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25.6.2018
Så er familien Nors Glad flyttet ind i Det Åndbare Hus – og de er heldigvis glade og tilfredse med både
indeklimaet og huset i det hele taget. Læs mere om dette i dette nyhedsbrev, hvor du også kan læse om
vores undervisningsportal om bæredygtige alternativer i byggeriet, der netop er gået i luften.
Og så er der det med den nye lovgivning om behandling af personoplysninger (Persondataforordningen).
Formålet er jo at styrke beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Vi har lavet en enkel politik for
beskyttelse af persondata, som du kan se mere om nederst i dette nyhedsbrev.
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
Caroline og Sune Nors Glad med deres søn Richard er meget tilfredse med at bo i Det Åndbare Hus

Familien nyder det gode indeklima - selv på en meget varm dag
”Huset har faktisk sin egen duft – det er lidt som at være udenfor ” fortæller Caroline Nors Glad, der nu har
boet i Det Åndbare Hus i en god måneds tid sammen med sin mand Sune og deres 3-årige søn Rikard.
”Det dufter af træ og andre materialer, men kun ganske lidt. Når vi vågner om morgenen – selvom vi har
haft vinduet lukket – så er luften frisk. Når vi laver mad er lugten fra stegning mv. hurtigt væk - og når vi
tørrer tøj, går det næsten hurtigere, end hvis vi hænger tøjet ud i solen. ”
Sune Nors Glad supplerer med at fortælle, at i badeværelset er der et ubehandlet træloft, men selvom det
bliver lidt vådt, når man er i bad, så tørrer det lynhurtigt. Udluftningen fra køkken og bad sker gennem
solskorstenen – som en aktiv ventilation drevet af solen og uden brug af el. Ind til videre har det uden
problemer givet rigelig ventilation til både køkken og bad. ”Det bliver spændende at se hvordan det
fungerer til vinter” siger Sune Nors Glad.
Sune og Caroline, der begge er skolelærere, synes det er helt OK at lukke deres hjem op for besøg af og
til, og vil gerne vise Det Åndbare Hus frem og fortælle. De er nemlig også interesserede i at lære mere om
hvordan man kan bygge bæredygtigt og skabe et godt indeklima. Så de lytter gerne med, når der bliver
talt om de tekniske detaljer.
Inden familien flyttede ind i Det Åndbare Hus, boede de i et ældre betonbyggeri, hvor det var meget varmt,
når solen stod på. Der manglede ordentlig ventilation og fugtigheden i lejligheden svingede i takt med
fugtigheden udenfor. ”Luften var indelukket, tung, tør og betonagtig. Vi måtte tit lufte grundigt ud, så snart
vi kom hjem, for at kunne være der. ” fortæller Sune.
”I Det Åndbare Hus er indeklimaet behageligt – selv på en meget varm dag, som vi allerede har haft nogle
stykker af. Huset er stadig rart at være i og temperaturen er stadig OK. Materialerne er helt særlige, både
lergulvet og alt det synlige træ giver en fantastisk stemning. Og som ekstragevinst har vi fået en arkitektur,
der fungerer rigtigt godt for os. Vores søn Rikard på 3 år har sit eget værelse på 1. sal. Og selvom vi er i
stuen nedenunder, føler han vi er i kontakt. På grund af den åbne forbindelse mellem etagerne kan han
altid høre os og han kan se os, hvis vi f.eks. er i køkkenet – og vi kan let høre ham. Det betyder, at han
bruger sit værelse meget mere end i den gamle lejlighed. ”
”Det er virkelig meget anderledes at bo i Det Åndbare Hus – vi nyder det meget ” fortæller Sune og
Caroline.

Køkkenet er taget i brug, og her giver lyset fra solskorstenen et fint lysspil.

Underretning om indsamling af personoplysninger
Til modtagere af nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus udsendt af Egen Vinding & Datter
I forbindelse med at vi udsender nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus, indsamler vi oplysninger fra dig, og
så er vi forpligtet til at oplyse dig herom.
De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Kategorier af personoplysninger
Modtagere eller kategorier af modtagere
Hvor dine personoplysninger stammer fra
Opbevaring af dine personoplysninger
Retten til at trække samtykke tilbage
Dine rettigheder
Klage til Datatilsynet

På vores hjemmeside kan du finde en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Se
https://egenvinding.dk/databehandling
Denne meddelelse er alene til din orientering, hvorfor du ikke behøver at foretage dig yderligere. Hvis du
ikke længere ønsker at være på listen over modtagere af nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus, kan du
sende en mail retur med ’jeg ønsker ikke længere at modtage nyhedsbreve’.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på pd@egenvinding.dk

Undervisningsmateriale med erfaringer fra Det Åndbare Hus
Så er vores undervisningsportal om bæredygtigt byggeri gået i luften og kan findes på
www.bæredygtigtbyggeri.dk og via vores hjemmeside www.egenvinding.dk
Undervisningsmaterialet er målrettet erhvervsskolerne, men det kan også bruges til andre målgrupper,
f.eks. 9. klasse eller HTX, og af alle der interesserer sig for bæredygtigt byggeri.
Materialet bygger bl.a. på erfaringer fra Det
Åndbare Hus og der er særligt fokus på
diffusionsåbne konstruktioner og materialer
uden indhold af uønskede kemi.
Vi er meget interesserede i at få
tilbagemeldinger på materialet, og hvis man
som lærer har forslag til undervisningsforløb og andre erfaringer man gerne vil
dele med andre lærere kan vi lægge dette
op på portalen under punktet ’Fra lærer til
lærer’.
Skriv til os på info@egenvinding.dk
Projektet er støttet af Udlodningsmidler fra
Ministeriet for Undervisning og Ligestilling,
samt af Grundejernes Investeringsfond og
Rødvig Kalk.

Undervisningsportalen kan også bruges via mobilen

Åbent Hus
Vi holder fortsat Åbent Hus hvor alle interesserede kan komme og se Det Åndbare Hus og høre om
projektet. Det er den første fredag i hver måned fra 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: https://egenvinding.dk/
Nyhedsbrevet om Det Åndbare Hus kan tilmeldes og afmeldes på pd@egenvinding.dk

