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12.3.2018
Der er gået næsten et år siden vi sendte nyt om Det Åndbare Hus. Tiden er gået med test og rapporter,
med slutaptering af huset, og med at vise rigtig mange interesserede besøgende rundt i Det Åndbare Hus.
Huset er nu klar til at en familie eller måske et bofællesskab, skal flytte ind og bo i huset i en testperiode
på et år. Hvis du er interesseret – eller kender nogen der kunne være interesseret – så læs mere
nedenfor. Frist for tilkendegivelse af interesse er d. 1. april.
Vi holder også fortsat åbent hus arrangementer, hvor alle er velkomne til at komme og se huset. Tag
gerne interesserede kolleger og venner med.
Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen
Egen Vinding & Datter
Haslevvej 81 - 4100 Ringsted – www.egenvinding.dk - Tlf. 57 61 77 01 - Mail: evd@egenvinding.dk

Status
Det Åndbare Hus er nu færdigt og klar til indflytning.

Bo i Danmarks sundeste hus i et år
Hvis du og din familie er interesseret i at blive testfamilie i Det Åndbare
Hus - så send en ansøgning senest 1.4. med en kort præsentation af jer
selv til: evd@egenvinding.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lars Jørgensen på tlf. 26346503
Det Åndbare Hus, der ligger sydøst for Ringsted med 3 km til stationen, er på ca. 110 kvm. i 2 plan med
stue/køkken og 3 værelser samt et åbent reposareal og en dejlig vinterhave.
Fra maj 2018 og et år frem skal huset nu testes med beboere.

Vi søger derfor en familie, der vil bo i huset og leve helt almindeligt – og som vil bidrage med deres
oplevelse af, hvordan det er at bo i huset.
Familien (evt. et bofællesskab) skal have en almindelig adfærd når det gælder brug af vand, afgivelse af
fugt og anvendelse af kemiske stoffer. De allerfleste falder inden for dette, men huset er eksempelvis
ikke velegnet til en hobby, der afgiver en større mængde kemikalier. En familie med 3-4 personer, der er
til stede i boligen i væsentligt omfang (ikke for mange lange rejser m.v.) vil blive foretrukket.
Familien skal desuden være villige til


at åbne deres hjem for måleteknikere og for rundvisninger, måske et par gange om måneden



at få deres indbo registreret (og eventuelt i særlige tilfælde udskiftet)



at gennemføre regelmæssig /ugentlig rengøring med miljøvenlige rengøringsmidler



at indgå i dialog om evt. årsager, hvis målinger viser ukarakteristisk afgasning af kemiske stoffer



at stille sig til rådighed for pressen – og i det hele taget kommunikere med interesserede



at deltage løbende i interview om projektet



at undgå rygning

Det Åndbare Hus er bygget som testhus for sundt og bæredygtigt byggeri med minimal afgasning af
skadelige stoffer og med åndbare vægge og tag, og er blevet testet ubeboet med målinger af indeklima,
fugt og afgasning fra byggematerialer.
Vi vil i første omgang tegne en kontrakt for et år, men der kan eventuelt blive mulighed for at forlænge
kontrakten på normale vilkår. Huslejen for dette sunde og smukke hus er 11.000 kr. pr. måned - i
testperioden giver vi en rabat på 4000 kr. så prisen vil være 7000 kr. pr. måned, samt udgifter til forbrug
(el, varme og vand).
Vi har nedsat en dommerkomité, der skal udvælge den familie som skal bo i Det
Åndbare Hus i testperioden. Deltagerne i dommerkomitéen er:
Phie Ambo – Dokumentarfilminstruktør og grøn iværksætter. Har sammen med sin
mand, Anders Morgenthaler, stiftet Den Grønne Friskole på Amager, hvor de
bygger efter principperne i Det Åndbare Hus.
Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted. Var med til at tage første spadestik til Det
Åndbare Hus og til indvielse af projektet, som han har bakket op hele vejen.
Lars Jørgensen, fra Egen Vinding og Datter, der er ophavsmand og projektleder på
Det Åndbare Hus.

Undervisningsmateriale med erfaringer fra Det Åndbare Hus
Vi er i gang med at udarbejde et undervisningsmateriale målrettet erhvervsskolerne ud fra principperne i
Det Åndbare Hus. Vi forventer at udgive materialet inden sommer. Det vil blive stillet gratis til rådighed for
alle interesserede – som en digital webportal, med små videoer og en række opgaver og baggrundsviden.
Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og Grundejernes Investeringsfond samt Rødvig Kalk.

Åbent Hus og rundvisninger
Mange interesserede besøgende
Vi har allerede haft omkring 85 rundvisninger i huset, bl.a. var 43 lærere fra erhvervsskolerne på besøg og
havde efterfølgende en workshop om undervisningsmateriale om principperne i byggeriet.
Vi holder Åbent Hus igen den første fredag i hver måned, hvor alle er velkomne til at komme og se huset.
De næste datoer for Åbent Hus er fredag d. 6. april kl. 15.30 og fredag d. 4. maj kl. 14
Grupper f.eks. fra uddannelsesinstitutioner eller en kommunes tekniske forvaltning, der er interesseret i en
særlig rundvisning, er velkomne til at kontakte os for at lave en aftale.
Send en mail til evd@egenvinding.dk eller ring til os på tlf. 57 61 77 01
Se tidligere nyhedsbreve på: http://egenvinding.dk/project/detaandbarehus/ og: www.detåndbarehus.dk
Nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus kan tilmeldes og afmeldes på evd@egenvinding.dk

