare nydt stilheden og lyden af den

”De var dygtige, meget professionelle
og kom med en innovativ og utraditionel løsning, der blandt andet involve-
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“

Vi sendte min
mor ud for at se
på det. Hun var
helt solgt, og det
var vi også, så vi
kørte op og så det
samme weekend.
Anne Solmer, boligejer

2

2

3

3
4

rede et tårn i to etager og en tagterrasse på det oprindelige hus. Men det var
en dyr løsning, som ikke passede til os
som familie og heller ikke til vores
vej, nabohusene og området. Set i
bakspejlet var de nok for store. Vi
blev betaget af et flot projekt og en
spændende tegnestue, men glemte,
hvad vi havde brug for”, fortæller Anne
Solmer.

Parret nåede også langt og havde på
papiret fået fordelt både børne- og
arbejdsværelser. Nu manglede de en
arkitekt, der kunne forvalte ideerne,
der gav lys og sammenhæng.

Så der stod familien. Med et projektforslag, der var langt over budget, og
som ikke matchede drømmen. Og et
hus, der ikke fungerede rent praktisk.
Men drømmen var heldigvis intakt, og
Anne Solmer og hendes mand stod
ikke uden egne ideer.

Rene linjer
”De viste os eksempler på huse, de
havde tegnet. De endte med at blive
vores æstetiske sparringspartnere,
der rentegnede vores grundideer og
kom med supplerende skitser, der
sparkede os videre i den rigtige retning”, fortæller Anne Solmer.

”Vi gik simpelthen i gang med at tegne selv. Vi havde brugt det meste af
vores arkitektbudget, og følte egentlig, vi godt kunne tænke nogle løsninger ind selv”, fortæller Anne Solmer.

Familien fik anbefalet de lokale
arkitekter Rasmus Skaarup og hans
partner fra arkitektfirmaet 2r, medlem
af Danske BoligArkitekter.

Den rigtige retning viste sig at være et
skarpt vinkelhus pudset op med beton
og delvist beklædt med cedertræ.
Med værelser nok til familien på fem

1

Gulvet i køkkenet er cementpuds som går gennem
hele huset. Der er varme
under, så det er rart at gå
på selv med bare fødder.
Pejsen er skiftet til en mere
energivenlig model.

2

Thomas Tuborgh Solmer
har fået sit øve- og læselokale i det ene af tilbygningens nye værelser.

3

Lige over for køkkenet har
familiens yngste fået indrettet sin egen ”restaurant”,
hvor han spiser morgenmad.

4

Anne Solmers tegnestue i
tilbygningen vender mod
haven og har store vinduespartier fra gulv til loft.
Bukkene med bordplader
på er en hjemmelavet
løsning.
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1

Vi gik simpelthen i gang med
at tegne selv. Vi
havde brugt det
meste af vores
arkitektbudget,
og følte egentlig,
vi godt kunne
tænke nogle løsninger ind selv.
Anne Solmer, boligejer

og et stort alrum, hvor stue, spisekrog
og køkken ligger med næsen mod
solen og den hyggelige grund for
fødderne. Arkitekterne holdt fokus på
at bevare de rene linjer.

1

2

3

I stuerummet er den store
flydersofa, som hele familien kan være i. Herfra er
der kig til pejsen og haven
udenfor.
Kalle på 14 spiller musik
ligesom sin far og sidder tit
og øver på værelset.

Det var vigtigt, at gangarealet ikke blev et trist, mørkt
og kedeligt. Løsningen
blev ovenlyskuplerne, der
trækker masser af dagslys
ind. Gulvet i cementpuds er
blevet det forbindende led
gennem hele huset.
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2

”Rasmus (arkitekten, red.) var god til at
skabe sammenhæng og udnytte alle
de kroge og løsninger, som huset havde. F.eks. at det oprindelige 60'er-udhæng kunne udnyttes til at lave de
her udendørs opbevaringsrum, når
facaden blev beklædt med cedertræet. Jeg ville egentligt gerne have haft
det helt væk, men det ville have været
alt for dyrt, og Rasmus kunne se, at
proportionerne i huset passede til
dem. Og det her fungerer både praktisk og er pænt”, siger Anne Solmer,
der er meget optaget af, at huset kom
til at hænge sammen æstetisk.
”Jeg var helt nede i farvetonerne på
træet og pudsen, da vi nåede til den
del. Hvordan det ville se ud op mod
de nye vinduesrammer, om de skulle
være sorte eller grå. Hvordan lyset ville
spille i cementgulvet, og hvilken nuance det skulle have. Det kunne Thomas
godt blive rigtig træt af at høre om, og
så var det godt at have arkitekten at
tale med”, siger Anne.

3

Træk dagslyset ind med
ovenlys.
Læs
bolius.dk/
ovenlys
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2

Plantegning

Projektet

Energi og indeklima

Det oprindelige 1960'er-hus i gasbeton var på 144 m2, fordelt på
stue, køkken, bad og tre værelser. Familien ønskede sig mere
plads, da de fik deres tredje barn,
og Anne Solmer, som er grafisk designer, skulle arbejde fra
egen tegnestue i huset. Thomas
Tuborgh Solmer ønskede sig
desuden et lokale til sin musik.
Løsningen blev en tilbygning med
to ekstra store værelser, som blev
hægtet på det oprindelige hus og
beklædt med cedertræ.

Set fra et energimæssigt synspunkt havde det efter 2r arkitekters mening været mere hensigtsmæssigt at rive det ned. Men ved
at bevare det, har familien holdt
fast i de oprindelige 1960'er-ideer
fra arkitekturen, og samtidig har
efterisolering af lofterne og nye
vinduer og gulvvarme reduceret
det varmeforbruget med en 15-20
procent. Herudover har familien
haft fokus på indeklimaet, da Kalle
på 14 lider af allergi. Betongulvene gør det nemme at støvsuge
og vaske. Hele huset er desuden
malet med en naturtempera, og
Kalleer stort set ugeneret af bl.a.
sin støv-/ og katteallergi.

Rumfordelingen i det oprindelige
hus er desuden lavet om, så der er
blevet frigivet et ekstra værelse fra
det oprindelige køkken og desuden blevet plads til et nyt bad.
Herudover har huset fået nye, store vinduespartier overalt, nyt køkken i forbindelse med stuen og et
funktionelt og moderne cementpudsgulv med varme under, der
flyder igennem alle husets rum.
Hele ombygningen har kostet 2,5
millioner kr. Ombygningen blev i
sidste ende dyrere end forventet,
da huset overraskede ved at bl.a.
ikke at være så godt isoleret, som
først antaget.
Se mere om arkitekterne bag
huset på: 2r-arkitekter.dk

1

Legehuset er designet
af Sia Thit, der selv har
været med til at bygge
det. Hun har sovet mange lune sommeraftener
i legehuset.

2

Den nye del af huset er
helt beklædt med cedertræ. Her møder den
husets oprindelige del
på naturlig vis – noget
som arkitekterne har
haft meget fokus på.

3

Kig ned af værelsesgangen, der støder
vinkelret på gangen
mellem stuen og tilbygningen. Den er indrettet med et gammel
loppefund af en bænk,
fyldt med rejseminder
og lys.

Se alle billederne på:
bolius.dk/forvandlet-parcelhus

Fakta om
Danske BoligArkitekter
Denne boligreportage er blevet til i samarbejde med Danske BoligArkitekter. Gå på opdagelse blandt de flere hundrede projekter, der
alle er beskrevet og illustreret, på danskeboligarkitekter.dk. Danske BoligArkitekter er en
ordning med flere end 100 selvstændige arkitekter over hele landet, der alle har dokumenteret erfaring fra byggeprojekter for private boligejere. Medlemmerne er uddannet
inden for energioptimering af boliger eller kan dokumentere en tilsvarende viden. Alle
medlemmer er dækket af Danske BoligArkitekters særlige ansvarsforsikring, der også
dækker rådgiveransvar, selvom arkitekten lukker sin virksomhed.
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Dyrk detaljen

Indbygget
opbevaring i
udhænget

Smart
opbevaring
Familien Tuborgh Solmers løsning til
opbevaring af udendørsting er ekstraordinær, men der findes mange mere
almindelige løsninger.
Af: Christina B. Kjeldsen
Foto: Christina Kayser Onsgaard

En grim detalje er blevet til en smart og gennemført opbevaringsløsning rundt om huset. 1960'er-huset i gasbeton var født med klassiske udhæng fra
det flade tag. Familien overvejede først at få dem
fjernet helt og få skåret huset helt ind til benet.
Men den løsning ville være forbundet med en del
omkostninger, og arkitekt Rasmus Skaarup kunne i
stedet se muligheden i at udnytte dem til at skabe
opbevaringsrum flere steder på huset i samme
cedertræ, som tilbygningen er blevet beklædt med.
Opbevaringsrummene giver plads til alt fra brænde
til redskaber og løse sager, der hører hjemme udenfor, og proportionerne og linjerne på huset bliver
holdt enkle og rene.

Sådan får du plads
En varm og knastør kælder, et ditto loftsrum
eller et skur, der ikke er fugtigt, er optimalt til
opbevaring.
	Et lille havehus kan bruges til opbevaring om
vinteren.
	En lille ’tilbygning’ til et eksisterende anneks
eller garage/udhus.

Oprindeligt
ville ejerne skære
udhænget af, så
det flugtede med
muren, men i
stedet fandt arkitekten på at lave et
opbevaringsrum
under udhænget
og så lave en væg i
cedertræ.

Montér et halvtag på et hegn, og brug det
som rumadskiller i haven; dog ikke til vinteropbevaring.
Drivhus kan også bruges som opbevaringsplads om vinteren. Sæt havemøblerne på et
par træstykker i drivhuset, så de ikke kommer
i berøring med jorden.
	Udnyt et rum under en hævet terrasse til
opbevaring – læg fliser, så tingene ikke står på
jorden.
Læg en presenning over havemøblerne som
en billig løsning.
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SKOVBY MØBLER

MAGNUM
SPISESTOL FRA

699.-

SPAR 400.OP
TIL

Tilbuddene gælder til og med den 23. februar 2014 med mindre andet er angivet.

Gennem 20 år har Skovby produceret kvalitetsmøbler baseret på dansk design og kompromisløst
håndværk. Møbelvirksomheden er verdenskendt
for en særlig evne til at kombinere design og
innovativ funktion. Læs mere om Skovby på
IDE.DK/skovby

NORDIC SM11
SPISEBORD

8.499.-

SPAR 1.500.-

NORDIC SM11 spisebord med bordplade i hvid højtrykslaminat. Ben og bordkant i massiv sæbebehandlet eg. Inkl. 2 sammenklappelige
tillægsplader som opbevares i magasin under bordet. L 183/275 x H 73 x B 100 cm. Normalpris 9.999.- NU 8.499.- SPAR 1.500.MAGNUM spisestol med sæde og ryg i sort læder og stel i forniklet stål. Normalpris 1.899.- NU 1.499.- SPAR 400.Fås også i sort kunstlæder. Normalpris 899.- NU 699.- SPAR 200.-

FUNKTIONALITET
OG DESIGN
MØDES I SKØN
FORENING
Se ﬂere gode tilbud på IDE.DK
Find åbningstider, rutebeskrivelse med videre på www.ide.dk/butikker eller
ring på vor servicetelefon 89 20 20 39 og få anvist den nærmeste IDEmøbler

Se det smarte udtræk
på IDE.DK/nordic
eller scan koden

Husker du

Buede ruder
I mange år var det populært at bruge buede ruder i småsprossede vinduer. De
blev brugt for at hindre indsyn – og for at skabe en antik bondehusstemning.
Men de er dog næppe på vej tilbage, fordi de kan være upraktiske.

Du har sikkert set dem i gamle byhuse eller små bondehuse på landet.
Ruder, der buer udad i småsprossede
vinduer. Men hvorfor fandt man på
at lave buede ruder? Og hvad er der
blevet af dem? Det har BEDRE HJEM
spurgt et par eksperter om.
Carl Axel Lorentzen, der er ingeniør
i firmaet Glasfakta, der rådgiver om
glas inden for byggeri, fortæller, at de
buede ruder i første omgang blev lavet af glas, men senere blev indbygget
i termoruder. De er brugt langt tilbage
i tiden. Især var de udbredte både
i byer og på landet i Sønderjylland.
Specielt i byhuse i Tønder.
”De er grundlæggende lavet til byhuse for at hindre indsyn fra gaden. Med
buede ruder forhindres gennemsyn
om dagen udefra. Men det betyder
også, at det er sværere at se ud om
aftenen", fortæller han.
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Thomas Hjort, arkitekt fra m3 arkitekter, forklarer, at det samtidig var
en hang til nostalgi, der gjorde, at de
buede ruder især var udbredt overalt
for 30 år siden.
”De buede ruder er en reminisens
fra helt gammelt glas, der havde en
ujævn overflade. Det forsøgte man at
genskabe med en industriel buning
af glasset. Det var ren nostalgi og
en higen efter gamle svundne tider”,
siger han.
Svære at rengøre
De buede ruder er dog med årene
blevet sjældnere og sjældnere. De ses
slet ikke i nybyggeri, men bliver stadig
brugt nogle steder, når der renoveres
ældre landejendomme eller bonde-

huse. Thomas Hjort mener, der er
flere årsager til, at trenden med buede
ruder gik i sig selv igen.
”Da de var på sit højeste, blev de
nærmest sat ind i samtlige huse.
Men udover at man får et forvrænget
indsyn, som måske kunne være meget
praktisk ud til en befærdet vej, synes
jeg også, de buede ruder giver et
forvrænget udsyn. Buen forvrænger
også det lys, der kommer ind. Derudover er det et hestearbejde at vaske
vinduerne, når hver bue i de småsprossede vinduer skal håndpoleres”,
siger han.
Thomas Hjort tror derfor ikke på, at
de buede ruder får et come- back.
Ligesom han heller ikke ser dem som
noget arkitektonisk vidunder.
Se tidligere "Hvor blev det af?" på:
Bolius.dk/hvor-blev-det-af

Af: Kirsten Marie Juel Jensen Foto: Museum Sønderjylland, Samlex

Forgængeren for
de buede ruder
kaldtes måneglas
(i midten) og blev
brugt som overvindue over dørene
bl.a. i Tønder og
flere andre steder i
landet.

Sælger godt
igen
De buede ruder produceres stadig.
Blandt andet i firmaet Samlex i Grindsted.

Vidste du at…
buede ruder
i folkemunde
kaldes Dolly
Parton-ruder.

Besværlig
produktion
Det er ret besværligt at producere
buede ruder, fordi man skal have specielle forme og specielle ovne. Derfor
er de også dyrere end almindelige
ruder.
Selve buen i glasset formes ved, at
glasset placeres på en jernramme og
opvarmes, til massen bliver blød, og
tyngdekraften bevirker, at det bløde
glas buer nedad.

”Mine kunder er mest de store
glasgrossister og vinduesfabrikker.
Men jeg kan se, at de buede ruder
mest bruges, når folk vil renovere
landejendomme eller små huse med
småsprossede vinduer, hvor de ønsker
en landlig stil og noget nostalgi. Jeg
har også leveret direkte til en gård, der
blev gennemrenoveret, og hvor man
ønskede at komme tilbage til en gammel stil. I nybyggeri og i parcelhuse
bruges de ikke”, siger Mogens Lilleris,
direktør i Samlex. Han har produceret
ruderne siden 1995 og oplevede en
klar nedgang i salget i 00’erne.
”Finanskrisen satte en stopper for
salget. For der er jo en merpris ved
buede termoruder i forhold til almindelige termoruder. Men jeg oplever
nu, at salget er vendt igen. Folk vil
gerne have noget, som naboen ikke
har”, siger Mogens Lilleris.

Kilder:
Glasindustrien.dk, Glasfakta.dk
og Glaseksperten.dk
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Spar en månedsløn
på bankskifte
Op til 37.000 kr. om året kan en gennemsnitsfamilie spare ved at
skifte bank. Alligevel er det kun hver tiende dansker, der har skiftet
bank inden for de seneste to år.
Af: Steffen Boye Foto: Arkiv

Vi jagter det gode tilbud i supermarkedet, vi kører gerne lidt længere for at
spare et par kroner på benzinen, og vi
insisterer på at få et klækkeligt afslag,
når vi køber bolig. De fleste danskere
vil gerne gøre en god handel og spare
penge, men når talen falder på vores
bank, bliver vi meget passive og slår
krejlergenet fuldstændig fra. Kun ganske få kunder forhandler med banken
om priser, renter og gebyrer. På trods
af at der er rigtig mange penge at spare
ved et bankskifte.
Sidste år sammenlignede Forbrugerrådet Tænk priser og gebyrer fra
32 danske banker, og det viste sig, at
der kan være op til 37.000 kr. i forskel
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mellem den dyreste og billigste bank.
Testen var baseret på tre modelfamilier. Senere på året påviste Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samme
tendens i en undersøgelse, der viste,
at en familie med en gennemsnitsindkomst kunne spare 24.000 kr. om året
på at skifte bank.
Kun få forhandler pris og vilkår
Det er selvfølgelig ikke alle bankkunder, der kan spare så meget. For nogle
vil der ikke være noget at hente. Men
langt de fleste gennemsnitskunder i
danske banker vil kunne spare betydelige beløb eller opnå andre fordele ved
et bankskifte. Alligevel er det kun hver
tiende forbruger, der har skiftet bank

inden for de seneste to år, og det tal er
lavere end i de fleste andre europæiske
lande. To ud af ti har overvejet et bankskifte, mens hele syv ud af ti forbrugere
hverken har skiftet bank eller har
overvejet det ifølge Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens undersøgelse.
Ovenikøbet viser tal, at knap 80 procent af bankkunderne kun kontakter
én bank – deres egen, når de skal låne
penge. Og tre ud af fem er sikre på, at
de har købt det bedste lån til prisen. De
fleste undlader endda helt at forhandle
om pris og vilkår.
De fleste, der skifter bank, gør det
først, når de rager uklar med den

Sådan presser
du banken:
bolius.dk/
prut-om-pris

nuværende bank. Således også Søren
Nordby, som kalder sig selv ’håbløst
naiv’ efter at have været kunde i samme bank i 16 år. Først opdagede han,
at han tabte penge på nogle bankoverførsler mellem England og Danmark,
fordi banken brugte en metode, der
var meget ugunstig for ham. Og da
han så skulle betale 76.000 kr. for en
bankgaranti, som hans nuværende
bank kunne klare for 600 kr., var hans
grænse nået. I dag ærgrer han sig over,
at han stolede blindt på, at hans bank
ville ham det bedste. Læs mere om
Søren Nordby på side 37.
Hvorfor har vi så stor tillid og loyalitet til vores bank? Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen forklarer det
med, at bankmarkedet for nogen er
så komplekst og uoverskueligt, at de
ikke har andre end deres personlige
bankrådgivers vejledning at støtte sig
til. Andre bankkunder føler endda, at
netop det gode personlige forhold til
bankrådgiveren er en forudsætning for
at låne penge, og at det gode forhold vil
blive ødelagt, hvis de indhenter tilbud
i andre banker. Sådan har knap hver
tredje bankkunde det, når de forhører
sig om et lån.
Et valg for livet
Ifølge psykolog Roal Ulrichsen kan et
bankskifte sammenlignes med læge-,
tandlæge- eller frisørskifte. Det er en

“

Et bankskifte
kan sammenlignes med læge-,
tandlæge- eller
frisørskifte. Det
er en slags valg
for livet, som er
båret af konservativ tænkning,
tryghed og gamle relationer.
Roal Ulrichsen,
psykolog

slags valg for livet, som er båret af konservativ tænkning, tryghed og gamle
relationer.
”Et bankskifte handler om vores økonomi, som er styrende for vores hverdag. Ofte er det svært for os at gennemskue bankforretningerne, og derfor
skal der både være noget, der skubber
og trækker, før vi skifter. Når vi skifter,
er det fordi, vi ikke er tilfredse der,

hvor vi er, måske fordi loyaliteten fra
banksiden om at pleje kunden er væk,
og vi føler os kasseret. Samtidig skal vi
have relationer, der siger god for den
nye bank, så vores angst for det ukendte kan forsvinde. Og så er det vigtigt, at
vi er motiveret af en tydelig gevinst ved
skiftet”, forklarer Roal Ulrichsen.
Forbrugerrådet Tænk opfordrer kraftigt til, at man som bankkunde sætter
sig udover de psykologiske barrierer,
der kan være forbundet med et bankskifte. De henleder opmærksomheden
på hjemmesider som pengepriser.dk og
mybanker.dk, som begge sammenligner banker og kan hjælpe med at skabe
overblik. På bankdoktor.dk kan man
desuden mod betaling få hjælp til at
skifte bank, hvis man betragtes som en
god kunde.
At skifte bank er faktisk både hurtigt
og nemt. Og at man får noget ud af det,
og at det kan gå hurtigt, bekræfter
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen:
Af de bankkunder, der har skiftet
bank, siger godt 40 procent, at de har
brugt mindre end to timer på operationen, mens 30 procent brugte mellem
to og fem timer. Og på spørgsmålet om
hvorvidt de fik noget ud af bankskiftet,
svarede 73 procent ja.
Et bankskifte kan altså vise sig at være
dine nemmest tjente penge i 2014.
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Bliv herre i eget hus
Hvis du vil have mest mulig indflydelse på, om dine drømme
og visioner skal blive til virkelighed, gør du klogt i at få overblik
over din økonomi. Det handler om dig og dine muligheder – som
menneske og som boligejer.
Af: Pernille Marott

Læg et budget
Læg et budget for årets 12 måneder med alle udgifter og indtægter.
Tjek om alle udgifter er relevante, for
meget går galt, fordi vi ikke er kritiske
nok med de faste udgifter. De ”gror
fast” i budgettet. Og der skal styr på
de variable udgifter. Her mister mange
overblikket totalt, men det kan genskabes ved at gennemgå de sidste tre
måneders kontoudtog. Så har du en
ramme for, hvad din familie bruger på
mad, tøj mm.
Ann Lehmann Erichsen
forbrugerøkonom i Nordea

Planlæg indkøb
Halvdelen af danskerne køber ind 3-4
gange om ugen. Ved planlægning
og færre indkøbsture bliver der mere
plads i budgettet, uden at levefoden
går ned. Samtidig viser en undersøgelse fra Nordea, at du nemt bruger
5.000 kr. om året på impulsindkøb og
på slik og sodavand på jobbet. Det
overrasker mange.
Ann Lehmann Erichsen
forbrugerøkonom i Nordea

Planlæg boliggæld
På samme måde som man via et
budget laver en drejebog for løbende
indtægter og udgifter, bør boligejeren
også lave en plan for sin gæld.
”Har du haft et afdragsfrit lån gennem
flere år, har du måske bemærket, at
renten er faldet så betragteligt, at det
etårige afdragsfri lån, du for eksempel havde i 2008 svarer til, at du i dag
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lagde det om til et etårigt lån med
afdrag. Det giver dig mulighed for enten at omlægge til et lån med afdrag
og dermed nedbringe din gæld eller
at få mere luft til forbrug eller vedligeholdelse af boligen, uden at det koster
mere”.
Martin Lundholm
chefanalytiker i Spar Nord

Væk med klatgælden
Diverse kontokort og andre såkaldt
”usikrede lån” er dyre og bør omlægges, hvis det er muligt. Som boligejer
kan du undersøge, om du har friværdi
i din bolig. Et realkreditlån er normalt
den billigste måde at finansiere et lån
på, og derfor kan der være mange
penge at spare ved at få lagt klatgælden ind under boligen. Er der
ikke mulighed for at tage et realkreditlån, kan du undersøge, om du
kan samle klatgælden i et banklån.
Det er dyrere end et realkreditlån, men
stadig billigere end kontokortgæld.
Lise Nytoft Bergmann
boligøkonom, Nordea

Spar på energien
Mange boligejere snyder sig selv ved
at overse åbenlyse energigevinster.
Forbedringer som varmepumpe, isolering eller nye vinduer er alle energivenlige investeringer, der kan tjene sig
selv hjem på ganske få år og samtidig
føre til besparelse på det månedlige
budget.
Lise Nytoft Bergmann
boligøkonom, Nordea

“

Hver tredje bankkunde føler, at netop
det gode personlige
forhold til bankrådgiveren er en
forudsætning for
at låne penge, og at
det gode forhold vil
blive ødelagt, hvis
de indhenter tilbud i
andre banker.
Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen

Overvej at flytte
Overvej også, om din bolig har den
rette størrelse. En stor bolig koster
mere i varme, vedligeholdelse og
boligskatter end en lille. Så hvis du står
med flere tomme rum, bør du overveje
et alternativ. Hvis du køber ny bolig,
skal du ikke kun skele til købs- og
salgspris, men også vurdere de nye
faste udgifter i form af for eksempel
varme og vedligeholdelse.
Lise Nytoft Bergmann
boligøkonom, Nordea

Sådan skifter du
bank:
Gør dig dine behov klart
Hvis du vil kunne stå ansigt til
ansigt med en bankekspedient,
har du brug for en lokal bank. Kan
du nøjes med at ordne det meste
over telefonen eller klare det meste selv på nettet, kan du vælge
en hvilken som helst bank i landet.

Plus og minus i 2014
Dit budget fungerer kun, hvis tallene er korrekte. Nedenfor
har vi listet nogle områder, som ændrer sig i 2014, og som
kan påvirke din økonomi negativt og positivt.

Lavere rentefradrag
Renten på flekslånene er faldet, og
lavere rente giver lavere fradrag. Hvis
du vil undgå skattesmæk, bør du sikre
dig, at din forskudsopgørelse viser
et retvisende rentefradrag. Desuden
nedsætter regeringen rentefradraget
med 1 procentpoint til i gennemsnit
30,6 procent. Ændringen gælder dog
kun for renteudgifter over 50.000 kr.
eller over 100.000 kr. for par.
Håndværkerfradrag?
Hvis du har foretaget forbedringer på
din bolig i 2013, kan du først indberette det i foråret 2014. Du kan indberette
op til 15.000 kr. pr. voksen om året inklusive moms for arbejdsløn til service
og vedligeholdelse på din bopæl. Se
mere på skat.dk.
Lavere kørselsfradrag
Taksten for de kørte kilometer i befordringsfradraget sættes ned. Taksten
for kørsel mellem 25 km-120 km falder
til 2,10 kr./km fra 2,13 kr./km, mens
kørsel over 120 km falder til 1,05 kr./
km fra 1,07 kr./km. Du bør derfor rette
din forskudsopgørelse, så du ikke får
et skattesmæk, når året er omme. Se
mere på skat.dk.
Mindre børnecheck
Fra 2014 er børne- og ungeydelsen
gjort indkomstafhængig. Hvis du har

børn under 18 år og har et topskattegrundlag på over 712.600 kr., bliver din
families børne- og ungeydelse sat ned
med to procent af det beløb, som din
indkomst overstiger 712.600 kr.
Læs de nye regler her: borger.dk/
Sider/Familieydelser-lovaendringer-2014.aspx.
Øget beskæftigelsesfradrag
Enlige forsørgeres beskæftigelsesfradrag vokser med 5,4 procentpoint,
dog maksimalt med 17.700 kr. og kan
ikke overstige 42.700 kr. Ikke-enlige
forsørgeres fradrag hæves fra 22.300
kr. til 25.000 kr.
Mindre topskat
Grænsen for, hvor meget du må
tjene, før topskatten sætter ind, stiger
til 449.100 kr. fra 421.000 kr. i 2013.
Topskatten er på 15 procent, og når du
op på loftet i 2014, kan du altså spare
4.215 kr. i skat.
Prioritér pensionen
Selvom fradraget på pensionsordningerne er ændret i løbet af de seneste
år, er det stadig vigtigt at spare op
til alderdommen. Ratepensionen
og livrenten er netop nu de eneste
ordninger, der udløser et fradrag, men
til gengæld bliver en alderspension
ikke beskattet ved udbetaling. Tjek de
præcise forhold for dig på skat.dk.

Sammenlign priser og gebyrer
Når du har fundet nogle banker,
der passer til dit behov, kan du
sammenligne priser og gebyrer
på pengepriser.dk og mybanker.
dk. Priserne kan sammenlignes
ud fra familietyper eller ud fra enkeltprodukter. Sammenlign f.eks.
ÅOP = de årlige omkostninger i
procent. Brug også gebyroversigten fra din nuværende bank til
sammenligningen.
Kontakt den nye bank
Når du har fundet din nye bank,
skal du blot kontakte den, så
klarer banken (oftest) resten. Du
vil formentlig blive bedt om et
budget og en oversigt over dit
engagement med din nuværende
bank. Husk at medbringe NemID.
Hvad koster det at skifte?
Ofte vil din nye bank finde dig så
attraktiv som kunde, at den er villig til at betale alle de omkostninger, som flytningen påfører dig.
Men din nuværende bank kan
tage betaling for f.eks. at afvikle
dine lån, overflytte din pension
osv. Og din nye bank kan tage
betaling for at oprette kassekredit,
lån og pensionsopsparinger.
Brug evt. privat rådgivning
Hvis du alligevel synes, det er
uoverskueligt at skifte bank, kan
du overveje at få en uvildig rådgiver til at vejlede dig. Det koster ca.
1.000-2.000 kr. i timen.
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Få SMS med saldo
Få en daglig status over din
pengebeholdning via en SMS, der
viser din saldo. Tjek med din bank,
om de har løsningen, og brug
desuden netbank til selv at tjekke,
om hævningerne på din konto ser
rigtige ud.

Brug dit budget
Brug dit budget. Det skaber det
nødvendige overblik og giver
mulighed for planlægning. Når du
først har overblikket, kan du træffe
beslutning om, hvordan pengene skal bruges. Det gælder det
daglige budget, men det gælder
også realkredit- og boliglån. En
god planlægning kan spare dig
for rigtig mange penge.

Afdragsfrihed
udløber
Hvis boligen er faldet så meget
i værdi, at realkreditlånet fylder
mere end 80 procent af ejendomsværdien, bliver din nye
virkelighed enten, at du får et
nyt realkreditlån, hvor hele lånet
nu er med afdrag, eller at du får
realkreditlånet op til de 80 procent
og oven i må optage et andet og
dyrere banklån, der dækker den
sidste gæld.
Jo før du finder ud af, at dit hus
er faldet så meget, at gælden
ikke længere ligger inden for de
80 procent af husets værdi, jo tidligere kan du sikre sig mod en stigning i boligudgift i form af tvunget
afdrag på det nye realkreditlån
eller et dyrt banklån.
Hvis du opdager, at dit afdragsfri
realkreditlån har oversteget de
80 procent, kan du ved at afdrage
øjeblikkeligt med et mindre beløb
forhindre, at hele økonomien vælter, når det afdragsfri lån udløber.

Er du en dårlig kunde?
Alle banker er underlagt krav fra Finanstilsynet, der gradvist er blevet
strammet i kølvandet på finanskrisen. Det betyder, at du som kunde ikke kan
betragte det som en selvfølge, at du kan skifte bank.
En midlertidig usikker økonomi på grund af en fyring, en skilsmisse eller et
markant fald i værdi af egen bolig, der gør familien såkaldt teknisk insolvent,
fordi du har mere gæld i huset, end det er værd, tæller alt sammen i negativ
retning i forhold til et bankskifte. Er det din situation, gør du klogt i at gøre
din økonomi mere stabil frem for at bruge unødig tid på at forsøge at skifte
bank. Bankerne vil typisk undersøge følgende ved nye bankkunder:
Står du opført som skyldner i RKI (Danmarks største register over dårlige
betalere)? Det afslører, at du ikke har kunnet betale alle dine regninger, og
det gør dig uattraktiv i forhold til at blive kunde i en ny bank, der næppe
kan låne til dig pga. af din ubetalte gæld til andre kreditorer.
Hvad er din gældsfaktor? Som tommelfingerregel må gælden ikke ligge
højere end 3½ gange den årlige bruttoindkomst. Dvs. tjener en familie
samlet 600.000 kr. om året brutto, bør gælden ikke overstige 2.100.000 kr.
Hvor høj gældsfaktoren må være, fastsætter det enkelte pengeinstitut.
	Er dit rådighedsbeløb rimeligt i forhold til din familiestørrelse? I Spar Nord
tager man for eksempel afsæt i både et vejledende rådighedsbeløb på
mindst 12.000 kr. pr. måned for en familie med to voksne og to børn og
en vurdering af familiens livsførelse og forbrugsmønster. Hvis familien eksempelvis har vist, at den sagtens kan leve for 10.000 kr./måneden, tager
banken udgangspunkt i det.
Har du formue? Formue omfatter blandt andet pensionsopsparing, investeringer samt ejendom, bil, båd mv. For ejendommens vedkommende vil
banken typisk lave en opdateret vurdering af ejendommen for at fastsætte
en præcis værdi. Formueforholdene spiller en vigtig rolle i forhold til de
andre vurderingspunkter, fordi en stor formue eksempelvis kan kompensere for en høj gældsfaktor. Bor kunden i en andelslejlighed vil banken
typisk også lave en vurdering af andelsboligforeningens økonomi.
Kilde: Nordea og Spar Nord
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Sparede
76.000 kr. på
at skifte bank
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Privatøkonomi

Jeg var håbløst naiv
Sidste år brød familien Nordby med sin bankforbindelse gennem
16 år. Udsigten til store omkostninger på en garanti fik familien til
at se sig om efter en anden bank.
Af: Pernille Marott Foto: Per Morten Abrahamsen

Da familien Nordbys gamle bank
krævede 76.000 kr. for at stille en garanti i syv måneder, der senere skulle
konverteres til et større realkreditlån
i forbindelse med et husbyggeri, fik
Søren og Lynne Nordby nok. Det måtte
kunne gøres billigere, mente de og
begyndte at se sig om efter en ny bank.
”Jeg var jo ellers så glad for min gamle
bank. Vi havde været kunder i en
årrække. Jeg kunne altid komme i kontakt med min rådgiver, og jeg stolede
blindt på banken. Jeg var helt sikker
på, at min egen bank kunne og ville
give det bedste tilbud på det lånebehov, vi havde i forbindelse med køb af
en byggegrund og opførelse af et hus”,
smiler Søren Nordby.
Familien havde tidligere købt garantbeviser i banken, fordi de som følge
heraf blev lovet en ”særlig behandling”, som f.eks. betød, at de slap for
forskellige gebyrer, bl.a. på Visakort.
”Men jeg har også oplevet en del
tilfælde, hvor jeg har mistet unødig
mange penge i valutatab, fordi jeg alt
for sent fandt ud af, hvordan banken
foretog min families transaktioner
fra Danmark til Storbritannien i en
periode, hvor vi var bosat i England.
Den måde, de gjorde det på, var ikke til
min fordel, men jeg opdagede det først
til allersidst, da vi var på vej retur til
Danmark, og jeg skulle overføre min
kones pension”.
Det var dog først, da den gamle bank
præsenterede en udgiftssum på 76.000
kr. for at stille en garanti i syv måneder, at Søren Nordby fik nok. Især da
han opdagede, at hans nye bank kunne
gøre det meget, meget billigere:

”Jeg fandt ud af, at den langt større
bank Nordea, som jeg har i dag, kunne
gøre det samme for 600 kr. Det var den
øjenåbner, der skulle til for at indse,
at penge var vigtigere for banken end
loyalitet over for mig”, fortæller Søren
Nordby.
”Jeg var håbløst naiv. Men forretningsmæssigt kunne jeg ikke forestille mig,
hvordan vores gamle bank kunne få
noget godt ud af at tage så meget for så
lidt og samtidig ville løbe den risiko,
at vi forsvandt. Vi havde jo ingen gæld,
men derimod faste indtægter og stod
over for at skulle bygge et hus. Da vi
stejlede, tilbød vores gamle bank at
gøre det billigere, men tilbuddet lå
stadig væk langt fra, hvad vi kunne
slippe med hos Nordea”, fortæller
Søren Nordby. Han har ikke fortrudt
skiftet – kun at han var så længe om at
sadle om.
Banken er en forretning
”Jeg kom først i gang med at undersøge,
hvad andre banker kostede, da vi stod
og skulle bruge pengene til byggegrunden. Indtil da havde jeg utroligt
nok stolet på det svar, jeg fik, når jeg
spurgte min gamle bank, hvad det ville
koste. Svaret lød hver gang: "Det ser
vi på, når vi kommer nærmere, men vi
skal nok finde en god og billig løsning
til dig"”, husker Søren Nordby.
Han og familien nåede at tage kontakt
til Nykredit og Nordea. Og da Nordea
svarede hurtigst, og da de gav et overbevisende førstehåndsindtryk – og
prisen ikke mindst var i orden – blev
det dem.
”Jeg var faktisk også inde på nettet for
at sammenligne priser. Men hvis den

“

Jeg kunne altid
komme i kontakt
med min rådgiver, og jeg stolede
blindt på banken.
Søren Nordby,
bankkunde

bank, man selv kommer fra, ikke har
oplyst om gebyrer mm., kan man ikke
bruge sammenligningsværktøjerne
rigtigt, og så må man ringe rundt til
udvalgte banker”, forklarer Søren
Nordby.
”Rådgiveren i Nordea havde indkaldt
en kollega, der var specialist i byggeri.
Specialisten var så meget på forkant
med, hvad vi stod overfor. Hun stillede
tallene op på en gennemskuelig måde,
og hun havde en stor faglig viden, der
var mere overbevisende end det, vi
kom fra. Og så var hun billigere”, smiler Søren Nordby.
Han, Lynne og 4-årige Robert har
netop fejret det første nytår i familiens
nye hus, som Nodea nu har finansieret,
og kan se tilbage på et år med et byggeog bankforløb med en helt ny bank.
”Der er mange spørgsmål i sådan et forløb, og der er mange inde over det. Det
har været lidt sejt, men det har været
det værd”, siger Søren Nordby.
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Indret
køkkenet
rigtigt
Af: Louise Fogh Hansen Illustration: Rikke Ahm Foto: Per Morten Abrahamsen

BEDRE HJEM: 90’ernes samtalekøkken var et udstillingslokale –
men i dag skal et køkken bruges! Det skal både være en hyggelig
ramme om din hverdag og et praktisk værksted at kokkerere i. Derfor
gennemgår BEDRE HJEM, hvordan du indretter køkkenet mest
praktisk, så du har knive og krydderier lige ved hånden og ikke skal
løbe unødigt frem og tilbage. Og hvem ved mere om køkkener end
kokke? Hør, hvordan tv-kokkene Mik Schack og Thomas Rode har
indrettet deres køkkener, læs de bedste fif til et funktionelt køkken og få hygiejneekspertens råd til gode køkkenvaner.
God fornøjelse.
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20-siders
køkkentema
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Fra samtalekøkken
til madværksted
Danskerne inspireres af kokke og restaurationskøkkener og finder den store
slagterkniv frem for selv at partere lørdagskyllingen. Derfor skal køkkenet nu
være et praktisk værksted – og ikke et spejlblankt samtalekøkken.
Af: Louise Fogh Hansen Foto: Lisbeth Holten

Forestil dig det her: Et ægtepar
underholder gæster i deres samtalekøkken fredag aften. Gæsterne sidder
på barstole ved køkkenøen og drikker
rødvin, mens værterne smager saucen
til og tjekker stegen i ovnen. I rummets
bløde sofahjørne leger børnene under
forældrenes diskrete opsyn. Selvom
værtsparret lige om lidt disker op med
en treretters menu, bærer køkkenet
ikke synderligt præg af, at her bliver
lavet mad. De snavsede køkkenredskaber er ryddet væk, køkkenlågerne er
kridhvide og spejlblanke, og køkkenet
danner den perfekte ramme om afslappet kvalitetssamvær.
Det var sådan, vi forestillede os, livet
med et samtalekøkken ville være. Men
drømmen var desværre vanskelig at
føre ud i livet.
”Samtalekøkkenet i starten af 90’erne
byggede på, at vi skulle komme hinanden ved, og vi skulle afsætte tid til at
være sammen med familien og de nære
venner. Problemet var, at den livsstilsutopi aldrig blev til noget, for vi havde
så travlt i 90’erne med at jagte vores
karriere og pleje vores individualitet.
Så det blev aldrig til det fællesskabsrum, som det var tiltænkt”, siger boligog trendforsker Mads Arlien-Søborg
fra trendfirmaet We Made It.
Derfor blev der overvægt af aftener i
samtalekøkkenet, der i stedet så sådan
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her ud: Mand sidder alene på barstol
ved køkkenøen. Han tjekker mails på
sin bærbare. Og venter på, at mikroovnen opvarmer hans færdigret.
Farvel til samtalekøkkenet
På den baggrund mener Mads
Arlien-Søborg, at vi er klar til at sige
farvel til samtalekøkkenet. Det nye
er køkkenet som madværksted, hvor
vi vægter madlavning højest og lader
køkkenets funktion som socialt samlingspunkt komme i anden række.
Interessen for gastronomi og madlavning boomer i øjeblikket, og det
smitter af på vores tilgang til køkkenet.
”Mange begynder at sætte pris på
mad på en anden måde og tillægge
den nogle værdier, som man ikke har
gjort før. Det med at bruge tid på maden, bruge nogle ordentlige råvarer
og at have nogle gode, solide redskaber i sit køkken, det er lige præcis
det, et madværksted kan ramme ind”,
fortæller han.
Så nu er idealet ikke blot at hygge sig i
køkkenet, men også at lave mad i det.
Men hov: Hvis vi ikke engang kunne
få tid til at udleve samtalekøkkenets
drøm om hyggestunder og socialt
samvær, hvordan skal vi så finde tid
til at sylte, bage, stege og braisere i
madværkstedet?

“

Et madværksted
er mere råt. Det
må godt se ud,
som om det bliver
brugt. Det er også
en af de store forskelle fra samtalekøkkenet, der skulle have helt blanke,
hvide fronter og
være strømlinet og
minimalistisk.
Mads Arlien-Søborg
bolig- og trendforsker i
We Made It

Madværkstedets
kendetegn
Åbne hylder med adgang
til køkkenredskaber.
Køkken op ad
væggene fremfor kogeø.
Krydderurter og grøntsager
stående fremme.

”Finanskrisen har gjort rigtig meget
ved vores livsstil generelt. Vi har lært
at prioritere det nære og sætte tempoet
ned og ikke jagte karrieren så meget,
for den er flygtig, og den kan slutte i
morgen. Derfor går vi efter noget, der
er mere stabilt og nært”, siger trendforskeren. Derfor mener han, at vi i dag – i
modsætning til i 90’erne og 00’erne – er
parate til at afsætte den tid, det kræver
at udleve idealerne om hjemmebagt
fuldkornsbrød og timelange simreretter.
Ud med kogeøen
Et af de konkrete tegn på overgangen
fra samtalekøkken til madværksted er
ifølge Mads Arlien-Søborg, at samtalekøkkenets karakteristiske kogeøer
forsvinder.

”Kogeøen var et voldsomt upraktisk
element, for den skulle ud at stå midt i
rummet. Set fra et indretningsarkitektonisk synspunkt var det jo helt vildt
upraktisk, for det krævede nærmest et
køkkenareal på plus 100 kvadratmeter.
Det var også idealet i samtalekøkkenets epoke, at køkkenerne ikke kunne
blive store nok. I virkeligheden var det
ikke så mange, der havde plads til det”,
siger han.
Madværkstedet har fokus på praktisk
og funktionel indretning, og man udnytter pladsen bedre ved at bygge
køkkenet op ad væggene. Madværkstedet er desuden inspireret af restaurationskøkkener og har åbne hylder,
som giver direkte adgang til potter og
pander.

“

Det med at bruge
tid på maden, bruge nogle ordentlige råvarer og at
have nogle gode,
solide redskaber i
sit køkken, det er
lige præcis det, et
madværksted kan
ramme ind.
Mads Arlien-Søborg
bolig- og trendforsker i
We Made It
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“

Det med køkken-alrummet er
også i Danmark
startet i middelklassens øverste
lag. Man har en
afslappethed, og
det er ikke noget
problem at være i
forskellige roller
og funktioner.
Man er både far
og mor og én, der
laver mad, og
samtidig kan man
godt feste og hygge
sig med vennerne.
Det skal man se i
forhold til det meget gamle repræsentative ideal,
hvor man sidder
omkring bordet,
og retterne bliver
båret ind af tjenestefolk.
Hans-Christian Jensen
lektor ved Institut for Design og Kommunikation,
Syddansk Universitet

”Et madværksted er mere råt. Det må
godt se ud, som om det bliver brugt.
Det er også en af de store forskelle fra
samtalekøkkenet, der skulle have helt
blanke, hvide fronter og være strømlinet og minimalistisk. Det skulle stå
som en ren, hvid skulptur i rummet,
og et samtalekøkken måtte nærmest
aldrig se ud, som om der blev lavet
mad. Der skulle være klinisk rent. I et
madværksted må det godt flyde med
grøntsager og friske urter”, forklarer
Mads Arlien-Søborg.
Vi mødes i køkkenet
Det er dog ikke alt, der ændrer sig.
Selvom samtalekøkkenet måske er på
retur, foretrækker vi stadig store, åbne
køkkenrum, hvor der er plads til at
spise og samles som familie.
”Du kan sagtens have spiseplads
integreret i samme rum som madværkstedet, men man kan også vælge at
have det som et traditionelt køkken.
Det er ikke det, der definerer, om det
er et madværksted eller ej. Det var det
jo med samtalekøkkenet”, siger Mads
Arlien-Søborg.
Det åbne spisekøkken har været
danskernes favorit i mange år. Udviklingen fra det aflukkede til det åbne
køkken begyndte for over 50 år siden
og ser ikke ud til at vende foreløbig.
Det fortæller Hans-Christian Jensen,
der er lektor ved Institut for Design
og Kommunikation ved Syddansk
Universitet.
”Der blev lavet undersøgelser i almennyttige byggerier i 40’erne, hvor
arkitekterne havde et ideal om små
køkkener, der skulle være en slags rent
funktionelle madlaboratorier. Men
resultatet af undersøgelsen viste, at
folk faktisk også gerne ville bruge køkkenet som et opholdsrum”, fortæller
han.
Siden da har køkkenet støt og roligt tilkæmpet sig en mere prominent plads i
boligen og er i dag ved at udkonkurrere
stuen som det primære opholdsrum.
”Over de sidste 40-50 år har ideen om,
hvor familielivet rigtig leves, flyttet sig
fra opholdsstuen til køkkenet. Det er
der, man laver mad, hjælper børn med
lektier, tjekker mails og har små gør
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det selv-projekter”, siger Hans-Christian Jensen.
Gæster må gerne se de beskidte gryder
I gamle dage var middagsgæster ikke
velkomne i køkkenet. De skulle kun se
de fint anrettede fade, der blev båret
ind i spisestuen, og ellers skånes for
synet af den beskidte opvask og de
brugte kasseroller ude i køkkenet.
Men i dag inviterer vi gladelig gæster
indenfor i køkkenet for at snakke over
gryderne. Der er prestige i at mestre en
mere afslappet omgangsform.
”Der er lavet en undersøgelse i England, der viser, at idealet om det åbne
køkken hænger nøje sammen med
social status og uddannelsesgrad. Det
er især de veluddannede, der har en afslappethed i forhold til at have gæster
i køkkenet”, fortæller Hans-Christian
Jensen og forklarer, at det samme gælder i Danmark.
”Det med køkkenal-rummet er også
i Danmark startet i middelklassens
øverste lag. Man har en afslappethed,
og det er ikke noget problem at være i
forskellige roller og funktioner. Man er
både far og mor og én, der laver mad, og
samtidig kan man godt feste og hygge
sig med vennerne. Det skal man se i
forhold til det meget gamle repræsentative ideal, hvor man sidder omkring
bordet, og retterne bliver båret ind af
tjenestefolk”.
Læs temaet om køkken på:
Bolius.dk/nyt-koekken
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VINKELKØKKEN

Almen
belysning

OVERSKAB

Fokuseret spot
50 cm fra
overskab til
bordplade

Stikkontakt
AFSÆTNINGSPLADS:
Min. 60 cm

OPVASKEMASKINE

BORDHØJDE:
85-95 cm

VASK

UNDERSKAB

FRIAREAL:
Min. 120 cm

Indret køkkenet rigtigt
I et velfungerende køkken er der plads og en praktisk arbejdsgang – uanset om køkkenet er stort eller lille. Få overblikket i
denne infograﬁk, og læs om detaljerne i temaet.
Illustration: Rikke Ahm
Arbejdstrekant: Angiver afstanden mellem køkkenets tre primære funktioner: Vask, komfur
og køleskab. Er den samlede afstand for lille, bliver arbejdet anstrengt og er den for stor,
giver det endeløse vandringer.
Afsætningsplads: Der bør være 60 cm. fri bordplads på begge sider af vasken og på den ene
side af køleskabet bør der være min. 60 cm. afsætningsplads.
Tilberedningspladsen er køkkenets vigtigste arbejdsplads. Placer den mellem vask og
komfur, så der er kort afstand mellem skylning af råvarer, tilberedning og madlavning.

Kilde: ’Bogen om køkkenet’ af Pernille Hjorth

KØLESKAB
TILBEREDNINGSPLADS:
Min. 160 cm

Stikkontakt
Min. 40 cm

KOMFUR

Min. 60 cm
varmefast
plade

ARBEJDSTREKANT

Fodspark:
7 cm dyb
og 10 cm høj
Komfur: Der bør være 40 cm. på den ene side og 60 cm. på den
anden, gerne med varmefast overflade.
Friareal: Arbejde og passage skal kunne foregå samtidigt, uden
at man går i vejen for hinanden. Hold derfor ca. 120 cm friareal bag
arbejdspladserne.

PLANLØSNINGER
U-FORMET:

Skabe/skuffer: Underskabe med skuffer gør det lettere at holde
orden og danne sig et overblik over indholdet.
Bordhøjde: En arbejdshøjde på ca. 10-15 cm under albueniveau er
passende for de fleste, hvilket typisk er 90-100 cm. Tilpas bordhøjden
efter den højeste person i boligen. Det belaster ryggen mindre at
arbejde ved et brod, der er lidt for højt end et, der er for lavt.

TOSIDET:

ENSIDET:

Belysning: Brug to slags lys i køkkenet. Fokuseret lys over arbejdspladserne, f.eks. spots under overskabene, og generel oplysning af
rummet, f.eks. pendler i loft og over spisepladsen
Bordplade: Vælg bordplade ud fra, hvor meget den må koste,
og hvor plejekrævende den er. Bordpladen bør have udhæng,
så spildte væsker ikke løber ned over underskabene.

BOLIUS BEDREHJEM — februar 2014 — 45

Tema

Kokkene Rode & Schack:

Sådan indretter
du dit køkken
Hvordan indretter du dit køkken bedst? Det giver de to kendte tv-kokke
Thomas Rode og Mik Schack dig nogle bud på her. De har begge
gjort sig meget forskellige tanker om, hvordan et køkken bliver både
funktionelt og rart at være i.
Af: Kirsten Marie Juel Jensen Foto: Lisbeth Holten

En høne simrer i en stor gryde på et
gigantisk gaskomfur. Krydderidåser
og poser står tæt på alle hylder, og væggene er fyldt med farverige malerier,
mens et fadølsanlæg flankerer den
rustikke køkkenvask.
I dette køkken – i en ældre villa i
Københavns nordvestkvarter – regerer
tv-kok Mik Schack. Som han står i sin
farverige skjorte og smiler midt i det
hele, føler han sig tydeligvis hjemme.
Kører du lidt længere nordpå – til
Tikøb i Nordsjælland mellem birke- og
fyrretræer – findes der i et nymalet
sort sommerhus en helt anden køkkenstil. Her holder Thomas Rode, tidligere
kok og køkkenchef i Kong Hans Kælder, nemlig til.
Her er højt til loftet, og duften af friskt
træ hænger i luften, da alt fra skabe og
skuffer til køkkenbordplade og spisebord er blevet snedkereret specielt til
dette rum. Gamle, smukke tallerkener
hænger i en tallerkenrække på væggen. Og en brændeovn har taget plads
midt i rummet.
Du kan nå alt i et smalt køkken
Det er langt fra tilfældigt, hvordan de
to kokke har indrettet deres køkkener – selvom de to køkkener er meget
forskellige.
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Mik Schack flyttede ind i sit hus i 1985,
og med årene har han formet køkkenet,
som han vil have det.
”Det var noget gammelt lort, så jeg
fjernede en væg ind mod stuen og lukkede en lille gang af bagved køkkenet,
så der blev skab i den ene ende. Og et
ekstra køkkenhjørne i den anden. Og
så har jeg stille og roligt skiftet tingene
ud, når noget faldt fra hinanden”, siger
han.
Han kan godt lide, at hans køkken er
langt og smalt, så han kan stå midt i det
hele og alligevel nå alt, han skal bruge.
”Der kan sagtens være mange mennesker i køkkenet på én gang, selv om det
er lille. Når jeg har gæster, havner vi tit
her. Man kan stå 14 her på én gang – og
alle samles ofte om fadølsanlægget.
Og når jeg har lavet tv-optagelser, er vi
jo også mange i køkkenet på én gang”,
fortæller han.
Et køkken af træ er levende
Thomas Rode købte sammen med sin
kone Thilde Maarbjerg sommerhuset
i Tikøb sidste efterår. Selv om der var
et funktionelt køkken i huset, endte
de med at rive det hele ned og begynde
forfra. De ville have et stort, rummeligt køkken med mange spisepladser.

“

Jeg kan godt lide,
at mit køkken er
forholdsvist smalt
og lille, for så kan
jeg nå det hele på
én gang. Jeg har
ingen drøm om, at
det skal være noget fancy. Det skal
kunne bruges. Jeg
fatter ikke dem,
der har brugt deres friværdier på
at bygge kæmpe
køkkener med kogeøer, de ikke bruger til andet end
at sidde med deres
laptops og samtalekøkkener, de ikke
taler sammen i.
Mik Schack
tv-kok og journalist

Om Mik Schack
Født i 1952.
Født som Michael Hans greve
Schack og arving til Schackenborg, men ønskede ikke at
overtage godset.
Tv-kok, journalist, tegner og jazzmusiker.
Især kendt fra ’Mik Schacks
Hjemmeservice’ på DR2 og ’Mik
Schacks Public Service’ på DK4.
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Om Thomas Rode
Født i 1968.
	Udlært kok, kogebogsforfatter
og tidl. køkkenchef i Kong Hans
Kælder, København.
Især kendt for at være fortaler for
og udvikler af stenalderkost og
fra tv-programmerne ’4-stjerners
middag’ og ’ROD i køkkenet’ på
Kanal 5.

48 — februar 2014 — BOLIUS BEDREHJEM

”Vi ville egentlig gå og renovere det
hele lidt hen ad vejen. Men vi blev
grebet af det, og så gik det pludselig
stærkt. Jeg drømte om, at køkkenet
skulle være lavet af træ. Det er så
smukt og levende, og vi havde ikke set
et køkken, der var, som vi ville have
det. Så dette køkken er faktisk sprunget ud af vores fantasi – i tæt samarbejde med Kaptajnen, som er en af vores
gode venner, der er snedker”, fortæller
Thomas Rode.

”Det var fedt at følge håndværkerne,
der flippede ud over det her træ. De
blev inspirerede af at arbejde med det.
Og når vi sidder og spiser, kan vi sidde
og røre ved det og beundre, hvor flot
det er blevet”, siger Thomas Rode.

Alle skabe og skuffer er blevet lavet af
træ, der er tappet sammen – i stedet
for at blive sat sammen med søm og
skruer. Og så er både spisebordet og
den store køkkenbordplade skåret ud
af noget helt fantastisk gammelt træ,
som i store revner er tappet sammen af
træ i en mørkere nuance.

”Det nytter ikke noget, at et køkkenmøbel har et smart navn, hvis du ikke
kan bruge det til noget. Og så må der
gerne være så meget plads, at I kan stå
fire mennesker og lave mad, mens det
hele sejler, og der er fedtede fingre ud
over det hele. Køkkenet er for os en
legeplads og et eksperimentarium,

Funktionel legeplads
Selv om Mik Schack og Thomas Rode
har meget forskellig køkkensmag, er
de meget enige om, at du ikke bare bør
lave et køkken, der ser pænt ud.

Tjek kvaliteten af nye køkkenelementer
Hiv i skuffer og smæk med låger
Åbner og lukker de uden besvær og ujævne ryk? Det giver dig et indtryk af
hængsler og skuffeskinners kvalitet. Læg også mærke til lyden. Det bliver
hurtigt et irritationsmoment, hvis der lyder et smæld, hver gang køkkenlågerne lukkes i.

“

Køkkenet skal både kunne bruges
og være levende.
Det er blandt andet også derfor,
vi har lavet hele
rummet til et køkken-alrum. Vi er
altid sammen om
at lave mad – også
med vores børn
– og bruger meget tid på at spise
sammen. Derfor
faldt vi for tanken
om en slagbænk og
et stort spisebord
– så vi fik skabt et
hjørne, hvor man
har lyst til at blive
hængende.
Thomas Rode
kok og forfatter

Tjek hængsler og skuffeskinner
Skuffeskinner på kuglelejer holder længere end dem på nylonhjul. Hængsler
skal helst kunne justeres i tre retninger, så du altid kan rette en skæv låge.
Tjek skabenes bagbeklædning
Billige køkkenskabe har ofte kun en blød masonitplade på få millimeters
tykkelse som bagbeklædning, og pladen er kun lakeret på den indvendige
side. Den ubehandlede side kan suge fugt, og pladen er ikke kraftig nok til
at holde skabet stabilt over flere år. Derfor skal du gå efter skabe med en solid bagbeklædning, der er minimum 4-6 millimeter tyk og lakeret på begge
sider. Det er også bedst, hvis pladen er monteret i en rille på skabet og ikke
blot sømmet fast med små papsøm.
Tjek kanter omkring skuffer og låger
Kanterne omkring skuffer og låger bliver udsat for hårde stød, hver gang du
lukker skuffer og skabe. Derfor skal de være belagt med et materiale, der
kan holde til slagene. Det bedste er massive trælister og derefter finer eller
hård plastik. Det dårligste er tynd melaminfolie.
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Skuffer på 45-50
cm i bredden er
mest praktiske.
Brede skuffer på
90 cm eller 180 cm
er flotte, men ikke
særlig praktiske.
De betyder nemlig,
at din køkkenmedhjælper må træde
tilbage og afbryde
sit arbejde ved køkkenbordet, hver
gang du skal hente
noget i en skuffe.

hvor vi giver glæden ved mad videre til
vores børn”, siger Thomas Rode.
Indret med sjæl og kunsted
Mik Schack synes også, du bør droppe
alle forestillinger om et blankpoleret
køkken i det nyeste design. Han kan
selv godt lide at proppe kunst og ting
med en historie ind i køkkenet. Fordi
det kan virke inspirerende i madlavningen. F.eks. har han hængt lamper
op, der er lavet af tragte fra vinproduktion, og som han har overtaget fra et
gammelt værtshus.
”Jeg har også kunst i køkkenet, fordi
jeg synes, det er sjovt at se på. Og så
skifter jeg det ud løbende. Maleriet af
Lars Hjortshøj lavede jeg f.eks. den
dag, han skulle komme og lave mad.

Der gik noget tid, inden han opdagede,
hvad der hang på væggen”, fortæller
Schack.
Bedste råd: Køb kvalitet!
”Køb nogle gode knive, og sørg for at få
dem slebet en gang om året. Jo bedre
kvalitet, du køber fra begyndelsen, jo
flere penge sparer du i længden. Jeg
har også de uundværlige gryder – mormorgryderne. De er lavet i Frederiksværk og er ægte stålgryder, der aldrig
brænder på”, siger Mik Schack, der har
købt et særligt solidt skuffedarium til
stålgryderne.
”Jeg skal kunne stå op og hoppe i
skufferne, uden at de knirker – de skal
kunne holde til noget”, siger han.
Thomas Rode er helt enig. Køkkenskabe og skuffer skal være solide, for
det er ’ikke til at holde ud’, hvis skuffer
falder fra hinanden, eller skabe står og
vakler.
”Og så forstår jeg ikke, at folk spinker
og sparer på knive og gryder. Hvis
du køber noget ordentligt, kan du
have det resten af livet. Jeg bruger en
kniv hver dag til at skære kød, fisk og
grøntsager. Alligevel har jeg kun haft
to knive på 17 år, selv om de bliver
slebet mange gange. Fordi jeg har købt
ordentlig kvalitet”, siger han.
Se alle billederne med kokkene:
Bolius.dk/kokke
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Køkkenets
arbejdstrekant

Vidste du …
… at uden fodspark, er der ikke
plads til fødderne, når
du står ved køkkenbordet.

Det meste af arbejdet i et køkken
foregår i det trekantede areal
mellem køleskab, vask og komfur.
Det kaldes køkkenets arbejdstrekant.
Den samlede afstand mellem de tre
punkter skal væremellem 360 cm og 660 cm
for at give optimale arbejdsforhold. Hvis trekanten er for lille, føles pladsen
trang, og er den for stor, skal du bære gryder og madvarer mere end nødvendigt. Køleskabet er det punkt, der lettest kan afvige fra trekantsreglen,
mens vask og komfur helst skal befinde sig 120-180 cm fra hinanden.

Tilberedningspladsen
Stedet, hvor du snitter grøntsager, smører madpakker og parterer kylling.
Tilberedningspladsen bør ligge mellem vask og komfur, så der er en glidende overgang mellem skylning, snitning og madlavning ved komfuret.

Gas eller induktion?
Når det kommer til, hvilket komfur du
bør vælge, bliver det en smagssag.
For Mik Schack og Thomas Rode har
hver deres favorit:

“

Et gaskomfur er
det eneste, du kan
lave mad på. Det
duer ikke med induktionsplader.
Mik Schack

“

Jeg elsker mit
Gaggenau induktions-komfur. Det
er kraftfuldt og
har et smukt design. Gaskomfurer
er noget nostalgisk
pis og svært at
gøre rent.
Thomas Rode

Hold tilberedningspladsen fri af køkkenmaskiner og krydderurter, så du
kan udnytte hele bordpladen til dit arbejde.
	Undgå at placere opvaskemaskinen under tilberedningspladsen – når den
står åben, kommer den til at spærre for hele arbejdspladsen.
	Beregn min. 120 cm bordplads til tilberedningspladsen.

Husk afsætningsplads!
Du skal have fri bordplads på begge sider af vask og komfur og på den ene
side af køleskabet.
Vask: min. 60 cm på hver side.
Komfur: min. 60 cm på den ene side og 40 cm på den anden.
Køleskab: 60 cm på den ene side. Står dit køleskab placeret frit i rummet,
kan du sikre afsætningsplads med et rullebord.

Husk akustikken i køkken-alrummet
Der opstår hurtigt larm og støj i et køkkenalrum, hvor familien snakker, emhætten kører, og den yngste spiller computerspil på samme tid.

Det gør rumklangen bedre:
Opslagstavle eller kunstværker som i Mik Schacks køkken.
Trægulv, træbordplade og bogreoler.
Lydabsorberende plader i loftet.
Vælg støjsvage hvidevarer – især hvis rummet også er opholdsrum.

Det gør rumklangen værre:
Hårde gulvflader som granitfliser eller brændte klinker.
Bordplade af beton eller granit.
Glatte, hårde vægge.

BOLIUS BEDREHJEM — Februar 2014 — 51

Tema

Gode køkkenvaner
Gode vaner og praktisk indretning gør det let at
holde køkkenet rent. Læs de enkle råd fra Michael
René, der er fødevare- og hygiejneekspert.

9

10
3
1
7
2
1 Krydderier
Krydderier holder sig bedst, hvis de
står mørkt, så stil dem i et skab eller en
skuffe tæt på, hvor de skal bruges. Sørg
for at holde glassene rene, især når du
krydrer råt kød. Tør glassene af med
vand og sæbe og fjern fedtfingre med
det samme.
2 Tomme flasker
Gamle bundsjatter i flaskerne kan komme til at lugte og tiltrække bananfluer,
så husk at tømme flaskerne helt, inden
du stiller dem væk, og skyl dem evt.
hurtigt eller skru låget på. Saml flaskerne i en kasse eller kurv, du kan bære
ned til pantautomaten.
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3 Olie- og eddikeflasker
Lys og varme forringer oliers holdbarhed, men du behøver ikke at gemme
dem væk i et mørkt skab af den grund.
Det er bedre at have olier og eddiker
tæt på komfuret, så du får dem brugt i
madlavningen. Køb derfor olie, eddike
m.m. i flasker, der skærmer mod lyset.
I de gennemsigtige glasflasker bliver
olien hurtigere harsk.
4 Køleskab
Stil dine madvarer med størst muligt
mellemrum i køleskabet, så alle varer
køles jævnt. Hvis køleskabet ikke er
fyldt, er det derfor bedre, at varerne
står spredt, end at en enkelt hylde er

proppet, mens de andre står tomme.
Opbevar grøntsager i de nederste
grøntskuffer, så der ikke drysser jord
ud på andre madvarer. Hold øje med
dryprenden bagerst i køleskabet,
som let kan stoppe til og løbe over
med vand. Gør det til en vane at tage
en enkelt hylde eller grøntskuffe fra
køleskabet med i dagens opvask, så
du holder køleskabet rent, indtil du har
tid til den helt store tur.

5 Friske krydderurter
Friske krydderurter er flotte og gode
for både madens sundhed og smag,
så de må gerne stå fremme og friste i
køkkenet – så husker du også at bruge

Af: Louise Fogh Hansen Illustration: Rikke Ahm
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dem. Stil dem på en hylde eller i en
vindueskarm, så du holder jordbakterier væk fra rå madvarer.

6 Frugt
Frugt er sundt, så lad den gerne stå
fremme og friste i en frugtskål. Men
husk at se skålen igennem et par
gange ugentligt, og lad være med blot
at stakke ny frugt oven på den gamle.
Tropiske frugter som melon og bananer holder sig bedst uden for køleskabet. Husk at visse frugter, f.eks. æbler
og pærer, udskiller luftarten ethylen,
der får andre frugter til at modne og
fordærve hurtigere. Derfor er de bedst
at opbevare for sig selv.

7 Viskestykker
Afhængig af mængden af opvask
skal viskestykker skiftes 1-2 gange
ugentligt, og hvis der er synligt snavs
på dem. Husk at bruge håndklæde og
ikke viskestykke til at tørre hænder i.
Vask viskestykker og håndklæder ved
60 grader.
8 Karklud
Skift karklud dagligt og efter behov
– f.eks. skal karkluden altid til vask,
hvis du har brugt den til at tørre frisk
kødsaft eller jord væk. Vask dem ved
60 grader.

9 Rengøringsmidler m.m.
Placer rengøringsmidler, opvasketabs
og vitaminpiller, hvor børn ikke kan nå
dem. Du kan også placere det under
vasken, hvis du monterer en sikring
på køkkenlågen, som kun voksne har
adgang til.
10 Skærebræt
Det er nemmest at have tre skærebrætter – et til kød, et til grøntsager og
et til brød – og giv dem f.eks. farvekoder, så du selv i travle stunder kan
huske, hvilket bræt der hører til hvad.
Sørg altid for at vaske det med varmt
vand og sæbe og skrubbe godt ned i
alle riller og kanter.
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Arkitektens råd
Arkitekt Pernille Hjorth har skrevet ”Bogen om køkkenet” og arbejdet
med køkkenindretning i flere år. Læs hendes bedste fif til at indrette
både det lille og det store køkken – og få hendes tricks til at friske et
gammelt køkken op.
Af: Louise Fogh Hansen Illustration: Rikke Ahm

Lille køkken
Benhård prioritering er nøglen til at
indrette et funktionelt køkken på få
kvadratmeter, og de to ting, du skal
vægte højest, er fri bordplads og opbevaringsplads – i den rækkefølge.
Bordplads
Et køkken skal som absolut minimum have tre meter bordplads inkl.
vask og komfur, for at det bliver
godt at arbejde i. Sørg for plads til
afsætning på begge sider af vask
og komfur, og hav en tilberedningsplads på en meter fri bordplads.
Undgå højskab og ovn i bordhøjde
– begge tiltag vil æde 60 cm af din
bordplads. Vælg i stedet overskabe
helt til loftet, hvis du virkelig mangler skabsplads.
Hold bordpladen fri af krukker og
flasker. Montér hellere et ophæng
eller en lille hylde til den slags.

Opbevaringsplads
Undgå spildplads – fravælg derfor
så vidt muligt et vinkel- eller U-formet køkken, for i hjørnerne er det
umuligt at udnytte pladsen optimalt.
Et to- eller enkeltsidet køkken fungerer bedre på lidt plads.
Sortér i dit køkkengrej. Alt, du ikke
har brugt inden for de sidste tre
måneder, kan i stedet stå på loftet,
eller hvor du ellers har plads.
Vælg maxiskabe med ekstra højde
og dybde og lav sokkel. Det er en
bedre løsning end sokkelskuffer,
som er meget upraktiske.
I tre skabe på 40 centimeters bredde kan du udnytte pladsen mere
effektivt end i to skabe på 60 cm.
Er dit køkken for smalt til, at du kan
have dybe køkkenskabe på begge
sider (min. 110 cm frit gulvareal), kan
du bruge overskabe som underskabe i den ene side. De er typisk kun
35-40 cm dybe i stedet for 60 cm.

Stort køkken
Jo større, jo bedre gælder ikke nødvendigvis for køkkener – kun hvis du
indretter det klogt. Udfordringerne i
det store køkken er akustik og at undgå unødige vandreture mellem vask,
køleskab og komfur.
Placering af arbejdsfunktioner
Spred ikke arbejdsfunktionerne
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for meget – den samlede afstand
mellem vask, køleskab og komfur
må ikke overstige 6,6 meter. Køleskabet kan bedst placeres langt væk
fra resten, så skal du blot sørge for
afsætningsplads i nærheden, hvor
du kan stille madvarer kortvarigt og
smøre en hurtig mad.
Tænk på rummets ganglinjer – især
hvis der er gennemgang i rummet.
Sørg for, at forbipasserende kan gå
igennem uden at stå i vejen for dem,
der arbejder i køkkenet.
Opdel evt. køkkenet i zoner, når

du planlægger indretningen: En
arbejdszone, hvor køkkenets tre
arbejdspladser ved vask, komfur og
køkkenbord er placeret. En spise-opholdszone med spisebord og
en opvaskezone, hvor der er plads til
beskidt service, skylle af og sætte i
opvaskemaskinen. Derved sikrer du,
at alle familiemedlemmer kan bruge
køkkenet til forskellige ting samtidig
uden at gå i vejen for hinanden.

Det kan du bruge din ekstra plads til
Ovn i bordhøjde – det giver bedre
arbejdsstilling, når du skal tage tunge fade og bradepander ind og ud.
To vaske – placér f.eks. den ekstra
vask tæt ved kogepladen, så du let
kan hælde kogende vand fra varme
gryder osv. Du kan også vælge en
ekstra dyb vask, som du kan bruge
til at vaske store gryder og bradepander i.
	En ekstra tilberedningsplads.
	En ælteplads, hvor bordhøjden er
tilpasset arbejdet med dej, hvis du
elsker at bage.
Højskabe med ekstra lagerplads –
især vigtigt, hvis du foretrækker at
købe ind ad få, men store omgange.

Pift dit køkken op
Hvis køkkenets arbejdsfunktioner i
forvejen er godt placeret, behøver du
ikke at rive alt ned og starte forfra for
at få et ”nyt” køkken. Små forbedringer
kan gøre en stor forskel.
Skift køkkenlåger og greb.
Mal eller lim stållaminat på soklen.
Sæt fliser op på væggen mellem
under- og overskabe.
Erstat overskabe med hylder.
Skift bordpladen eller frisk den gamle op. Har du en træbordplade, kan
du bejdse den eller slibe den ned.
Sæt ny stænkplade op ved komfuret.

Vælg bordplade
Bordpladen er det element i køkkenet,
som du slider allermest – derfor skal
du vælge den med omhu. Spar hellere
på køkkenmoduler eller specielle
features som sokkelskuffer end på
bordpladen.
Vælg din bordplade ud fra, hvor meget
den må koste, og hvor besværlig
den må være at holde ren og pæn i
hverdagen. Der er nemlig stor forskel
på, hvor meget det kræver at holde
de forskellige bordpladematerialer i
tiptop stand.
Billig og nem at holde
Vælg laminat. Det er et billigt
materiale, der kan tåle fedt og syre
fra madvarer, og det kræver kun
almindelig rengøring. Kan ikke tåle
direkte varme. Kommer der hak eller
ridser i pladen, kan fugt trænge ind.
Billig, lækker og jeg bruger gerne
tid på at pleje den
Vælg en træbordplade. De fås i
mange prisklasser, men se efter, at
de træstave, bordpladen består af,
er tappet sammen og ikke blot limet. Det gør bordpladen mest stabil
over for fugt, som ikke kan undgås
i et køkken. En ny træbordplade
skal mættes med olie eller sæbe
og efterfølgende opfriskes med
olie et par gange årligt. Undgå at
montere blandingsbatteri direkte i
en træbordplade, men vælg en vask
med hanehul eller et væghængt
blandingsbatteri, så du ikke får grimme vandskjolder i træet.

I medium prisleje og nem at holde
Vælg en stålbordplade. Den er hygiejnisk, kræver ingen særlig vedligeholdelse og kan holde til stort set
alt – kalkpletter kan du fjerne med
eddike. Stål tåler varme, men undgå
alligevel at sætte varme gryder på
en stålbordplade, for det kan få stålet til at slippe den underliggende
spånplade og danne buler.
Eksklusiv, flot og nem at holde
Vælg en bordplade af corian eller
et andet kompositmateriale. Det
modstår fedt, syre og farveholdige
væsker, har en meget hård overflade og lang holdbarhed. Kræver
kun almindelig rengøring som
vedligeholdelse. Materialet har god
varmebestandighed, men lad være
med at sætte varme gryder direkte
på bordpladen. Er du indstillet på
en smule mere vedligeholdelse, er
granit et godt bud. Det tåler varme
og modstår syre, fedt og farvede
væsker. Du skal blot mætte overfladen med stenolie eller voks.
Eksklusiv, flot og jeg bruger gerne
tid på at pleje den
Vælg en bordplade af natursten,
kalksten eller marmor, som alle
har et smukt spil i overfladerne.
De er hårde, ridsefaste og tåler høj
varme, så de egner sig særligt til
afsætningsplads omkring komfuret.
Ulempen er, at materialerne ikke
er syrefaste, så citron og eddike vil
ætse pladen, og du kan ikke bruge
skrappe rengøringsmidler. Bordpladen skal løbende mættes med olie,
sæbe eller voks for at modstå snavs
og fedt. En anden mulighed er
beton, der giver køkkenet et råt look.
Men den tåler heller ikke syre og kan
tage farve fra pletter af rødvin og
rødbede.
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Af: Louise Fogh Hansen Foto: Nationalmuseet og Jesper Ray

Fra lav til høj status
Køkkenets historie fra 1900-tallet til i dag afspejler samtidens livsstil.

Starten af 1900-tallet:
For tjenestefolk

1950’erne:
Husmorens domæne

1980-2000’erne:
Samtalekøkken og livsstil

Køkkenet er et arbejdssted for tjenestefolk, som er placeret i kældre
i villaer eller ud til baggården i herskabslejligheder, og det ligger langt
fra spisestuen, for køkkenets mados,
damp og skramlen med gryder skal
ikke forstyrre stemningen i de rum,
hvor husets familie underholder
gæster. Men køkkenet er ret stort,
og der er spiseplads til tjenestefolkene. I tilknytning til køkkenet er der ofte
både køligt viktualierum og anretterrum.

Kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og både de arbejdende
og de hjemmegående husmødre har
behov for at spare tid. Køkkenet får en
mere fremtrædende plads i boligen
og placeres nu tæt ved entréen og
med direkte adgang til spisestuen, så
tunge indkøbsvarer ikke skal bæres
så langt, og aftensmaden har kort vej
fra komfur til bord. Køkkenet får også
en lille spiseplads, så husmoren kan
holde øje med børnenes lektielæsning, mens hun laver mad – det første
spæde skridt mod samtalekøkkenet.

Nu skal køkkenet vises frem, så gæster
inviteres indenfor og kan sidde på en
barstol og sippe rødvin, mens værten
laver mad. Ordet samtalekøkken optages i det danske sprog i 2000. Køkkenet er nu et rum, der skal præsentere
familien udadtil, og derfor flytter fokus
i høj grad over på stil: Er man til det romantiske landkøkken, industrielt stål
eller moderne minimalisme? Sidst i
nullerne opstår modreaktionen mod
de veldesignede samtalekøkkener.
Familien har alligevel ikke tid til det
samvær, samtalekøkkenet var tiltænkt,
og der er for meget støj i rummet.

1920-1930’erne:
Effektiv arbejdssation
Middelklassen kan ikke længere
hyre billige tjenestefolk, for de kan få
bedre betalt arbejde på fabrikkerne,
så køkkenet skal nu bruges af husets
egne beboere. Modernismens arkitekter udformer køkkenet funktionelt
og hygiejnisk. Der skal være effektive
arbejdsgange, og køkkenet skal være
let at holde rent. Elektricitet erstatter
gas og kul. Men madlavning er stadig
lavstatusarbejde, for det er pinligt
ikke at have råd til tjenestefolk, så
køkkenet forbliver et lidt bortgemt rum
i huset.
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1960-1970’erne:
Socialt samlingspunkt
Spisepladsen i køkkenet vokser, og
køkkenet er ikke længere forbeholdt
praktisk arbejde, men er et hyggeligt
samlingspunkt for familien. Gæster
inviteres stadig ikke ind i køkkenet,
men på hverdage står spisestuen
tom. Opdelingen mellem køkken og
spiseafdeling forsvinder gradvist. Det
nye køkkenalrum danner den perfekte
ramme om det afslappede, uformelle
samvær, som er oppe i tiden, og der
kommer fokus på det sociale aspekt i
at tilberede og dele et måltid.

2013:
madværksted
Den seneste trend er køkkenet som
madværksted, hvor madlavning vægtes højest og lader køkkenets funktion
som socialt samlingspunkt komme
i anden række. Idealet er ikke blot at
hygge sig i køkkenet, men også at lave
mad i det. Vi er nu parate til at afsætte
den tid, det kræver at udleve idealerne
om hjemmebagt fuldkornsbrød og
timelange simreretter.

Tema: Inspiration

Dehydrator

Digitalt
skærebræt

Den intensiverer smagen og bevarer enzymer,
vitaminer og mineraler i
maden. Perfekt til crackers, tortillas, sprøde
nødder, småkager,
kagebunde, frugtruller,
tørrede bananer, crispy
æbleringe. Bakkerne kan
tages helt ud.
Mål: 16,5 x 33 x 41 cm
Pris ca. 1.699 kr.
keeperofthehome.org

Snit dine grøtsager,
mens du ser en film
på din iPad. Dette
rengøringsvenlige
bambusskærebræt med
plads til otte knive har
indbygget holder til din
iPad.
Pris ca. 192 kr.
amazon.com

Automatisk
sovsepisker
Automatisk sovsepisker,
der kan røre rundt med
tre forskellige regulerbare hastigheder. Intet
brænder på. Du kan stå
i ro og mag og snitte
salat. Pris 249 kr.
coolstuff.dk

Damp din mad
Nu har du mulighed for
at dampe din mad, så
den bevarer sine vitaminer og bliver utrolig
saftig og velsmagende.
Denne Intellisteam vil
revolutionere din madlavning.
Pris 1.399 kr.
kitchenone.dk

Digitalt
termometer

Digital
køkkenvægt

Hold øje med stegetemperaturen fra sofaen.
Køkkentermometeret fra
iDevices har en app, som
viser stegetemperatur,
opskrifter og forskellige
kødstykkers stegetemperatur.
Pris 79,99 $ (ca. 439 kr.)
idevicesinc.com

Enlitermål med volumenmarkeringer på siden
og digital køkkenvægt i
bunden. På displayet ser
du, hvor meget du har i
målet, og med et enkelt
klik nulstiller du vægten
og tilsætter næste ingrediens. Pris 189 kr.
coolstuff.dk
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Gør det selv

Få bordpladen fin igen
En slidt og medtaget køkkenbordplade af træ kan nemt blive fin og
indbydende igen – følg blot denne guide.
Af: Casper Kjerumgaard Foto: Torben Klint

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Tør bordpladen af med en karklud, så
der ikke er madrester og andet skidt
og snavs, som ellers bliver slebet med
rundt på bordet.

Slib med rolige bevægelser i årernes
retning – ikke på tværs af årerne, det
kan ridse bordpladen. Start med korn
80, brug så korn 120, og afslut med
korn 240 for at få en blød overflade.

Støvsug efter endt slibning og inden,
du går i gang med at slibe kanter og
hjørner – så kan du bedre se strukturen i træet.

Trin 4

Trin 5

Trin 6

Brug slibeklods/kantsliber til de svære
detaljer: Slib detaljer omkring vaske
og i hjørner med en slibeklods, eller
brug en kantsliber, som er en specialdesignet rystepudser til hjørner.

Slib kanten af bordpladen med en
slibeklods – det er nemmere, og du
får en flot og lige kant uden buler og
ujævnheder.

Det er svært at komme til under blandingsbatteriet – så slib her med løst
sandpapir.

Trin 7

Trin 8

Trin 9

Inden bordpladen skal have olie, skal
den tørres ren for slibestøv. Brug en
ganske almindelig karklud.

Hæld et tyndt lag olie på bordet, og
massér pladen med poleringspuden
(fås i byggemarked). Følg brugsanvisningen for den olie, du bruger.

Lad olien ligge i ca. 5-10 min, så pladen kan suge olien. Tør overskydende
olie af og polér. Lad bordpladen stå
ubenyttet i ca. 5-10 timer for at hærde.
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Husholdning

Fru Grøn
Anne Grete Rasmussen, også kendt som fru Grøn, er BEDRE HJEMs nye
regngøringssspecialist, som i hvert nummer vil give dig gode råd og tips.
Hun er uddannet husholdningslærer og har en master i sundhedspædagogik.
Foreslå nye emner til fru Grøn på frugron@bolius.dk
Drop universalrengøringsmidler
Fru Grøn mener, der bliver brugt alt for mange rengøringsmidler og blæser til kamp mod desinficerende sygehushygiejne i raske menneskers hjem.
Læs bl.a. hendes tre rengøringsfilosofier.
1: HOLD rent frem for at GØRE rent. Hvis du gør rent
oftere, behøver du kun vand og en mikrofiberklud.
Væn dig til at bruge børsten i toiletkummen hver
morgen og brug to gange om ugen en mikrofiberklud eller en svamp, du har hængende til håndvasken, så behøver du ikke rengøringsmidler. Eller du
kan bruge et blidere rengøringsmiddel en enkelt
gang om ugen.
2: Fjern smuds manuelt. Brug en tandbørste, skuresvamp etc. Så bruger du ikke kemikalier.
3: Målret rengøringsmidlet alt efter snavset – brug
IKKE et universalrengøringsmiddel. Mange midler i
dag er universalmidler, men hvis det kun er én slags
smuds, f.eks. kalk, så bruger du unødvendigt meget
kemi med et universalrengøringsmiddel.
Skal du f.eks. fjerne kalk, skal du bruge syre. Er det
fedt, sukker eller proteiner, skal du bruge sæber.
Er det farve, skal du bruge noget med blegende
virkning.
Det med, at man skal bruge sprit på hænderne på
arbejdspladsen, er direkte forkasteligt. Man skal
adskille sygehushygiejne fra almindelig hygiejne, alt
andet er destruktivt for vores immunforsvar.

Så ofte skal du skifte karklud
Hvor ofte du skal skifte, kommer helt an på, hvad karkluden
har været brugt til, og om den er blevet tør hurtigt, så bakterier ikke har formeret sig. Har karkluden f.eks. været brugt til
krummer, kaffepletter eller aftørring af gryder, kan den godt
holde et par dage, hvis den tørrer hurtigt. Har den derimod
været brugt til råt kød eller æg, skal den skiftes.
Som karklud er det bedst at bruge de pastelfarvede køkkenklude, også kaldet fiberklude. De kan vaskes mange gange og
tørrer hurtigt, så bakterier har dårlige betingelser.
Bomuldsklude kan opsuge mere vand og er lang tid om at tørre, så bakterierne har bedre grobund. En tredje klud, mikrofiberkluden, er ikke velegnet til køkkenet, da madrester ikke kan
skylles ud af fibrene, og de er længe om at tørre.

Brug ikke midler på sprayflaske, for det indånder
man i højere grad. Det kan være o.k. med almindeligt
opvaskemiddel med vand, men det er et problem
med antibakterielle midler med klor og duftstoffer .

Skyl og vrid
Efter brug skal du skylle og vride karkluden godt.

Simple rengøringsmidler
Brug: opvaskemiddel, eddike og brun sæbe.

Tør hurtigt
Bred karklude ud og hæng dem til tørre over vandhanen eller
nær en radiator. Når kluden tørrer hurtigt, holder du bakterier
nede.

Bedste rengøringsråd
Brug Gode måtter, så du ikke slæber skidt ind.
Forebyg, at der kommer skidt ved jævnligt at bruge
mikrofiberkluden sammen med vand på spray –
det er det sundeste. Og lær f.eks. børnene at tørre
vasken efter sig i det daglige.

Det er godt at have plads omkring radiatoren. Jeg har et stativ
hængende over min radiator i køkkenet, så mine karklude kan
tørre hurtigt.

Energirenovering

Den grønne drøm
Irene og Flemming Borreskov ønskede at gå hele vejen med
bæredygtige energiløsninger, da de skulle udvide og renovere
deres sommerhus ved Vesterhavet. Derfor har de givet den fuld
skrue med både jordvarme og solceller.
Af: Gitte Nielsen Foto: Jesper Ray

Fra Irene og Flemming Borreskovs
sommerhus i Kandestederne er der frit
udsyn til Råbjerg Mile. Den gigantiske
vandreklit, der hvert år æder sig 15
meter ind i landet, understreger det
dramatiske landskab her på toppen af
Jylland, hvor der er højt til himmelen
og kun 900 meter til Vesterhavet.

60 — februar 2014 — BOLIUS BEDREHJEM

Højt til loftet var der også, da parret i forbindelse med udvidelsen og
ombygningen af deres sommerhus fra
1978 besluttede sig for at gøre huset
100 procent bæredygtigt. Derfor ligger
der i dag 25 diskrete solpaneler på
det nye tag. 24 paneler var egentlig
tilstrækkeligt, men det blev til 25 først

og fremmest af æstetiske grunde. Parret har nemlig været meget bevidste
om, at løsningen med solceller ikke
skulle skæmme husets arkitektoniske
udtryk. Solcellerne leverer strøm til
den store varmepumpe, som styrer det
kombinerede jord- og solvarmeanlæg.
Varmepumpen er placeret i tek-

Husets tag
25 solcellepaneler på hovedhuset og tilbygningen er
opsat et 6 kWh solcelleanlæg.
God arkitektonisk løsning. Det nye tag er tilpasset
solcelleanlægget, så det fremtræder så diskret som muligt.

Bæredygtig
tilbygning og
renovering

Producerer årligt 6.000 kWh. Heraf er de 5.000 leveret tilbage til elnettet, mens de selv har brugt 1.000 kWh. Familien
har brugt 8.000 kWh i alt og har altså købt 3.000 kWh fra elværket.
Det giver samlet en årlig udgift på 6.000 kr.
Pris: 180.000 kr. inklusive montering og tilslutning. Anlægget er købt og opsat i 2012 under den mere gunstige støtteordning, hvor strømforbruget opgøres årligt. Ved et løst overslag
har familien regnet sig frem til, at der vil gå 15 år, før investeringen
er tjent hjem. Den relativt høje pris på anlægget skyldes, dels at
der er valgt en løsning med høj æstetik, dels at anlægget blev bestilt allerede i 2011, hvor priserne på solceller var højere end i dag.
Producent: Gaia Solar. Installatør:
OPS & Søn A/S, Frederikshavn.
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nikrummet, der noget utraditionelt er
indrettet lige ved siden af parrets nye
soveværelse – dog gemt bag en lydtæt
dør.

1

”Da arkitekten tegnede tilbygningen,
havde han placeret mit walk-in-closet
her, men det blev jo så ikke til noget”,
ler Irene Borreskov.
Parret havde allerede fået en privat
arkitektven til at tegne en udvidelse af
huset, og hele projektet blev pludselig
fremskyndet, da de i vinteren 20102011 fik en meget stor vandskade. Det
skete, da relæet slog strømmen fra i en
periode med stærk frost, og så stod huset pludselig fuldstændig uopvarmet.

1

Familien Borreskov
besluttede, at de det
første år ville indstille
temperaturen til konstant
at ligge på 22 gader.

2

Da familien købte huset
i 1989 var det 85 m2,
men efter den store
ombygning er det nu 135
m2. Alligevel har huset
bevaret sin oprindelige
diskrete sommerhusæstetik, noget som har
været meget vigtigt for
Flemming og Irene Borreskov. I området ligger ni
andre lignende huse.

Både Irene og Flemming Borreskov
har været lige engagerede i den store
ombygning, hvor der både var fokus på
de vedvarende energikilder og de dejlige ekstra kvadratmeter, der blev bygget til med bl.a. nyt køkken og badeværelse.
”Vi ville gerne gå foran med et godt
eksempel, når det handler om energirenovering. Derfor har vi valgt de
bedste løsninger, som rådgiverne i
Bolius anbefalede, også selv om det er
et sommerhus. Men regner vi på det,
vil investeringerne næppe kunne tjene
sig hjem, men det har heller ikke været
det primære for os, det har komforten
derimod været. Vi har fået et skønt hus,
hvor der er lunt og behageligt, straks vi
træder ind ad døren, og hvor driftsomkostningerne trods alt er halveret
i forhold til før”, fortæller Irene og
Flemming Borreskov.
Udvidet med 50 m2
Huset var oprindelig på 85 m 2, men
er blevet udvidet med et anneks på i
alt 50 m 2. Her har parret indrettet et
nyt stort soveværelse med tilhørende
badeværelse. Desuden er huset blevet
forlænget med nogle meter, og det
smalle køkken er blevet udvidet med
en mindre tilbygning.
”Annekset er vores domæne, så når vi
har børnebørnene på besøg – vi har
fem i alt – og gerne vil være os selv, går
vi derind. Det er en meget bedre løsning, end hvis vi skulle bede børnene
om at forlade stuen”, fortæller Irene
Borreskov.
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“

Det bedste er, at
hvor vi før kom op til
et koldt hus, kan vi
nu i bilen herop glæde os til at træde ind
i et dejligt lunt hus.
Irene Borreskov

Sommerhuset benytter parret året
rundt. Efter at Flemming Borreskov er
gået af som direktør i Realdania, er der
mere luft i kalenderen, så hvis parret
har en uge uden møder, stikker de typisk af til Kandestederne. Det sker som
regel et par gange om måneden. Det
meste af sommeren blev tilbragt her, og
de holder også altid jul i sommerhuset.
At huset i Kandestederne bruges så
flittigt og hele året har haft afgørende
indflydelse på beslutningen om at ofre
så relativt store summer på både udvidelse og energirenovering. Den største
enkeltstående udgift i energiprojektet
var det vertikale jordvarmeanlæg, der
i kombination med fire solvarmepaneler på udhusets tag sørger for både
rumvarme – der er gulvvarme overalt i
huset - og varmt vand i hanerne.
Solcellerne leverer strømmen, der skal
til for at drive varmepumpen. Efter den
meget omfattende renovering, hvor
huset blev skrællet helt ned og stod tilbage med den nøgne trækonstruktion,
er det nu både tæt og velisoleret. Der er
lagt 250 mm isolering i vægge, gulve og
loft og nye tolags energiruder overalt.
Før ombygningen blev huset opvarmet med elradiatorer, og for at holde
det frostfrit blev der i vinterhalvåret
konstant holdt en temperatur på 12-13
grader. Det gav et gennemsnitligt elforbrug på 6.000 kWh/år, som kostede
familien ca. 12.000 kr. om året. Men efter et år med solceller har parret regnet
sig frem til, at deres samlede udgift til
strøm nu kommer ned på 6.000 kr.

”Det synes jeg er billigt for et hus
på 135 m 2, der altid er opvarmet og
indeholder alle de faciliteter, som et
helårshus også har”, siger Flemming
Borreskov.

2

Parret besluttede, at de det første år
ville indstille temperaturen til konstant at ligge på 22 gader.
Ofte i teknikrummet
”Personligt tror jeg nu, at vi skal skrue
lidt ned næste år. Det er lidt frås med
22 grader i et sommerhus”, siger Irene
Borreskov, men er dog ikke sikker på,
at hun får sin mand med på den idé.
Hun er ofte et smut i teknikrummet for
at tjekke solcellernes strømproduktion. Men også når de sidder hjemme i
lejligheden i København, har de mulighed for at følge med i varmepumpens
arbejde. Den kan de styre og overvåge
via apps på deres mobiltelefoner, og
forbruget og produktionen af el kan
de hele tiden aflæse på Energi Nords
hjemmeside.

2

Køkken

Værelse
Bryggers

Værelse

Stue

Bad

Pris: 2,8 mio.
kr. for tilbygning og renovering. Heraf udgør sol/jordvarme og
solceller 400.000 kr.
Huset var 85 m2, nu
er det på 135 m2.

Værelse
Plantegning
Huset var oprindelig på 85 m2, men
er nu på 135 m2 og indeholdende
stue, køkken, fire værelser, to badeværelser og et bryggers. Huset er et
såkaldt Flexplan-hus og blev opført
sammen med ni lignende huse på
grunden i slutningen af 70’erne.

Teknik
Værelse

Bad
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”Når man har et sommerhus, der ligger
500 kilometer væk, er det en kæmpe
fordel at kunne overvåge vand, varme
og strøm hjemmefra. Det oplevede
vi for nylig, da vi fik en alarm om, at
strømmen var gået. Det viste sig, at relæet var slået fra på grund af en fejl ved
en grundvandspumpe. Det ville have
været meget uheldigt, hvis huset havde
stået uden strøm i længere tid, for vi
har både fryser og køleskab tændt, fordi vi benytter huset meget ofte”, siger
Flemming Borreskov.

1

På grund af den store vandskade nogle
år tidligere har de nu sikret sig og fået
installeret en såkaldt læksikring, der
vil alarmere om den mindste utæthed i
det meget omfattende system af vandslanger fra jordvarmeanlægget.

1

2

På et display i sommerhusets teknikrum kan
husejerne overvåge og styre
det kombinerede jord- og
solvarmeanlæg. Og når de
sidder hjemme i lejligheden
i København, kan de gøre
det samme via en app på
deres smartphones.
De kan hele tiden få status
på temperaturen i huset
og skrue op og ned for
den; det samme gælder vandtemperaturen i
hanerne. De kan også hele
tiden følge med i, hvilken af
de to varmekilder der lige
nu trækkes på, om det er
solvarmen eller den lagrede
varme i jordboringerne.
De vil også med det samme bliver alarmeret, hvis
der enten sker en strømafbrydelse eller vandlæk.
For at undgå overophedning og falmede møbler er
de nye ruder blevet forsynet
med et specielt filtlag, der
beskytter mod både solens
infrarøde og ultraviolette
stråler.

2

Før den store ombygning af sommerhuset blev elvarmen suppleret med
en brændeovn, men denne - næsten
obligatoriske opvarmningsform i danske sommerhuse – har de droppet efter
overgangen til grøn energi. For selv om
brændeovnen også er en CO2-neutral
opvarmningsform, har den desværre
andre ulemper.
”Vi valgte den fra, fordi det forurener indeklimaet, og vi kan sagtens få
sommerhushyggen frem alligevel. Det
bedste er, at hvor vi før kom op til et
koldt hus, kan vi nu i bilen herop glæde
os til at træde ind i et dejligt lunt hus.
Vi nyder at komme her endnu mere end
før”, siger Irene Borreskov.

“

Det bedste er, at
hvor vi før kom op til
et koldt hus, kan vi
nu i bilen herop glæde os til at træde ind
i et dejligt lunt hus.
Irene Borreskov
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Lodret jordvarme

Sådan virker anlægget
Jordvarmen kombineres her med energi fra solpaneler.
Varmepumpen lagrer overskudsvarmen i jorden, når solvarmeanlægget producerer mere varme, end huset kan
bruge. Og når solvarmen ikke producerer nok, trækker
pumpen varme fra
jordboringerne.

SOLPANELER

1

1

2

VARMEPUMPE
Varmepumpen omsætter
varmen i jorden, til radiatorvand
og til opvarmning af brugsvand.

INSPEKTIONSBRØND

3

2
INSPEKTIONSBRØND
En lille inspektionsbrønd på 20 cm
i højden og 50 cm i diameteren er
alt, hvad man kan se af det færdige
anlæg i haven.

SEKUNDÆRT
GRUNDVANDSSPEJL
(VARIABELT)

3
BORINGER
I de lodrette boringer trækkes
varmeslanger. De indeholder en
væske, der cirkulerer i de lukkede
rør. Væsken bringer jordens
varme op til varmepumpen, der
bringer den videre til husets
vandhaner og radiatorer.

4
GRUNDVANDSSPEJL
Varmeslangerne skal bores så dybt
ned, at de går igennem flere
grundvandsspejle. Det skyldes, at
de vandmættede sand- og gruslag
har en højere varmeledningsevne.

BORINGERNE SKAL
VÆRE MINIMUM
70 METER DYBE

PRIMÆRT
GRUNDVANDSSPEJL
(FAST)

Da grunden ikke var stor nok til et traditionelt
jordvarmeanlæg, er der installeret et lodret
jordvarmeanlæg. To steder på grunden er der
boret 70 meter dybe huller – det tog et borefirma to dage. Der er tale om en kombination
af jord- og solvarme, og på udhuset er der installeret fire solvarmepaneler. Varmepumpen
finder selv ud af, hvilken varmekilde der skal
trækkes på. Pumpen lagrer overskudsvarmen
i jorden, når solvarmeanlægget producerer
mere varme, end huset kan bruge. Og når solvarmen ikke producerer nok, trækker pumpen
varme fra jordboringerne.
Vertikal eller lodret jordvarme er ikke så almindeligt herhjemme, men har været anvendt i
Norge og Sverige i flere år. Lodrette boringer
kræver, at man har et godt kendskab til undergrunden på det sted, hvor ledningerne bores
ned. Man skal vide, hvor meget varme man
kan trække ud af jorden, uden at der dannes
frost nede i boringen. Det sidste har været
et problem i flere anlæg, men ved at sende
det relativt varme vand fra solvarmeanlægget
ned i jorden, undgår man, at der dannes en
isklump nede i jorden. Temperaturen i jordboringerne er således omkring otte grader året
rundt.
Pris for anlægget inklusive boringer og installation: 220.000 kr. Det dækker over 90.000
kr. til boringer, 100.000 kr. for varmepumpen
samt 30.000 kr. for solvarmepaneler. Prisen er
ca. det dobbelte af et almindeligt jordvarmeanlæg.
Rådgiverne anbefalede sommerhusejerne et
kombineret sol- og jordvarmeanlæg, da det
har en højere virkningsgrad – den såkaldte
COP-værdi (værdi for det relative energiforbrug). Den kombinerede kombineret sol- og
jordvarmeanlæg bruger ifølge producenten
mindre strøm end en traditionel jordvarmepumpe. Irene og Flemming Borreskov kan
styre og overvåge varmepumpen fra en app
på deres smartphones.
Producent: Evi Heat GeoSun II. Installatør:
OPS & Søn A/S, Frederikshavn.

Læs mere om jordvarme:
Bolius.dk/jordvarme

Grafik: Rikke Ahm
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Havebrevkasse

Spørg om haven
Du er velkommen til selv at stille spørgsmål til Stig Lauritsen om alt
vedrørende din have på bedrehjem@bolius.dk
Stig Lauritsen, havedesigner og bygningsarkitekt. Forpagter
Paradehuset, orangeri og tegnestue på Gisselfeld Kloster.

Træ til
udendørs
belægning
HAVESTI
Hej Stig
I bogen 'Have Haves' og i tv blev der
anlagt en havegang af træskiver i grus/
granitskærver. Jeg har erhvervet mig
et gammelt sommerhus, hvor haven
er misligholdt, og jeg har nu fældet
seks store træer af hensyn til lyset og
renovation af taget. Jeg kunne tænke
mig at bruge nogle af stammerne til
en sådan havegang. Hvor tykke skal
træskiverne være, og skal de evt. have
en behandling? Hvad skal jeg ellers
tage hensyn til? Stien kommer til at gå
i sydøstlig retning.
Med venlig hilsen
Lene Laursen

Kære Lene
Det er en meget smuk tanke, du har
Lene, at anvende stykker af de gamle
træstammer til belægningsfliser! Træ
er et vidunderligt materiale at bruge i
udendørs arealer: til pergolaer, espalier, møbler og ikke mindst terrasser.
Men når man overvejer at bruge træ,
skal man kende både fordelene og
ulemperne:
Træ er et naturprodukt med meget varierende kvaliteter. Der findes mange
slags træsorter, der egner sig godt til
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brug udendørs, og andre, der forgår
forbavsende hurtigt. Du nævner ikke,
hvilke slags træer du har fældet – og
det er en ret vigtigt for havegangens
levetid. En havegang i træ falder i den
højeste risikoklasse for træ: jordkontakt med vedvarende opfugtning, hvor
den naturlige holdbarhed er lavest, og
den biologiske nedbrydning er højest.
Her får du et overblik:
Uanset hvilken træsort du har, er
det ret vigtigt, at træet tørres relativt
hurtigt efter fældning, for at begrænse
svampeangreb og evt. blåsplint.
Underlaget skal være i orden
Opbyg et lag stabilt grus med fald
på (det skal falde ca. 2 cm pr. meter),
så vandet løber væk. Brug sættegrus
til at lægge træfliserne i, og afslut
med fugesand eller stenmel imellem
træfliserne. I tv-haverne har Tegnestuen valgt at bruge træfliser i robinie-træ
på grund af holdbarhed og udseende.

Ubehandlede træarters
levetid
Ask, bøg, el, Elm og poppel
Douglas, rødgran,
skovfyr og sitkagran

< 5 år
5-10 år

Lærk og tuja

15-20 år

Europæsk eg og robinie

20-30 år

Træfliserne har en diameter på 8-15
cm med en tykkelse på 8 cm, som gør,
at de er nemme at lægge. For mere
information om træsorter, som egner
sig til udendørs brug, se:
www.vot.teknologisk.dk
www.robinie.dk/traefliser.php
Stig Lauritsen
havedesigner

Amelanchier
lamarckii
Bærmispel

Sorbus
mougeotii
Sølvrøn

Skal jeg plante en ny hæk?
jordforbedring
Kære Stig
Jeg har en ligusterhæk, hvor halvdelen
ikke rigtig har groet de sidste tre år, og
hvor en del er temmelig åben forneden. Den har små blade og sætter en
masse sorte bær, selv om jeg klipper
blomsterne af, inden de bruger energi
på at sætte bær. Nu skal jeg have nye
hække og har tænkt, om liguster ikke
egner sig til vores jord. Kan den være
for fugtig, selvom grundvandsspejlet
ligger ca. 1,5-2 meter nede? Kan du
hjælpe mig med at finde en hækplante, som er bedre egnet end liguster?
mvh Connie Schou
Kære Connie
Du skriver desværre ikke om hækkens
alder. Hvis en hæk er meget gammel
og ikke har fået ideel pleje i hele dens
levetid, er det ikke sikkert, at den kan
bringes tilbage til at være i god vækst.
Hvis du til gengæld har en yngre hæk,
kan der være en del årsager til, at din
hæk ikke trives visse steder: skygge,
tørke, vindpåvirkninger eller traktose
(sammenpakning) i jorden ved nybyggeri. Du fortæller, at den sætter mange bær og har små blade, hvilket kan
være et tegn på dårlige jordforhold.
Dette vil kræve en jordforbedring for
at komme dette problem til livs.
Årsagen til, at din hæk er åben forneden, kan blot skyldes, at den ikke
lukkede tilstrækkeligt, da den blev
plantet. Dette problem kan afhjælpes

ved, at hækken klippes tilbage. Det er
desværre ikke nok bare at klippe den
50 cm ned, da de nye skud primært vil
komme på de øverste dele af grenene,
og den nederste del forbliver åben.
Det er vigtigt med liguster, som med
en del andre buske, at du klipper helt
ned til ca. 10-20 cm over jorden, for
at de nye skud kan komme helt fra
bunden. Hækken skal nok blive pæn
og tæt fra grunden, men det tager en
del år, inden den kommer op i højden
og lukker. I flere sæsoner vil de nye
grene virke lidt lange og ranglede,
men allerede efter den første sæson
skal du klippe siderne, for at sikre at
hækken bliver tæt.

“

Årsagen til, at
din hæk er åben
for neden, kan
blot skyldes, at
den ikke lukkede tilstrækkeligt, da den blev
plantet.
Stig Lauritsen
havedesigner

Hvis du alligevel går med tanker om en
ny hæk, findes der mange muligheder.
Forsøg med Amelanchier lamarckii
– Bærmispel. En spændende hækvariant med fin grenstruktur, flot bronzefarvet løvspring med hvide blomster
og høstfarver i rødlige nuancer. Bærmispel stiller ikke krav til jordbunden
og trives i sol som halvskygge.
Eller hvis ønsket er at lukke af med lidt
større blade, kan det være, at Sorbus
mougeotii – Sølvrøn passer til stedet. Sølvrøn har et flot farvespil med
sine mørkegrønne blade med grålig
underside. Farverne forstærkes under
blomstringen af de hvide blomster,
der efterfølges af røde bær, og dens
robuste grenstruktur danner flotte
silhuetter i vinterhaven.
Stig Lauritsen,
havedesigner
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Stigs
iagttagelse
Havens nøgne træer står og venter
på den første forårssol. Det er nu,
man rigtig kan danne sig et indtryk af
havens rum og planternes struktur.
Der er ingen forstyrrende blade og
blomster, der ofte tager fokus væk
fra havens form og dens egentlige
problemer.
Buske og træer står knivskarpt op
mod den frostklare himmel – de er
havens skelet. De giver volumen,
definerer rammer, og man fornemmer hurtigt, hvor der er rart at være.
Træernes grenstruktur danner smukke
skygger i sneen, og det er nu, man kan
se, hvor der skal beskæres. På mine
havevandringer på de kolde vinterdage prøver jeg at huske sommerens håndtryk over haven og solens
vandren over himlen. Jeg tænker på
de mange oplevelser, jeg har haft, og
dem, jeg planlægger, og hvordan lysindfaldet skal være til næste sommer.
Dybt nede i lommen har jeg en lille
rulle snor, som bruges til at afmærke
de grene, der senere bør fjernes. Måske ikke i år, men så til næste år.
Havens træer er en investering for livet
– og jeg lader dem komme ind i mit
liv og være med til at holde fat om mit
univers – så det gælder om at beskære dem korrekt. Det kan være meget
fristende straks at gå i gang med den
store beskæringssaks, men endnu
mere vigtigt er det, at man tænker sig
om, inden man griber saksen – blot en
fejlbeskæring kan være meget svær
at rette op igen. Tag hellere en kop
kaffe, vend og drej situationen med
andre, tag en dyb indånding, og gå så
forsigtigt til værks. Husk, du kan altid
komme tilbage med saksen en anden
dag!
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Kejserbusk

Månedens
plante

vinterens budbringer

Lige efter de fleste planter har smidt deres sommerklæde og
står nøgne tilbage i havens kroge og kanter, begynder et nyt
kapitel i havens udvikling: vinterhaven. Den første på scenen
er naturligvis kejserbusk Viburnum x bodnantense ’Dawn’,
og den kommer hurtig frem i rampelyset! Man kan undre sig
over, om man har set rigtig, når man ser en havebusk, der står
og blomstrer midt om vinteren!
Kejserbusken kommer fra den ret store Viburnum-familie
som består af både stedsegrønne og løvfældende buske
og små træer. Man dyrker de fleste viburnum på grund af
deres tit duftende og typisk hvide blomster og iøjnefaldende
frugter. Og man falder nemt pladask for mange i familien!
Der findes to typer kejserbuske: Viburnum x bodnantense
med sorter som ’Dawn’ og ’Charles Lamont’ med duftende,
lyserøde blomster og Viburnum farreri med letduftende hvidlig rosa blomster. Begge typer har i alt væsentlighed samme
vækstform.
Blomstringen begynder allerede i slutningen af oktober og
fortsætter igennem hele vinteren i perioder, hvor temperaturen er mild. Når frosten er hård, går blomstringen i stå, men
når temperaturen stiger igen, blomstrer planten på ny. Det er
meget fristende at klippe en gren eller to til en vase i huset,
og blomsterne holder længe. Kejserbusken har en opret
voksende facon og kan blive op til 3 m i højden. Formen ændres med alderen, hvor den bliver mere yndefuld. Den vokser
bedst på en solrig plads, men kan tåle lidt skygge. Sørg for, at
den står tæt ved en sti, så man kan nyde duften, eller at den
får en baggrund af stedsegrønne planter, så blomsterne kommer bedst til deres ret på de nøgne grene.

TAGTANKER?

Går du og tænker nyt
yt tag
d
– så få et godt tilbud
hos din trælast eller
dit byggemarked!
Det er en stor beslutning at få lagt nyt tag
tag.
Igennem 40 år har IBF lavet kvalitetstagsten fremstillet
i Danmark til det danske folk. Få et godt tilbud på dit
nye tag hos din trælast/dit byggemarked.

VIND

IBF tagsten til dit tag

Hvor mange års garanti er der på IBF tagsten?
1) 10 år

2) 20 år

3) 30 år

Konkurrencen løber til 14. marts 2014.

Deltag på

Bolius.dk/vind
Måske bliver du
den heldige vinder
af IBF tagsten for
10.000 kroner
incl. moms.

IBF Tagsten er kvalitet fra inderst til yderst. Bæredygtig produktion med høje glanstal for
betontagsten. Se mere på www.ibf.dk – her ﬁnder du også vores Smartphone App, så
du kan prøve vores tagsten på dit hus.

TRADITION

•

I N N O V AT I O N

•

I N S P I R AT I O N

Hent IBF Bogen i
dit byggemarked
og få masser af
inspiration til dit
nye tag.

Brevkassen

Spørg eksperterne

Se flere
spørgsmål
og svar på
bolius.dk

Du er velkommen til selv at stille spørgsmål til eksperterne om alt
vedrørende dit hus på bolius.dk/brevkasse

Må naboens
hund gø om
natten?
KÆLEDYR
Vi vækkes næsten hver nat af naboens
newfoundlænder, som er en udehund.
Kan vi kræve, at han holder den inde?
Mvh. Kim

Hej Kim
Der står i Hundeloven § 4, at en hund
ikke må forstyrre omkringboendes ro
ved at gø eller tude jævnligt eller over
længere tid.
Er du generet af naboens larmende
hund, kan du vælge at klage til politiet.
Herefter kan din nabo blive pålagt
at holde hunden inden døre og kun
lukke den ud, når den er under opsyn.
Hvis problemet ikke på anden måde
kan afhjælpes, kan politiet i yderste
konsekvens forlange, at hunden bliver
fjernet. Inden politiet inddrages, er
det dog en god idé at tage en snak
med hundeejeren om problemet. Ofte
åbner dialog for en god og fredelig
løsning.
Læs mere her:
bolius.dk/hund-goer
Tine Nielsen
arkitekt og rådgiver i Bolius
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Tilskud til
nyt fyr?

Flertal i
ejerforening

HÅNDVÆRKERFADRAG
Ved I, hvorvidt man kan få tilskud i
forbindelse med udskiftning af primær
varmekilde, i dette tilfælde fra oliefyr
til pillefyr? På forhånd tak.

VEDTÆGTER
Vi er fem ejere i vores ejerforening.
Flertalsafgørelser afgøres med 2/3
flertal. Op eller nedrunder man her? Er
flertallet tre eller fire ejere?

Venlig hilsen
Lene Thiim Andersen

Venlig hilsen
Svend

Hej Lene.
I kan først og fremmest benytte håndværkerfradraget og trække 15.000 kr.
pr. person i hustanden over 18 år fra i
skat. Dertil kan I søge om CO2 -tilskud
eller energitilskud igennem diverse
forsyningsselskaber. Og det handler
i bund og grund om, at de køber den
CO2, som I sparer ved at skifte et gammelt oliefyr ud med et mindre forurenende træpillefyr. Konverteringen af
olie til træpiller står dog ikke øverst på
de store forsyningsselskabers liste, og
I skal derfor måske søge lidt bredere. Men generelt er det noget, som
jeres montør står for. Så når I indhenter tilbud på et træpillefyr, så spørg
montøren, hvad "han" kan give eller
skaffe i energitilskud. Og ellers så prøv
at høre, om de større elforsyningsselskaber, DONG, SEAS, Energimidt mfl.
giver tilskud til denne konvertering.

Kære Svend
Typisk kræver væsentlige beslutninger
i ejerforeninger større tilslutning end
almindeligt flertal. I jeres ejerforening
med fem medlemmer vil der være et
2/3-flertal, hvis der er fire medlemmer,
der stemmer for et forslag, mens det
femte medlem stemmer imod. Der vil
ligeledes kunne opstå et 2/3-flertal i
det tilfælde, at tre medlemmer stemmer for et forslag, et medlem stemmer
imod, og et medlem ikke møder på
generalforsamlingen. Jeg har brug for
at gennemgå ejerforeningens vedtægter for at kunne komme med et mere
konkret svar.

Morten Mathiasen
bygningsingeniør og rådgiver i Bolius

Jacob Perregaard
jurist

Hvorfor får
jeg ikke et nyt
tag?
TAKSERING
Hvis man har en husforsikring, og ens
"gamle" tag ryger af i en storm, hvor
meget skal forsikringen så dække? Er
det f.eks. i orden, hvis en taksator kun
vil give 60 procent af, hvad det koster
at sætte et nyt op?
Mvh. Frank

på visse typer tag som f.eks. tagpaptag, undertag af plast eller lignende,
stråtag og antenner. Afskrivning
betyder, at jo ældre bygningsdelen er,
jo mindre vil du få udbetalt. Du kan se
i dine forsikringsvilkår, hvilke afskrivningstabeller der er gældende i din
forsikring. Der kan også være tale om,
at taget har været i dårlig stand, inden
skaden skete: ”Hvis værdien af det
samlede beskadigede på grund af slid
og ælde er forringet med mere end
30 procent i forhold til dets nyværdi,
fastsættes erstatningen under hensyn
til denne værdiforringelse”.

“

Afskrivning betyder, at jo ældre
bygningsdelen er,
jo mindre vil du
få udbetalt.
Tine Nielsen,
arkitekt og rådgiver i Bolius

Hvis du mener, at du ikke får den
korrekte dækning, har du mulighed for
at klage til dit forsikringsselskab. Og
derefter til Ankenævnet for Forsikring,
det koster dog 200 kr.

Kære Frank
Det kan komme an på, hvilken type tag
du har, og om taget i forvejen var i dårlig stand. For de fleste forsikringsselskaber gælder det, at der er afskrivning

Læs mere her:
bolius.dk/daekning-af-skader
Tine Nielsen
arkitekt og rådgiver i Bolius

Du og din økonomi fortjener en
uvildig og uafhængig rådgivning
Finanshuset i Fredensborg har siden 1993 ydet privatøkonomisk rådgivning til danske familier.
Vores rådgivning er baseret på, at vi er 100 pct. uvildige og uafhængige. Vores kernekompetence
er at give sammenhængende økonomisk rådgivning, hvor anbefalinger til optimering og ændringer
giver værditilvækst, der er direkte målbar. Er min pension god nok? Sparer jeg nok op? Har jeg råd
til den tilværelse, jeg ønsker, når jeg går på pension? Dette er nogle af de spørgsmål, vi hjælper
vores kunder med at besvare.
Udgangspunktet for vores rådgivning er dine ønsker til økonomien. Ud fra dette præsenterer
vi dig for en analyse og eksempler på, hvad du skal gøre for at optimere din økonomi.

Ring på 48 47 67 00
eller læs mere på
www.finanshus.dk
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Spørg eksperterne
Kan omlægning betale sig?
REALKREDIT
Jeg har et afdragsfrit F3-lån, der snart
skal rentetilpasses. Restgælden på
lånet er ca. 1,3 mio. kr., og jeg vil tro,
mit hus minimum er 1,6 mio. kr. værd.
Bidragssatsen på lånet er steget fra
0,5 til 1,1 procent, siden jeg optog
det for 6 år siden, og jeg overvejer
derfor at omlægge lånet eller måske
at skifte realkreditinstitut. Men der
er jo omkostninger ved at omlægge
lån, så kan det overhovedet svare
sig for mig at ændre på lånet?
Mvh. Vibeke

Hej Vibeke
Realkreditinstitutterne har generelt
hævet bidragssatsen på de variabelt
forrentede lån og de afdragsfrie lån de
seneste år. Og særligt på den del af
gælden, der ligger ud over 60 procent
af ejendomsværdien.
Du er blandt dem, der er blevet
hårdest ramt af stigningerne i bidragssatserne, og du har derfor også størst
fordel ved at ændre på lånet.
De lån, der har de laveste bidragssatser, er de fastforrentede lån med
afdrag. Her ligger bidragssatserne
i niveauet 0,61-0,68 procent hos de
forskellige realkreditinstitutter ved 80
procent belåning af ejendomsværdien. Du kan derfor reducere bidragssatsen med næsten et halvt procentpoint
ved at lægge om til et fastforrentet
lån med afdrag. Da der ovenikøbet
er indført kursskæring på variabelt
forrentede lån på 0,1–0,2 procent, kan
din reelle besparelse ved at omlægge
til fastforrentet lån faktisk være endnu
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“

Du er blandt
dem, der er
blevet hårdest
ramt af stigningerne.
Kim Valentin
økonomisk rådgiver

Nabostøj
forplanter sig
LYDISOLERING
Vi bor i en af fire ejerlejligheder i ombygget fabrik, der deler fælles betongulv, hvor der er lagt nye trægulve
over. Vi er generet af, at naboernes lyd
forplanter sig: køkkenlåger, der lukkes, bas fra stereoanlæg osv. Kan vi
gøre noget inde i vores lejlighed for at
mindske problemet?
Mvh. Anita

større. Efter skat kan besparelsen opgøres til op mod 5.400 kr. om året.
Så ser du alene på bidrag og kursskæring, kan en omlægning tjene sig ind
i løbet af ca. 2 år. Hvis du vælger at
fastholde afdragsfriheden og omlægger til fast rente, vil du stadig spare op
mod 4.400 kr. årligt, så også dette vil
ret hurtigt kunne tjene sig ind.
Vælger du at omlægge til et fastforrentet lån, kommer du dog ikke til at
mærke denne besparelse i hverdagen.
Tværtimod vil din månedlige ydelse
stige, fordi renten på et fastforrentet
lån er højere end på et flekslån. Men
hér skal du være opmærksom på, at
det alligevel kan være en fordel at
omlægge, fordi du får større sikkerhed
for dine fremtidige ydelser, da renten
er fast. Derudover får du mulighed for
en fremtidig kursgevinst på lånet, hvis
renteniveauet stiger i fremtiden.

Kære Anita
Det lyder efter din beskrivelse, som
om lyden forplanter sig gennem
konstruktionerne, muligvis det fælles
betongulv, og så kan det være svært
at gøre noget effektivt ved det uden at
afbryde gulvet mellem lejlighederne.
Der er i Bygningsreglementet krav til
lydisolering mellem lejligheder, men
da det er en gammel fabriksbygning,
der er bygget om, kan der i Byggetilladelsen være givet dispensation i
forhold til de gældende krav.

Mange vælger at få uafhængig rådgivning om valg af lån, fordi det kan være
meget svært at gennemskue lånemarkedet. En anden god grund er, at det
er vigtigt at tænke din boligøkonomi
sammen med din øvrige økonomi.
Er det f.eks. mest hensigtsmæssigt
for dig at have afdragsfrihed på lånet,
eller vil det være mere hensigtsmæssigt at spare op i økonomien ved at
afdrage på din gæld?

Jeg vil anbefale, at I får en akustiker
(specialist i lydforhold) til at besigtige
forholdene på stedet og eventuelt
foretage lydmålinger. Han kan så vurdere, om Bygningsreglementets krav
er opfyldt, og foreslå, hvad I kan gøre
for at mindske problemet. En indvendig opbygning af f.eks. forsatsvæg
eller blændgulv i jeres lejlighed vil
være en indsats og udgift, der ikke
nødvendigvis vil mindske problemet
ret meget, hvis lyden transmitteres
via konstruktionerne og ikke gennem
luften.

Kim Valentin
økonomisk rådgiver

Tine Nielsen
arkitekt og rådgiver i Bolius

Kan jeg
lukke af for
udluftning?
KRYBEKÆLDER
I min krybekælder er der fem udluftningsspjæld fordelt rundt om i soklen.
Kælderen er meget tør og fin. Der er
isoleret med 100 mm. Det er ventilationshullerne, som sørger for at ventilere krybekælderen. Kan man lukke
ventilationsristene til fra november
til marts? Det vil begrænse træk- og
kuldegener.

“

Svaret er, at
du ikke skal/
må dække ventilationshullerne til – aldrig
nogensinde.
Morten Mathiasen,
bygningsingeniør og
rådgiver, Bolius

nye bolig. Hvis I kan låne til en rente
mærkbart under 6 procent, er det jo
mere attraktivt for jer end jeres nuværende banklån. Sørg for at få tilbud
fra flere forskellige banker, da der kan
være stor forskel på, hvordan de ser på
jeres økonomi og dermed også, hvor
lave renter de vil tilbyde.
Der jo er noget tid til, at I kan få lov
at afdrage ekstraordinært på jeres
banklån. Derfor vil det allerbedste
være, hvis I kunne få en kredit som den
yderste del af boligfinansieringen. Så
I kan bruge de 400.000 kr. til at holde
trækket på denne kredit nede indtil
udgangen af 2014.

Mvh. Søren P.

Hvordan
finansierer vi
huset?
Hej Søren
Der kan være problemer med fugt hele
året. Hele året kan der være fugtopstigning nede fra jorden/betonen nederst,
fra selve soklen/kældervæggen osv.
Denne fugt skal ventileres væk. Hertil
er der risikoen for kondensfugt om vinteren, når fugt oppe fra beboelsen går
ned igennem gulvet og rammer kolde
vægge og gulve. Hermed dannes der
kondens, som skal ventileres væk. Om
sommeren er det den varme fugtige
sommerluft udefra, der kan trænge ind
i en sval krybekælder, blive afkølet og
dermed skabe sommerkondens. Denne fugt skal også ventileres væk.
Så det korte, men måske kedelige svar
er, at du ikke skal/må dække ventilationshullerne til – aldrig nogensinde.
Hvis du gerne vil undgå træk og kulde,
så handler det om isolering og tætning
af gulvkonstruktionen, hvilket gøres
med en dampspærre oppe under gulvet kombineret med en vindspærre på
undersiden af etagebjælkerne.
Du kan læse mere her:
http://www.byggeriogenergi.dk/
media/5553/gulv_over_krybek_
lder_ok.pdf
Morten Mathiasen
bygningsingeniør og rådgiver i Bolius

BANKLÅN
Vi er et par i 30'erne, der netop har
købt et hus til 2,5 mio. kr., og nu skal
vi tage stilling til, hvordan det skal
finansieres. Vi har et banklån på ca.
600.000 kr. med en rente på 8 procent,
der er låst fast indtil udgangen af
2014. Herefter kan vi vælge at fastlåse
renten i yderligere 5 år. Med det nuværende renteniveau vil det medføre
en rente på ca. 6 procent fra 2015-19.
Hvis vi skal indfri banklånet inden
udgangen af 2014, vil der være en høj
omkostning på ca. 30.000 kr. Vi har
ca. 400.000 kr. stående kontant, og
spørgsmålet er nu, om vi skal lade de
400.000 kr. indgå i bolighandlen, eller
om vi skal gemme dem, så vi kan bruge dem til at nedbringe banklånet, når
renten skal fastsættes næste gang?
Mvh. Jesper og Pernille

Hej Jesper og Pernille
Til at starte med bør I undersøge,
hvilken rente I kan låne til på den del
af belåningen, der ligger ud over 80
procent af ejendomsværdien på jeres

Dermed kan I vente til udgangen af
2014 med at tage stilling til, om det
bedst kan svare sig for jer at øge
trækket på kreditten for at nedbringe
jeres nuværende banklån, eller om det
bedst kan svare sig at fortsætte med
banklånet og holde trækket på kreditten så lavt som muligt. Hvad der til den
tid bedst kan svare sig, afhænger så af
renten på de to lån til den tid.
Kim Valentin
økonomisk rådgiver

Bolius’ eksperter er
alle fagfolk med mange års erfaring. De
arbejder uafhængigt
af særinteresser og
tager udgangspunkt
i fagligheden, når de
besvarer spørgsmål.
Spørgsmål og svar i
brevkassen bygger på
spørgsmål fra læserne
og på henvendelser
fra kunder i eksperternes hverdag.
Du er velkommen til
selv at stille spørgsmål til eksperterne på
bolius.dk/brevkasse
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Kommentar

Hund verboten
Af: Sebastian Dorset, komiker, tekstforfatter

Verden rummer syv milliarder forskellige slags mennesker. Boligverdenen
har to: de, der læser vedtægter, og de,
der ikke gider. Der findes selvfølgelig
også midtergruppen, der (som mig)
pligtskyldigt skimmer vedtægterne
kort efter indflytning, men undervejs
i læsningen opdager, at vi for længst
er holdt op med at forstå ordene, men
i stedet tænker på, om vi ikke skulle
smøre os et dejligt stykke mad.
Så efter at have boet i min (og Nykredits) lejlighed i et par år, var det min
opfattelse af vedtægterne for ejendommen, at de foreskrev, at man helst
skulle opføre sig nogenlunde roligt,
overholde sine vasketider, og at det
kunne være dejligt med et stykke med
spegepølse.
Imidlertid går jeg så hen og møder
en dame, der har en hund. Det havde
jeg intet imod, hverken damen eller
hunden, men det viser sig, at en af
de paragraffer, der forsvandt i mine
fantasier om italiensk charcuteri netop
handlede om hunde, og de er, hvad
tysken kalder ”verboten”.
Det er selvfølgelig en lidt egoistisk tilgang til regler at være mest begejstret
for dem, der kun går ud over nogle
andre, og at synes, at for- og påbud er
helt forkerte, når det lige er os selv, de
rammer, men jeg vil forsvare mig med,
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“

Men på grund af
vedtægterne skal
jeg altså finde et
sted at bo, hvor
hunden kan snorke
uden at være en rebelsk regelbryder.
at jeg er helt uden at vide, at man skulle være stille efter klokken 22, faktisk
havde luret, at abegilder mandag nat
og et overskudslager af møbelrod ude
på afsatsen er ting, som er uønsket
adfærd, også uden at se det på tryk
med et paragraftegn foran.
Anderledes med hundehold faktisk.
Altså en savlende kamphund på 80 kg,
der gør og gør i forsøget på at vække
sine sidste to fungerende hjerneceller, kan jeg godt se som temmeligt
irriterende, men hvordan sådan et
kræ rangerer på en gene-skala, ved
jeg ikke: højere end monoton techno-musik og overboens børn, der
leger kuglestød med tunge træklodser
klokken 7 lørdag morgen? Alligevel
tror jeg, det er svært at opdrive en
husorden, der forbyder børn? Det går
jeg heller ikke på nogen måde ind

for. Bevares, folk skal da have lov til at
formere sig, hvis de nu har lyst til det.
Man kunne måske bare godt indføre
en begrænsning for, hvor mange børn
de må have boende, og hvornår de må
være vågne. Måske kun børn over en
bestemt alder. Deres døgnrytme har
det jo med at nærme sig min, når de
kommer ind i teenageårene, så jeg er
på ingen måde kategorisk. Jeg siger
bare, at hunde sover en langt større
andel af døgnets timer, end børn kan
overtales til.
Den eneste gene, hunden påfører mig,
er en let snorken, der faktisk dels er
beroligende, dels får mig til at fremstå
produktiv og energisk i sammenligning. Men på grund af vedtægterne
skal jeg altså finde et sted at bo, hvor
hunden kan snorke uden at være en
rebelsk regelbryder, hvis boligmarkedet og min bank altså tillader det.
Indtil jeg finder noget passende og
hundevenligt, tror jeg, jeg vil kaste
mig over at avle alpakaer inde i stuen.
De giver sådan en dejlig uld, der kan
bruges til dejligt varme sweatre. Og så
er de ikke nævnt i vedtægterne med et
ord. Jeg har nemlig genlæst dem, og
de handler vist mest om salami.
Er det i orden at holde hund i lejligheder? Giv din mening til kende på:
bolius.dk/hund-verboten

Næste nummer

På gensyn
Her er en forsmag på, hvad du kan læse om i næste nummer af BEDRE HJEM.
Næste nummer udkommer 20. marts.

Boligreportage
En arkitekt tegnede skitserne, et
typehusfirma leverede råhuset, og så
gik Christian Tast og Marie Lind ellers
selv i gang med resten. De har fået et
unikt hus lige efter deres hjerte, men
også efter pengepungen. Jordvarme,
solceller og energiruder sørger nemlig
for, at huset kan varmes op for nul
kroner.

Få næste nummer af
BEDRE HJEM direkte i din postkasse

Tema om
bæredygtighed

Tema: Bæredygtighed
Hvordan bygger du en bæredygtig
bolig? Hvordan renoverer du bæredygtigt? Hvordan lever du bæredygtigt?
Hvad er bæredygtighed? Få alle svarene og meget mere i næste nummer.

Have
En ny havesæson banker på, men
inden de lune temperaturer bider sig
fast og bringer haven i blomst, kan du
kickstarte foråret og dyrke både salat,
gulerødder og eksotiske frugttræer
i dit drivhus. Tidligere slotsgartner
John Henriksen fortæller dig, hvordan
du får en vellykket drivhus-høst.

Danmarks komplette
boligmagasin

Bliv abonnent på: bolius.dk/bedre-hjem-med-posten
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Flügger Trendfarver

To the
limit – and
beyond!

Spicy Yellow

Copper

Asian Violet

Electric Purple

Flügger lader sig inspirere af strømninger i tiden,
når vores farveeksperter udformer næste års
trendfarver. ”To the limit – and beyond” sætter
ord på en genfunden lyst til at vende blikket ud
mod verden og sprænge grænser. Omsat til syv
farver er det en palet med etnisk touch, tætte,
mætte kulører og kobber på toppen.
En skala der klæder den mørke årstid og lægger
op til hulestemning og eksotisk elegance.

Stratosphere Blue

Global Grey

Desert Grey

Hent vores trendbrochure gratis i Flügger farver
eller se den på flugger.dk.
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