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Din gamle 
pels er 
penge værd!
Går du i tanker om at købe 
en ny pels, men ikke ved, 
hvad du skal gøre med 
din gamle? Så har du nu 
mulighed for at benytte 
dig af Olsson Pels’ unikke 
tilbud, hvor du kan benytte 
værdien af din gamle pels 
som delvis betaling. Du 
kan spare op til halvdelen 
af den ordinære pris ved 
køb af ny pels, rulam eller 
pelsforet. Besøg butikken 
på Frederiksberg - Gl. 
Kongevej 124.
www.olssonpels.dk

Har du sikret dit hus?
Erhvervs - og byggestyrelsen har netop anslået, at 350.000 
danske boliger har for høje radongrænseværdier. Sund-
hedsstyrelsen har påvist, at ca. 300 dødsfald i Danmark pr. 
år skyldes lungekræft, som er fremkaldt af radon. Desuden 
er det påvist, at hos 9% af børn med Leukæmi er sygdom-
men fremkaldt af forhøjet radonværdi i boligen. Radon er en 
gasart, der siver op fra undergrunden overalt i Danmark. Den 
er ikke synlig og kan ikke lugtes. Radon trænger ind i boligen 
gennem alle revner og sprækker fra undergrunden.
I Nordsjælland er der blevet målt mere end 1000 boliger 
for Radon. Der er stor forskel fra kommune til kommune 
på, hvor meget radon der er i jorden, og der kan være stor 
forskel på de enkelte huse på samme vej. Ud fra de faktiske 
målinger i Nordsjælland er der i de sikreste områder ca. 15% 
af boligerne, der har for forhøjet radon, og i de områder der 
er hårdest ramt, er der ca. 45% af boligerne, der har forhøjet 
radon (Officiel grænseværdi er 100 Bq/m³). Derfor anbefaler 
Sundhedsstyrelsen, at alle parcelhuse i Nordsjælland bør 
måles. For ca. 80% af de ramte boliger, skal der kun små og 
billige løsninger til for at sikre et godt indeklima. Hvis du vil 
vide mere omkring problemet, læse om mere om Radon samt 
se tallene for din kommune: 
www.radonhuset.dk 

Konferencer med smil!
Hotel Vejlefjord er et fantastisk beliggende konferencested i Trekants- 
området, kun 20 minutter fra E45, 2 timer fra Aalborg og 2½ time fra 
København. Altså et oplagt sted at samles, hvis I kommer fra forskellige 
dele af Danmark. “Naturen her er smilende og af enestående skønhed” 
sagde professor Chr. Saugman, da han grundlagde Sanatoriet Vejlefjord 
omkring år 1900. I dag rummer de smukke historiske bygninger blandt an-
det et moderne konferencested med mødefaciliteter med udsigt og direkte 
adgang til den omgivende park og natur. Stedet tilbyder fleksible møder og 
konferencer med rig mulighed for individuel tilpasning. Køkkenet laver 
sund og ærlig mad med udgangspunkt i den danske madkultur og følger 
årstidernes udbud af friske råvarer. Ud over de traditionelle formiddags- 
og eftermiddagsbuffeter tilbyder køkkenet desuden deres egen “Godt for 
dig-produkter” med sunde og energigivende snacks og boostere. Ønsker 
I at krydre jeres arrangement med energigivende pauser og aktiviteter er 
Hotel Vejlefjord stedet. Besøg bl.a. den store spaafdeling med de mange 
afstressende velværeaktiviteter. Prøv f.eks. et besøg i De Termiske Bade, 
som er et skønt sted at reflektere over dagens faglige input.
www.hotelvejlefjord.dk

Sensorist - 
trådløst  
termometer  
til din telefon
Har du også oplevet problemer 
med fugtig kælder eller jordslået 
skitøj? Eller er du vin-entusiast 
med en kælder eller vinskab fyldt 
med lækre sager. Så er Sensorist 
vejen frem. Udstyret sættes til 
Internet forbindelsen og de 
trådløse sensorer placeres, hvor 
du vil have tjek på omgivel-
serne. Herfra vil temperatur og 
fugtighed blive overvåget kon-
stant. Sensorist gemmer alle dine 
data, så du nemt kan udforske 
historisk data og grafer fra enten 
din iPhone eller online. Hold 
øje med dine sensors uanset om 
du er hjemme eller ude. Du har 
også muligheden for at få alarmer 
ved ændringer til temperatur og 
fugtighed direkte på din telefon 
eller via mailen. Læs mere eller 
bestil direkte på:
 www.sensorist.com 

Næsten status quo  
på Eggersvej
Vi lovede i seneste udgave, at vi vil følge familien 
Rix-Møller, der i løbet af foråret flytter ind 
på Eggersvej 25 i Hellerup. Projektet skrider 
langsomt frem, og i denne tid er det optegning, 
planlægning og valg af materialer og inventar, 
der er på to-do listen for de kommende beboere 
i ejendommen på hjørnet af Eggersvej og 
Sehestedvej. I løbet af februar begynder de første 
egentlige forandringer i det store hus, hvorfor 
martsudgaven af Liebhaverboligen byder på nye 
billeder og tegninger af forandringen og frem-
skridtet på Eggersvej 25. “Det bliver et laaaangt 
og tidskrævende træk i forhold til at få sat huset 
her i stand, så vi er nok fremme ved juni eller 
juli, før vi kan flytte ind”, fortæller Morten Rix-
Møller. Se de første spæde fremskridt i næste 
udgave, der er på gaden den 5. marts.

What’s up?

Kasper Mejlgaard


