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Motorsavede møbler
Tema: Møbeldesign. Bente Hovendal er en designer med en mission: At bringe
naturen helt ind i vores hjem. Ren, rå og usminket. Mød møbeldesigneren med
motorsaven og hendes unikke, håndsavede trækreationer. Side16 

Bolig:
Fra bagtrappe 
til elevator. Side 8

Design: 
I Arne Jacobsens
fodspor. Side 24
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www.planet-huse.dk
Riv ned og byg nyt

Når du vælger et PLANET Hus,  
fjerner vi GRATIS dit gamle hus - op til 55 m2

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner.

www.greenhouse.dk

160 m2 arkitekttegnet 

lavenergihus i to plan

Green House

Appetit på køkkeninspiration?

www.møbelstolageret.dk  -  Bredballe Center 29  -  7120 Vejle Ø

-  Tidløst og unikt  --  Tidløst og unikt  -

- for den personlige stil
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Jeg har altid boet i stuen. Mit barndomshjem lå i
stueplan, og det samme gjorde min første lejlig-
hed. Siden da har jeg rykket mig en smule opad –
til første sal. Anden sal kan nok gå an, måske
også tredje (måske), men så skal jeg heller ikke
længere. Det er simpelthen for besværligt med
alle de trapper, man skal forcere, hvis man bor på
fjerde eller femte.

Min rigtigt gode veninde boede for en del år
siden i det, man efterhånden nok vil kalde en

kvistlejlighed. Helt
oppe under taget. Vi
gik, og vi gik, og vi gik.
Det var lidt ligesom et
af de mareridt, hvor
man løber og løber
uden at komme nogle
steder hen. Der blev
bare ved med at være
flere trapper. Og lige
som jeg troede, vi var
der, så var der lige en
etages trapper mere.
Endelig var vi så oppe,

og der var den skønneste udsigt over byens tage
– men de trapper altså, dem var jeg jævnt skep-
tisk over for. 

Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste dan-
sker, der synes, det er træls at slæbe ikke bare sig
selv, men også de daglige indkøb, diverse møbler
og eventuelle børn op på femte. Især fordi alt
nybyggeri stort set har elevatorer, og at der over
alt i bybilledet dukker elevatorer op uden på de
gamle etageejendomme. For beboerne i andels-
foreningen på Valby Langgade i København, som
du kan møde i dette Living, var det dog ikke
dovenskab, der var afgørende for, at de fik instal-
leret en elevator på bagtrappen. For dem hand-
lede det om at fremtidssikre den ejendom, de så
nødigt vil forlade, hvis bentøjet pludselig sætter
en stopper for trappeklatringen. 

Resultatet er de glade for – og det er også et af
de pæne af slagsen. For elevatoren er ikke bare
plastret op på bygningens yderside, men er slet
og ret bygget ind på bagtrappen og har erstattet
de mange trin uden at ødelægge bygningens arki-
tektur. Se, det er noget, en trappeforskrækket
filejs som jeg kan forstå. Så ville der jo ikke være
nogle problemer i at foretage et ”højdespring”.

Velkommen til Living.

LIVINGREDAKTØR
NANA ELVING HANSEN
living@jp.dk

Højdespring

Det var lidt
ligesom et af
de mareridt,
hvor man lø-
ber og løber
uden at kom-
me nogle
steder hen.

Designer Pia Baastrup har brændt sig varm på
tallet tre og har med inspiration heri skabt serien
Tre, der blandt andet består af tallerkener, bestik
og skåle i lertøj, stentøj og porcelæn. Alle design
er håndlavede, og hver enkelt tallerken eller skål
er derfor unik. Det er frem til 22. november
muligt at se serien i Butik for Borddækning i
København, som Pia Baastrup driver sammen
med fem andre designere. Endnu ikke prissat. 
www.piabaastrup.dk

Dæk op
med tallet tre

L i v i n g
Redaktion: Nana Elving Hansen / Movendo Media
Magasinchef: Kirsten Elley 
Forsidefoto: Kristoffer Juel Poulsen
Layout: Askan Thygesen / Movendo Media 
E-mail: living@jp.dk Telefon redaktion: 7199 5315
Telefon: 8738 3838

Vi går de mørke tider i møde, så hvis det er tid til
lidt ekstra lys derhjemme, kan den lille Birdie-
bordlampe fra det italienske lampefirma Fosca-
rini f.eks. hjælpe med at lyse dit hjem op. Lampen
er designet af designerparret L+R Palomba og kan
nu fås i farverne kobber og sort krom. De nye far-
ver er i butikkerne fra medio november og koster
hhv. 2.610 kr. for den lille og 3.360 kr. for den
store. www.foscarini.com

Hold
mørket væk

Den danske illustrator og designer Sofie Børsting
startede med at tegne, da hun var lille og stop-
pede aldrig igen. Det har ført til kunstneriske
illustrationer som kunstværket Green Flower her.
Det er et print lavet af en original illustration og
er del af en botanisk serie. Illustrationen er prin-
tet på fint, mat papir og koster 199 kr. 
www.sofieboersting.com

Botanisk kunst

Farvet glas er igen ble-
vet en stor del af vores
boligindretning, og far-
ven blå er særligt
populær lige nu. Den
trend rammer Muubs
meget godt ned i med
deres nye glasserie i
støvet blå, Muubs in
Blue, som også er ken-
detegnet af skæve
vinkler og det altid rå,
uperfekte udtryk, som
er den røde tråd i alle
Muubs’ design. Prisen
på den nye glasserie
starter ved 45 kr. for et
vandglas og opefter. 
www.muubs.com

Skæve
glas
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Kontakt Green House for mere info
Tlf. 98 33 23 33 | www.greenhouse.dk

TOWN HOUSE

 Køkken med spisekrog

 3 værelser og 2 bad

 Walk-in i soveværelset

 Mulighed for integreret carport

 Kort byggetid

160 M2 ARKITEKTTEGNET LAVENERGIHUS I 2 PLAN

Kr. 999.000 
råhus inklusiv fundament

Green House

www.møbelstolageret.dk  -  Bredballe Center 29  -  7120 Vejle Ø

Ring på 4027 4045 eller 2992 6071 for at høre nærmere.

Vi har erfaring med helhedsløsninger til såvel

den private bolig som til institution og erhverv.

Ring på 4027 4045 eller 2992 6071 for at høre nærmere.

 Hos os kan du. . .
-  skabe din egen stil med udsøgte møbelstofer

-  købe møbelstof fra danske og udenlandske væverier

-  spare op til 80% på kvalitets-møbelstofer

-  få professionel hjælp til valg af farver og stofmateriale

-  få inspiration til indretnings-projekter

D
er sker meget i løbet af 100 år. Vi har
blandt meget andet set to verdens-
krige, og teknologisk har der været et
kæmpe opsving med mobiltelefoner,
tablets og bærbare computere – og
ikke mindst internettet. Der er også
sket meget i Alfis historie, men én

ting har ikke ændret sig: De laver stadig termo-
kander efter samme opskrift som altid. 

Alfis historie begyndte i 1914, hvor ægteparret
Sophie og Carl Zitzmann åbnede den første
fabrik i den tyske by Fischbach. Fabrikken hed
”Aluminiumwarenfabrik Fischbach”, og det var
forbogstaver herfra, der dannede navnet Alfi.
Fabrikken bestod blot af en gammel mølle med
kun ti medarbejdere, og her producerede de ver-
dens første termokande med glasindsats. 

Ægteparret drev selv virksomheden fra 1914-
1971. Dette på trods af, at de var igennem flere
hårde år. Under Første Verdenskrig var Carl Zitz-
mann i krig i tre år, og så måtte Sofie Zitzmann
selv drive virksomheden. I 1945 i slutningen af
Anden Verdenskrig blev fabrikken igen påvirket 

Alfi fejrer bl.a. deres jubi-
læum med denne nye
termokande, Pallas, som
er inspireret af Juwel fra
1914. Pris: 999,95 kr. 100 år med 

varm kaffe fra Alfi
Designfirmaet Alfi, der er
kendt for sine mange
termokander, fylder 100 år. I
den anledning tager Alfi os
med tilbage til 1918 med
relanceringen af den gamle
klassiker Juwel og det nye
design Pallas, der er inspireret
af selvsamme klassiker. 
CÉLINE NORDBERG NIELSEN
FOTO: PR/ALFI | living@jp.dk

Fortsættes E
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Giv mennesker glæde!
Se hele kollektionen på www.bjornwiinblad-denmark.com

Nyt liv til 
gamle streger
Dåser fra 99,95 kr.

Termokop, Felicia, 25 cl 149,95 kr.
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af en krig, da den blev overtaget af russiske
tropper. Da Carl og Sofie Zitzmann endelig fik
fabrikken tilbage, måtte de bygge den op på ny,
samtidig med at de mistede deres ældste søn. På
trods af modvind og kriser blev virksomheden
dog ved med at vokse, og i dag findes Alfi i 90
lande.

»For Alfi er det at producere termobeholdere
og hermed også termokander hovedopgaven. De

har altid fokuseret al deres viden og knowhow på
denne kernekompetence for at opretholde den
allerhøjeste kvalitet,« siger Michael Knudsen,
marketingchef hos Thuesen Jensen A/S, der står
for salg af Alfi i Danmark. 

Det specielle ved Alfi er vakuum-glasindsat-
sen, der blev lanceret for første gang tilbage i
1914. Det er en dobbeltvægget indsats af hærdet
glas, der forhindrer varmeledning. Ifølge Alfi vil

graderne på vandet kun falde fra 95 grader til 75
grader i løbet af otte timer. Indvendigt er kan-
derne altså opbygget praktisk og funktionelt.
Udvendigt er det anderledes, for her er æstetik-
ken i fokus. 

Nyt og gammelt design
Alfi har gennem tiden arbejdet med mange for-
skellige kendte designere, heriblandt danskeren

Som en del af jubilæ-
umsfejringen lancerer
Alfi en række af deres
termokander i farver-
ne kobber, messing
og platin. Her er det
Dan-modellen i mes-
singfarven, som kan
købes til 1.199,95 kr. 

E

... Alle fortjener Danmarks største udvalg af espressomaskiner og tilbehør.

SIEMENS TE713201RW

599900

 • Elegant design

 • Keramisk kværn

 • Dansk display

 • 1-2 kopper pr. brygning

 • Varibel kaffestyrke og -mængde

 • Aktiv kopvarmer

 • Programmering for op til 6 personer

BEDST TIL
PRISEN

JURA ENA MICRO 9

629500

 • Elegant og kompakt design

 • Aroma+ kværn

 • OneTouch cappuccino-funktion

 • 1-2 kopper pr. brygning

 • Varibel kaffestyrke og -mængde

 • Indbygget strømbesparelse

 • Fås i brun eller silver

Siemens
TE503209RW

KUN  369900

Bodum
Kaffekværn

KUN  69800

Bodum
Pebo kaffebrygger

KUN  24995

Arcaffe 
Margo, 3 kg

KUN  34900

Gaggia
Brera Silver el. Black

KUN  369800

/rigtigkaffe.dkwww.rigtigkaffe.dk
Rigtig Kaffe A/S - Godthåbsvej 73 - 8660 SkanderborgBesøg os i butikken eller bestil dine varer online. Levering 1-2 hverdage.

Mere end 40 maskiner udstillet i butikken! Åbent hverdag 9-17.

FÅS I FLERE

FARVER
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Ole Palsby, der står bag Modern Classic No. 1,
bedre kendt som ”kuglekanden”. Den blev lance-
ret i 1985 og er – udover at være et af de mest
solgte termokandedesign i verden – også udstillet
på Museum of Modern Art (MoMa) i New York. I
forbindelse med Alfis 100 års jubilæum er denne
blevet lanceret i nye farver. 

Det samme gælder Juwel-kanden, en af Alfis
mest ikoniske termokander designet tilbage i

1918, som i tråd med tidens tendens nu bliver lan-
ceret i kobber, messing og platin. 

Men det tyske designfirma kan også føje et helt
nyt kaffekandedesign til Alfi-familien: Kanden
Pallas, der er kreeret af designeren Peter Ram-
minger. Selv om kanden er helt ny, er den kraftigt
inspireret af det ældre design af Juwel-kanden.

»Pallas skal anskues som en hyldest til ikonet
Juwel. Designeren Peter Ramminger fik til

opgave at fremstille en elegant fortolkning af det
klassiske produkt, hvilket er resulteret i en
kande, som samler nostalgi, moderne proportio-
ner og funktionalitet i et og samme produkt,«
lyder det fra Michael Knudsen.

På denne måde holder Alfi fast i sine rødder og
kan med sine 100 år fejre en af de allerførste ter-
mokander, der blev produceret. N

Ole Palsbys runde Alfi-
klassiker Modern Classic
No. 1, som også går un-
der navnet ”kuglekan-
den”, blev lanceret i
1985 og er en af de
mest solgte designter-
mokande i verden. Her er
den i en indigoblå ver-
sion, som koster 249,95
kr.

Juwel-kanden blev lan-
ceret i 1918 og var ver-
dens første termokande
med glasindsats. 

Den klogeste i klassen!
HWAM brændeovne med Autopilot IHSTM

* I forhold til samme HWAM 

brændeovn uden Autopilot IHS

Scan koden og få mere information om vores Autopilot IHSTM

På www.hwam.dk kan du fi nde din nærmeste forhandler og se vores brændeovne

Det kan være svært at vide hvornår der skal mere brænde på brændeovnen.
Autopilot IHSTM gør det nemt for dig. Fjernbetjeningen bipper, når du skal lægge 
mere brænde på for at få den optimale forbrænding - så behøver du ikke tænke 
mere på det.



A
ksel Lauesen fik faktisk ideen for
snart ti år siden. Andelsboligforenin-
gen på Valby Langgade i København
var nemlig et sted, hvor folk blev
boende. Lejlighederne gik primært i
arv, og da beboerne ikke blev yngre,
fik Aksel Lauesen tanken, at det

kunne være smart med en elevator. Men teknolo-
gien strakte sig dengang ikke lige så langt som
fantasien. Så det blev ved tanken, indtil Aksel
Lauesen en dag i 2012 atter undersøgte markedet,
indhentede et tilbud og tog det op på foreningens
generalforsamling.

»Vi har jo alle et ønske om at kunne blive
boende, men det er ikke altid sådan, at fysikken

tillader det, når man bliver ældre. Og da næsten
alle i foreningen er ved at komme op i alderen,
tog de andre beboere rigtig godt imod ideen om
en elevator,« fortæller Aksel Lauesen.

Han sidder i en lænestol i den store herskabs-
lejlighed med udsigt til Jesu Kirken og Carlsberg-
kvarteret. Her har han boet i 24 år, men lejlighe-
den ser ud som om, at han er flyttet ind i går. Og
sådan er det generelt i opgangen, fortæller Cas-
per Andersen, som er bestyrelsesformand i fore-
ningen.

»Vi holder så meget af at bo her, og det ses
tydeligt på lejlighedernes stand. Så for os hand-
lede det om at tænke over, hvordan vi kunne
blive boende,« siger Casper Andersen og læner

sig lidt frem på den læderovertrukne 7'er-stol:
»Der er ingen af os, som er særligt vilde med

tanken om at ende i en ældrebolig eller plejehjem
med fælles spisesal. Og da vores venner jo også
bliver ældre, så behøver vi heller ikke at bekymre
os om, at vi en dag ikke kan få besøg, fordi vores
venner ikke kan komme op ad trapperne. Så ele-
vatoren vil på mange måder forhøje livskvalite-
ten.«

Ingen huslejestigning
Elevatoren har inklusive moms kostet 1,4 milli-
oner kroner, og det skabte i starten bekymring 

I en andelsboligforening i Valby, København, har de erstattet bagtrappen med en elevator. Den er bygget ind i det gamle trappetårn, så det udefra ikke ses, at der er en elevator og ikke trapper. 

Elevator på bagtrappen
Hvis man bor i en ejendom uden, kender man nok godt tanken, når man slæber sig op ad trapperne:

Gid, her var en elevator. I en andelsboligforening i København har man gjort tanken til virkelighed.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ FOTO: KRISTOFFER JUEL POULSEN | living@jp.dk

For os hand-
lede det om
at tænke
over, hvordan
vi kunne bli-
ve boende.

Casper Andersen

Fortsættes E
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Campingpakke 200Wh kr. 2.499,-
Basisanlæg til lys & mobiloplader. 50W panel (72x54cm).

Campingpakke 400Wh kr. 2.999,-
Til TV, lys og mobiloplader. 100W panel (120x54cm).

Campingpakke 600Wh kr. 3.999,-
Til køleskab, TV og lys mm. 160W panel (148x68cm).

Pris inkl. tagbeslag, batterilader og kabler til lader. Kobles 
til vognens batteri. Evt. batteri og 220V inverter er tilbehør.

Priseksempel *):

4,5KWp hybridanlæg med
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KUN KR. 69.550,-

*) Består af 18x 250Wp polykrystalinske paneler, 
3/4.5KW HybridPower 2030 inverter, montering-
system til eternit og lignende, HPFI, energime-
ter, stik, kabler mm. Tillæg for montering og evt. 
sorte mono paneler.
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• Hybridanlæg giver dig 40% bedre 
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spare elregningen.

Anlæggene leverer 
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Solceller uden el-net
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Camping & fritid

����	��	����	����!"��#�� �
��$�%%%&!
Basisanlæg til lys, tv og mobiloplader. 160W panel, 
1,2kWh batterilager, 220V / 300W inverter.

����	��	����	�'��!(��#�� �
��(�%%%&!
Mellempakken til køleskab, lys, tv og computer. 250W 
panel, 2,4kWh batterilager, 220V / 1000W inverter.

����	��	����	�)&*�!�)&+�#�� �
��)'�%%%&!
Også til apparater som kaffemaskine, støvsuger, 
microbølgeovn mm. Med 2x 250W panel, 4,8kWh 
batterilager, 220V / 2400W inverter.

De opgivne watt-timer (Wh) er den gns. dagsproduktion i 
sommerhalvåret og dermed det maksimale døgnforbrug.
Priserne er uden montering og beslag, da dette er indivi-
duelt. Beslag koster 200-600 kr. pr. panel.

/
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Altid lys i teltet og strøm på mobilen. 
Perfekt til festival og camping. Leverer 
5V (usb), 12V og 220V. Inkl. lamper.

SOLCELLEANLÆG
:	����;�	
����	


Nu er solceller igen
en god investering!

Alle priser er inkl. moms og uden 

eventuel montering.

Vi leverer og monterer i hele landet.

Husk at du kun kan benytte
håndværkerfradrag indtil d. 31/12

(Anlæg skal opsættes i år!)
2�������
����@3&�B�C3CD�E����
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NYHED!



blandt beboerne i den lille andelsboligfore-
ning med kun otte lejligheder. Finansieringen
kunne nemlig betyde, at huslejen ville stige.

»Men vi fandt ud af, at vi i stedet for at lade
huslejen stige med godt 700 kroner om måneden,
kunne lægge vores lån om fra 20 år til 30 år,«
siger Casper Andersen og fortsætter:

»Så udover at vi får en udgift på el på otte-ti
tusinde kroner om året, der skal deles mellem
beboerne, har vi ikke store ekstraudgifter. Og det
er også vigtigt, når man når pensionsalderen.«

Dermed blev beslutningen om en elevator en
realitet, og den er netop blevet godkendt til brug.

Elevatoren ligger der, hvor bagtrappen i den
gamle ejendom lå engang. Så når du åbner køk-

kendøren, træder du direkte ud i en elevator i
stedet for en trappe. Projektet har taget et lille
halvt år inklusive pauser hen over julen. Alt, hvad
der hedder byggetilladelser og lignende, har fir-
maet Alevator.dk stået for.

Elevatoren Alma har plads til flere
Elevatoren er ikke den hurtigste på jorden, men
når vaskerummet ligger på femte sal, er den med
garanti hurtigere, end hvis man selv skulle slæbe
vasketøjet op fra første, hvor Aksel Lauesen f.eks.
bor. Og så undgår man ubehagelige vibrationer i
især køkkenet, hvilket er en ting, man bør huske
på, når man undersøger markedet, pointerer Cas-
per Andersen.

Aksel Lauesen åbner i et kvikt tag døren,
hvorpå de to ældre herre går ind.

»I kan sagtens være her,« siger de til fotogra-
fen og undertegnede om elevatoren på godt en
kvadratmeter. 

Og det kan vi alle lige netop. Da vi kommer
ned i gården og vender os om, er det bemærkel-
sesværdigt, som indgangen til elevatoren ligner
en helt almindelig bagdør.

»For os var det vigtigt, at den også var pæn. Vi
ville ikke have sådan en stålboks udenpå bygnin-
gen. Det er grimt, larmer og er synd for nabo-
erne. Den her lægger man ikke mærke til – vi skal

Aksel Lauesen og Casper
Andersen er to af beboerne
i andelsboligforeningen i
Valby, som tidligere på året
har fået installeret en ele-
vator på bagtrappen.

OVERVEJELSER VED 
ELEVATOR-PROJEKT:

Se på beboersammensætningen i foreningen. Kan en
elevator forbedre livskvaliteten for ældre beboere og
børnefamilier?

Hvordan ser foreningens økonomi ud? Tal med jeres
rådgiver om finansiering via enten f.eks. boligafgift
eller omlægning af lån.

Kan det praktisk lade sig gøre? Kan bagtrappen sløj-
fes, er der plads på hovedtrappen, eller er der et
kammer eller hjørne i hver lejlighed, som kan bruges
til projektet?

Tal med en sagkyndig om, hvilken elevator vil være
den rigtige ift. vibrationer, støj og lign. i en gammel
ejendom.

Sørg for, at byggetilladelser er indhentet fra kommu-
nen, inden første betaling, da kommunen kan sige
afvise en tilladelse.

Vær forberedt på en årlig ekstra el-udgift.

Vær forberedt på en ekstraudgift ift. brandsikring, da
det er lovpligtigt, når man sløjfer bagtrappen.

Husk, at et autoriseret servicefirma skal servicetjekke
elevatoren med et par års mellemrum. På Valby
Langgade er det hvert tredje år, det skal gøres.

Tag spørgsmålet op på en generalforsamling og af-
stem forventninger blandt beboerne, da det både er
en større udgift og forandring.

Se evt. mere på 
alevator.dk

Elevatoren fører direkte
op til lejlighederne og er,
hvor bagtrappen var før,
lige på den anden siden
af køkkendøren. 

Vi ville ikke
have sådan
en stålboks
udenpå byg-
ningen.
Aksel Lauesen

Fortsættes E

E
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I weekenden d. 1.-2. november kl. 10-16 slår Audi Fredericia for anden gang dørene op for to spændende

messedage, hvor der vil være rig mulighed for at opleve den store kunstudstilling med arbejdende stande,

smykker, tøj, vin og meget andet fra de over 40 udstillere.

Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se dig!

Ps. Du kan helt ekslusivt være en af de første der oplever den nye Audi TT Coupé.

Audi Exclusive Days

RESTAURANT

SKÆRUP
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Le Noir

Le Noir
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Kom og oplev
Lauge Jensen Motorcykler.

Audi Fredericia
Kongens Kvarter 32, 7000 Fredericia, tlf. 7070 1025, www.fredericia.audi.dk
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bare lige have noget grønt film og matteret
glas, så passer den fuldstændig ind med vindu-
erne,« fortæller Aksel Lauesen og sætter nøglen i
låsen, så skilledørene åbner.

»Sådan, nu skal du tage billedet,« siger han til
fotografen og fortsætter:

»Det er derfor, vi skal have matteret glas i, så
man ikke kan se den,« siger han.

Casper Andersen griner og stiller sig ved siden
af Aksel Lauesen foran elevatoren, som er blevet
døbt Alma, mens fotografen skynder sig at knipse
løs, inden skilledørene lukker i igen.

Oprindeligt ville man i andelsboligforeningen
gerne have elevatoren på hovedtrappen, men det
kunne ikke lade sig gøre, idet den trappe ikke må
sløjfes, og opgangen ikke var stor nok til både
elevator og trappe. Men bagtrappen må ofte
gerne sløjfes, og i mange gamle lejligheder er
disse trapper f.eks. blevet til badeværelser ved
byfornyelsesprojekter. Der gælder dog regler for
brandsikkerhed, når man fjerner bagtrappen, og
derfor er der blevet installeret et sprinklerindlæg
på hovedtrappen, ligesom hver lejlighed har fået
et i gangen.

»Faktisk er vi mere sikret mod brand, end vi
var før,« siger Casper Andersen.

Geometrien, ikke alderen, er udfordringen
Udover at der selvfølgelig skal være styr på det
brandtekniske, når man bor i en gammel ejen-
dom, er det ikke alderen på ejendommen, som
afgør, om det er muligt at opføre en elevator,
siger Michael Per Vesterløkke, der er seniorspe-
cialist og sektionsleder i Renovering og Bygge-
teknik hos Cowi.

»Den største vanskelighed er i virkeligheden at
finde en placering. For hvis der ikke er en bag-
trappe, fordi ejendommen måske er blevet byfor-
nyet, skal man enten tage lidt af hver lejlighed
eller placere den udenpå bygningen. Udfordrin-
gen er ofte det geometriske og æstetiske, fremfor
konstruktionen, så det er ikke det springende
punkt, at din ejendom er gammel.«

Michael Per Vesterløkke fremhæver, at det bl.a.
ikke altid er muligt at få elevatoren til at stoppe

på hver trappeafsats. Netop dette problem stødte
Aksel Lauesen ind i, da han for år tilbage første
gang undersøgte muligheden for elevator.

»Man skal være opmærksom på at vælge en
elevator, der ikke støjer for meget. Hvis du har
prøvet at bo på et hotel, hvor dit værelse lå lige
op ad elevatoren, ved du, at det kan være frygte-
ligt irriterende. I dag kan man dog få elevatorer,
som kører så langsomt, at støjen og vibrationerne
er minimale,« siger Michael Per Vesterløkke og
fortsætter:

»Så hvis du bor i en ejendom, hvor geometrien
er i orden, kan det være en fin ide at installere en
elevator, hvis der f.eks. er mange ældre beboere.«

På Valby Langgade er Aksel Lauesen og Casper
Andersen tilfredse. Elevatoren står klar, og kun et
lille ding lyder, når den stopper på afsatsen. De to
herrer kører allerede velvilligt op og ned i den,
når det er vasketid og forudser, at den vil skabe
glæde i de kommende år.

»Elevatoren her var faktisk den første af sin
slags i Danmark,« indskyder Aksel Lauesen med
et smil.

»Det skrev Valby Bladet, og det overraskede os
lidt. Så nu har vi har været i Lorry to gange. Én
gang lige da projektet gik i gang, og én gang da
det stod klar. Og nu skal vi så også i Jyllands-Po-
sten,« slutter Aksel Lauesen.N

Elevatoren er installeret i det gamle trappetårn, så bygningens arkitektoniske udtryk er bevaret. På afstand er det slet ikke til at se, at der gemmer sig en topmoderne, ny elevator bag døren. 

Beboerne i ejendommen
har døbt den to kvadrat-
meter store elevator Al-
ma. Der kan sagtens væ-
re fire personer i den,
selv om den ikke er så
stor. 

E
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vet modne forbrugere, der stadig kan mærke kri-
sen, og det betyder noget for os, selv om den i
mange henseender er ovre. Så vores nye luksus-
produkter skal ikke blot udstråle luksus; de skal
også have en anden værdi og fremkalde følelser,«
siger trendforsker Mads Arlien-Søborg.

Han kalder bølgen “slow luxury”, fordi vi igen
har råd til at købe de dyre kvalitetsvarer, men at
de nu skal have en historie og være bæredygtige.
Vi tænker over og stiller spørgsmål til, hvordan
tingene bliver produceret, af hvem og hvorhenne. 

Campinglife og langsom kaffe
Tendensen “slow living” har allerede sat sit præg 
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A
utenticitet, stilhed og “back to
basics”. Det er nogle af de ord, der
beskriver den boligtrend, der er
fremherskende i denne postkrise-tid,
vi lever i netop nu. Det handler om at
trække stikket ud, fokusere på den
simple livsstil og finde ind til kernen

af forbruget. De møbler og brugsgenstande, vi
omgiver os med, skal give mening for os. I ægte
krise-stil har de indtil videre også skullet være
forholdsvis ydmyge og demokratiske i den for-
stand, at de fleste ville have råd til at købe dem.
Men nu er der kommet en overbygning på tren-
den, hvor luksus igen er acceptabelt. 

»Det handler ikke om forbrug, som vi så før
krisen, hvor forbruget var grænseløst. Vi er ble-

Luksus i bæredygtig
indpakning 

JOHANNE TRÆRUP | living@jp.dk

Fortsættes E

Trenden fo-
reskriver na-

turlige jordfar-
ver i boligen, og

at messing tager
over, hvor kobber slap.
Skålen her er i rå mes-
sing fra Skjalm P. og ko-
ster 200 kr. 

I en række år har luksus og overdådighed været forvist til skammekrogen,
men nu er en ny type luksus på vej ind i boligen: Slow Luxury. 

new 

colour

zone

 www.zone-denmark.dk                                                                                                                    Nærmeste forhandler oplyses hos Bovictus A/S på telefon 86 60 25 30
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Selvregulerende forbrænding
Topafgang på l ere modeller
Modeller uden rumblæser
Landsdækkende service
Stort pillemagasin
Flot l amme

MCZ EGO 2.0

EUROPAS STØRSTE PILLEOVNSMÆRKE

Find mere information på

www.mcz.dk

Der er masser af penge at spare ved at gå over til fyring med træpiller. 

Pilleovne fra MCZ er en utroligt økonomisk opvarmningsform og er 

samtid nogle af markedets mest intelligente pilleovne. MCZ Danmark 

giver derudover landets bedste garantiservice.

PILLEOVNE

ØKONOMISK
INTELLIGENT
GRØN

MCZ THEMA MCZ STAR 2.0 MCZ TRAYMCZ EGO 2.0 MED TOPAFGANG

SPAR PENGE PÅ VARMEREGNINGEN!
...med en pilleovn

KONTAKT OS PÅ 88 82 09 98
Så sender vi dig vores nye brochure 

eller stiller dig om til nærmeste forhandler

Pernille Focarelli får med
sine billeder af forskellige
blade kombineret “back
to basics”-trenden med
naturfarver. Billederne er
enkle og rolige, men sam-
tidig æstetisk flotte og
bringer naturen ind i stu-
en. Pris: 650 kr. ekskl.
ramme

“SLOW LUXURY”
-BØLGEN I TI
ORD:

Mening

Stilhed

Autenticitet

Efterkrisetid

Nærvær

Mindre stress

“Simple living”

Outdoor

Natur

“Back to basics”



på samfundet. Det handler om at bevæge sig
langsomt og være til stedet i nuet, og det er en
modpol til “fast living”-livsstilen, vi så før krisen.
Den nye bølge indeholder nogle af de samme ele-
menter, men forskellen ligger i produkterne. Det
skal være kvalitet og må gerne koste noget. I den
amerikanske metropol New York ses tendensen
tydeligt, hvor “slow coffee” er blevet det nye hit.
Her får man en kop kaffe med filter, hvor kaffen
gerne må tage ti minutter om at være klar. Det er
ikke bare endnu en kop kaffe, men udstråler kva-
litet og giver kaffedrikkerne en ekstra oplevelse.
Det handler om nydelse. Den samme tendens ser
vi også inden for campinglivet, der er blevet in
og et alternativ til det travle byliv. Campingtren-
den kan trække naturen ind i byerne og dermed
danne et helt nyt livsstilskoncept i de mangfol-
dige storbyer – som f.eks. i New York, hvor man i
stor stil bygger haver på toppen af skyskrabere
eller laver oaser med træer inde i bygninger. En
tendens, der også så småt er kommet til Dan-
mark, omend i mindre grad end i de større uden-
landske metropoler. 

Nude og native craft
Det er ikke bare byhaver og moderne campingliv,
der tegner “slow luxury”-bølgens store fokus på
naturen. Det spiller nemlig også ind på de farver,
vi kommer til at se mere til i den kommende tid:
Naturlige jordfarver som brun, beige og militær-
grøn og med fokus på messing frem for kobber,
hvilket ellers har været stort de seneste sæsoner.
Samtidig skal produkterne gerne være simple,
men smukke, og de må de ikke larme eller skabe
for meget uro i hjemmet.

Materialerne skal samtidig være naturlige og
grove. I “slow living” higer man efter det autenti-
ske og derfor også det traditionelle, og man søger
inspiration i gammelt håndværk som vævning og

syning. Det betyder f.eks., at vi igen kan byde
vægtæppet velkomment som erstatning af bille-
der og plakater som dekoration i stuerne. Det
lokale håndværk, “native craft”, er i centrum, som
vi har set det i efterårets stor etnisk-inspirerede
boligtrend.

Alt i alt er budskabet altså, at vi igen kommer
til at svøbe vores hjem i lækker luksus – bare af
den ydmyge, underspillede slags.N

Hannah Waldron modtog årets Hay Talent Award, og hendes vævede
vægtæpper kombinerer traditionelt håndværk med moderne design –
helt i tråd med ”slow luxury”-bølgen.

ØsterGro hedder den 600 kvm
store økologiske have på taget af
en gammel fabrik på Østerbro i
København. Her er det et af tag-
havens brugere, Sofie Brincker. 
Arkivfoto: Line Ørnes Søndergaard

Espressokop fra Kirstie
van Noort i glaseret por-
celæn i naturfarver. Kan
købes i Stilleben. Pris
125 kr.

NATUREN ER I 
WOODNWONDER

Bente Hovendals woodnwonder 
er et eksempel på “slow luxury”-mø-
bler. Hvert stykke møbel er unikt og

lavet af træ fra Sydfyn, hvor hun har
sit værksted. Mød møbeldesigneren

med motorsaven og hendes håndsa-
vede trækreationer, der er top-trendy

– helt uden fortsæt – 
på næste side.

E
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SWIRL 3

Design: Øivind Slaatto
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B
unker af savsmuld fra motorsavede
møbler ligger side om side med træ-
stammer, der snart vil være skåret til
bordben. Drejer man hovedet til den
ene side, er der udsigt til fragtskibe,
færger og sejlbåde. Til den anden side
ses Svendborgsund, Tåsinge og den

gamle træskibshavn. Det er her i hjørnet på det
gamle skibsværft på havnen i Svendborg, at
Bente Hovendal kreerer sine woodnwonders – de
unikke træmøbler, hun designer og producerer i
firmaet af samme navn. Duften af nyskåret træ
blander sig med gamle sejlskibstraditioner, salt-
vand og motorolie. Alt det bliver overdøvet, når
Bente Hovendal starter motorsaven, og maskinen
med et øredøvende brøl gnasker sig igennem
træet.

Men når motorsaven bliver tændt, forsvinder
bevidstheden om både larmen og lugten fra
omgivelserne.

»Motorsaven skærper mine sanser og gør, at
jeg kan være fuldstændig til stede, når jeg arbej-
der. Når jeg står med motorsaven, er jeg nødt til
at fokusere på det, der foregår lige nu. Der er
ikke plads til strøtanker, indkøbssedler, kæreste-
sorger eller noget som helst andet,« siger Bente
Hovendal, der med egne ord får en uforklarlig
jordforbindelse og ditto nærvær, når hun arbej-
der med motorsaven.

»Det er et underligt paradoks, for hvordan kan
en motorsav skabe ro? Men det synes jeg, den
kan,« siger hun og fortsætter:

»Det er stilhed i støj. Og det skaber en god
koncentration, kreativitet og fordybelse.«

Bente Hovendal er egentlig billedhugger, men
begyndte at kombinere skulpturelt arbejde med
møbeldesign i 2012. Hun har fra starten haft trang
til at fortælle historier med naturens materialer
og store maskiner, og at kombinere maskuline
kræfter med feminine færdigheder.

»Maskulinitet handler om at være handlekraf-
tig, fokuseret og have power. Det feminine hand-
ler mere om intuition, tillid, åbenhed og tålmo-
dighed. Det er kombinationen mellem den store
maskuline maskine og den feminine mere blide
og afventende energi, der giver balance og skaber
kontraster. Disse modsætninger afspejler sig i
møblernes design,« fortæller Bente Hovendal.

Hun startede med at lave skulpturer i granit
med vinkelsliber. Undervejs fandt hun dog ud af,
at kunst, der kun må kigges på og ikke røres ved,
ikke rigtig var hende. Hun ville lave kunst, der
kunne rykke tanker, flytte perspektiver, vække
følelser og åbne muligheder. Derfor begyndte
hun at lave skulpturer, der inviterer til at blive
rørt ved og rykket rundt på.

»Efter nogle års arbejde med tegning og granit
meldte lysten sig så til at arbejde videre med træ
og motorsav,« siger hun.

Motorsavede 
møbler med 
holdning

Bente Hovendal svinger sin motorsav på havnen i Svendborg og forvandler med den træblokke
til eksklusivt og unikt møbeldesign i luksusklassen. Den grønne af slagsen, der er vokset ud af
et stærkt ønske om at forene natur og møbeldesign og sydfynske træ, certificeret fra top til tå. 
JOHANNE TRÆRUP | living@jp.dk

Motorsaven
skærper mi-
ne sanser.

Bente Hovendal

Fortsættes E
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Et stort plankebord ta-
ger fra en til tre uger at
designe og skabe. Prisen
for et bord koster mel-
lem 25.000 og 80.000
kr. afhængig af materia-
ler og tidsforbrug. På
værkstedet er der også
cafeborde, skamler og
hylder, designet som in-
spiration til kommende
købere. Foto: PR

OM WOODNWONDER:

Bente Hovendal åbnede i 2012 woodnwon-
der, hvor hun designer og producerer eksklu-
sive, unikamøbler, Alle råmaterialer er øko-
logiske, og træet, som overvejende er Doug-
lasfyr, er PEFC- og FSC-certificeret og vokser
i skovene omkring Holstenshus ved Faa-
borg.

Bente Hovendal udvælger selv træet, og på
værkstedet på Svendborg Havn skæres og
formes møblerne med motorsav. De efter-
poleres og efterbearbejdes med bio-olie og
bio-voks, også fremstillet i Odense.

Se evt. mere på: www.woodnwonder.com

Motorsaven giver en fø-
lelse af power og er et
godt redskab i den krea-
tive proces, fordi den
skærper sanserne, mener
Bente Hovendal.

S3 Design: byKATO

Før kr. 23.900,-

NU kr. 16.750,-
Spar kr. 7.150,-

S3 er en formfuldendt fusion af klassisk og moderne. Med elementer af det klassiske chatol. Med 
en snert af skænk. Med et touch af skab. Og med en åben invitation til at lade din kreativitet og din 
ordenssans forenes i dit helt personlige opbevaringsmøbel.  andersen-furniture.dk

BILLUND Bo Design · BIRKERØD Olsson Møbler · BRENDERUP Bolighuset Werenberg · BRØNDERSLEV Haungaard Møbler · BRØNSHØJ 
Brdr. Friis Møbler · EGÅ Tendens · ESBJERG N Ingvard Christensen · FREDERIKSSUND Bo Bedst · GLUMSØ Wengberg · GRENÅ Schmidt 
Møbler · HELSINGØR  Olai Furniture · HOLBÆK Vestergaard Møbler · HORSENS Jacobsen Plus · HURUP THY Ydes Bolighus · HAARBY Haarby 
Boligmontering · KOLDING Jobo Møbler · KØBENHAVN K Vestergaard Møbler · KØBENHAVN K Olsson Møbler · KØBENHAVN K Nyt i Bo 
KØGE Hjelms Bolighus · LEM Slot Møbler · LYNGBY Vestergaard Møbler · NAKSKOV Ullerslev Snedkerforretning · NEXØ In House Bornholm 
NÆSTVED Vestergaard Møbler · NÆSTVED Idé Møbler · ODENSE SØ Lindegaard Poulsen Bolighus · RANDERS Entré Living · RINGSTED 
Casanova Møbler · RISSKOV Designgaragen · ROSKILDE Jørgen C. Nielsen Møbler · SØBORG Brdr. Friis Møbler · THISTED Hvass Design 
Møbler · VEJLE Ingvard Christensen · VEMB Villumsens Bolighus · VIBORG Selta · VODSKOV Vodskov Bolighus · AABENRAA Jacobsen Møbler 
ÅGERUP Bo Bedst · AALBORG Brdr. Sørensen Møbler · AALBORG SV Ulf Bolighus · AARHUS V Thorsen Møbler · AARS Drejer Design Center

S3 opbevaringmøbel B130xD43xH132 cm 
Eg / sæbebehandlet med farvede fronter 

T I M E L E S S  S I N C E  1 9 1 6

PURE 

PERSONALITY 

SPAR 30%



Fra tanken om at kombinere kunst og
design til de første møbler stod klar, gik der dog
næsten otte år. Men i foråret 2014 var woodnwon-
der endelig en realitet. Bag navnet er Bente
Hovendals unikamøbler, som skæres med motor-
sav, formes og efterpoleres med knofedt, kærlig-
hed og omhu.

Naturen skal tættere på mennesker
I træet har hun fundet sin sjælefrænde, når det
kommer til møbeldesign, og at bruge plastik eller
andre kunstigt fremstillede materialer kommer
nok aldrig på tale. For Bente Hovendal har, siden
hun var barn, haft en dyb forbindelse med na-
turen. Det har derfor været helt naturligt for
hende at vælge naturen som arbejdsmateriale. 

»Intet er stationært. Heller ikke træ, der er fæl-
det. Det er stadig levende og forandrer sig hele
tiden. Træ sprækker, åbner sig og viser nye sider
af sig selv. Den næste sprække er umulig at for-
udse,« siger hun og viser et bordben, der har fået
en stor sprække, efter møblet var lavet færdigt.

»Det perfekte findes ikke, hverken hos menne-
sker eller i naturen. Alt er levende og udvikler sig
hele tiden. Vi må øve os i at følge med de foran-
dringer, som naturen inspirerer eller presser os
til,« lyder det fra designeren.

Hullet i bordbenet har hun fyldt med zink, der
matcher en del af designet i bordpladen. Spræk-
ken har ikke ødelagt bordet, snarere tilført det
mere særpræg og karakter.

Navnet woodnwonder udspringer netop af den
forundring, træet og naturen har i sig. Træ er
organisk og derfor foranderligt og naturligt uper-
fekt. Det minder os om, at livet ikke er statio-
nært, og at det forandrer sig. Hele tiden. Møbler-
ne skal derfor gerne give perspektiv og refleksion
på livet.

Bente Hovendals tætte forbindelse med na-
turen afspejles i hendes to grønne tatoveringer,
den ene på lillefingeren, den anden rundt om
foden. Begge forestiller en spiral, der udspringer
af maoriernes nationalsymbol i New Zealand.
Det symboliserer nyt liv, udvikling, sammenhold
og styrke og er hendes direkte link til naturen og
hendes vision med woodnwonder.

»Møblerne skal give et organisk boost og
minde om vigtigheden af det unikke kombineret
med respekt og omhu for naturen. De skal være
et bevis på, at livet er levende og skal leves. De
skal give et frisk pust af anderledes æstetik i
vores teknologiske verden og samtidig være
funktionelle skulpturer, der genskaber en tættere
relation mellem mennesker og natur. Det er mit
helt store livsprojekt,« fortæller Bente Hovendal.

Da spørgsmålet om, hvorfor naturen skal tæt-
tere på mennesker, falder, bliver hun stille et øje-
blik. 

»Naturen er jo vores livsgrundlag. Vi lever af 

En Day Bed designet af
Bente Hovendal. Hvert
møbel er unika og desig-
net i samarbejde med
kunden. »Det er vigtigt
at gøre tingene personli-
ge. Det har en afgørende
betydning for menneske-
lig trivsel,« mener Bente
Hovendal. Foto: PR

Bente Hovendal mener,
at naturen giver et nyt
perspektiv på livet. Der-
for er det vigtigt, at få
den ind i stuerne.

Træ spræk-
ker, åbner sig
og viser nye
sider af sig
selv.
Bente Hovendal

Fortsættes E

E
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THE URGE TO EXPLORE SPACE

HAR DU HANG TIL HVERDAGSLUKSUS?

NYHED. Portland er et nyt eksklusivt væg til væg-tæppe i 100% ren, ny uld, som giver dit hjem en stilren komfort og hygge 

i særklasse. Kollektionen findes i 6 moderigtige farver, der alle passer ind i den moderne boligindretning. Find din ege-

forhandler på www.ege.dk 

KAMPAGNEPRIS

Vejl. udsalgspris kr. 255,- pr. m².

Tilbuddet gælder i en

begrænset periode.

NU kr. pr. m² 199,-

EXPLORE THE PORTLAND
COLLECTION
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den, indånder den og bor på den,« siger hun
efter et minuts betænkningstid.

Møbler skal være personlige
Bente Hovendal matcher med sine woodnwon-
ders tidens “slow luxury”-trend, hvor vi investe-
rer i ting, der har en historie, et budskab og er
designet med hensyntagen til miljøet. Og det
behøver ikke være billigt. At passe ind i tiden er
dog ikke noget, Bente Hovendal stræber efter.

»Jeg er ikke ude i
noget, der skal være
smart. Det har taget
mig mange år at
opbygge viden, rutine
og erfaring. Det har
været en lang proces.
Woodnwonder hand-
ler om alt andet end at
være oppe i tiden,«
siger hun og tilføjer, at
hun alligevel er meget
taknemmelig for, at

hendes design passer til tidens trend, hvor bære-
dygtighed, omhu og særpræg, kvalitet og hånd-
værk er vigtige faktorer, når der købes ind. 

»Jeg vil gerne bidrage til at få det oprindelige,
respekten for naturen og jordforbindelsen inte-
greret i os igen. Det tror jeg, er vigtigt for vores
trivsel og livskvalitet,« siger hun og fortsætter:

»I mit næste design integrerer jeg fem smukke
sten fra Langeland i bordpladen. Stenene kan
tages op og røres ved. På den måde kan et storby-

menneske i Danmark, New York eller Tokyo få
tilført lidt natur og jordforbindelse. En sten kan
sætte nye tanker, mange længsler og følelser i
sving. Og det er jo godt.«

Og vil man have endnu mere jordforbindelse
og autenticitet, kan man også selv vælge det træ,
man gerne vil have lavet til et møbel og være
med helt fra starten i designfasen.

»Kunderne kan vælge det træ, de vil have
omformet til f.eks. et plankebord eller en day
bed. Så bliver det fældet, kløvet og transporteret
til værkstedet, hvor designprocessen begynder.
Kunden følger sideløbende tilblivelsen af sit
møbel via video og foto.« 

Woodnwonder har overstået – og overlevet –
den første, langsomme opstartsfase. Verden er nu
begyndt at få øje på møblerne, og Bente Hoven-
dal har tillid til, at hun og hendes medarbejder
snart får travlt. Allerede nu er møblerne blevet
omtalt på store anerkendte boligblogs og i trend-
settende arkitektur- og boligmagasiner i USA,
Indien, Ukraine og Korea. Og en kunde i USA
overvejer lige nu en bestilling af 100 plankeborde.
Selv om det er en stor mundfuld, sagde Bente
Hovendal ja med det samme til forespørgslen.
Hun er sikker på, hun nok skal finde en måde at
klare så stor en ordre.

»Det er en glæde at sige ja til de bud, der kom-
mer, selv om de kan være overvældende. Så er
det godt at kunne tænke på, hvordan et træ klarer
sine udfordringer: Det er fleksibelt, men samtidig
står det godt fast med rødderne dybt plantet i
jorden.«N

Bente Hovendals værk-
sted. Stedet var, da
Svendborg Skibsværft
stadig var byens stolt-
hed, den største arbejds-
plads. Bente Hovendal
bruger værkstedet som
showroom og til at fin-
pudse sine møbler. Der er
derfor hverken savsmuld
eller rod på gulvet.

En sten kan
sætte nye
tanker, man-
ge længsler
og følelser i
sving. 
Bente Hovendal

E

Boligens energiklasse betyder mere og mere 
for boligejere. I temaet Energi & indeklima 

besøger vi en bolig i den bedste energiklasse 
og ser ikke mindst på, hvad det betyder for 

indeklimaet at have et velpolstret hus.
Læs om det og meget mere i Living

søndag den 2. november.

For annoncering kontakt
Henrik Rosenløwe

tlf. 2019 4384 | henrik.rosenloewe@jp.dk

Energi og Indeklima
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KREATIVE
 DAGE 2

0
14 24-26 OKT

MESSE C

200 STANDE 30 FOREDRAG HELE FAMILIEN+ +

Trine Panum

Køb din billet online og vind kreative præmier

www.kreativedage.dk

Jan Theuerkauf Annemette Voss

Jubilæum
25 år i Ådalsparken

Vi markerer 
jubilæet med 
l ere hundrede 
gode tilbud  50%SPAR 

op til

- se www.mai-nielsen.dk

MAI NIELSEN
Telefon 7515 9011

www.mai-nielsen.dk

Medlem af Branche-
foreningen for 
Orientalske Tæpper

Weekenderne 
Den 25.-26. oktober 
Den 1.-2. novmeber

kl. 10-17

Vi har ca. 3000 tæpper i butikken i alle 
størrelser, prislag og stilarter. Såvel i nt 
knyttede silketæpper, nomadetæpper, 
specielle størrelser og unikke semi-
antikke tæpper.

OM BENTE 

HOVENDAL

Bente Hovendal er født i
1960 og er autodidakt
billedhugger.
Hun arbejder udelukken-
de med naturens materi-
aler og miljøvenlige pro-
dukter.

Hun beskriver sig selv
som billedhugger, mø-
beldesigner og natur-
kvinde. Hendes mission
med woodnwonder er at
skabe en tættere rela-
tion mellem mennesker
og natur. Derfor er miljø-
ansvarlighed og økologi
en naturlig del af hendes
design. Alle materialer
og ingredienser, der ind-
går i designet, er miljø-
venlige og stammer fra
Fyn.

For Bente Hovendal er
det vigtigt at give noget
tilbage til naturen, så
hun køber samtidig træ-
er til udplantning i de
nye danske folkeskove.

Sprækkerne i bordbenet beviser det foranderlige i træet, mens stenene i bordpladen er Bente Hovendals måde at få jordforbindelsen integreret i os igen. Foto: PR
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Æ
gget. Svanen. 

Det er de færreste danskere,
som ikke straks tænker på
Arne Jacobsens to ikoniske
stole, når de hører de to små
ord. Ikke mindst, når de to ord
står sammen. De fleste ved nok

også, at han tegnede dem til Royal Hotel i Køben-
havn, som han designede fra top til tå, indefra og
ud, i årene 1956-1960. 

Anderledes er det, hvis man siger “Dråben”. En
stol, som Arne Jacobsen ligeledes designede til
Sas-hotellet, men som aldrig blev sat i almindelig
produktion og måske derfor ikke har opnået
samme ikoniske status som dens to fætre. I 50 år
har den mere eller mindre været henvist til glem-
mebogen, men tidligere i år relancerede møbel-
firmaet Fritz Hansen så den lille dråbeformede
stol. I den anledning har firmaet nu i samarbejde
med Radisson Blu Royal Hotel fået den spanske

Sådan så et af værelser-
ne ud i 60’erne på Hotel
Royal, som Arne Jacob-
sen designede fra kælder
til kvist. Stolen, den gla-
de model sidder på, hed-
der Dråben og blev for
nylig relanceret efter 50
års slumren. Det fejrer
hotellet sammen med
møbelproducenten Fritz
Hansen og den spanske
designer Jaime Hayon
med en refortolkning af
Arne Jacobsens værelse
606, der ikke har ændret
sig siden hotellets åb-
ning.
Foto: PR/Fritz Hansen

DRÅBEN
Dråben er designet i
1958 og blev kun produ-
ceret et et meget lille
antal. I foråret blev den
så sat i produktion igen
og kan for første gang
købes til hjemmet. Drå-
ben fås som skalstol i
plast elelr fuldposltret
og koster fra hhv. 2.100
kr. og 5.875 kr. 

En dråbe
til forskel

Hotel, møbelprodcent og designer hylder 
nu Arne Jacobsen med værelse 506 – et
moderne bud på mesterarkitektens ikoniske
hoteldesign fra 1958, der gav os nogle af de
mest ikoniske møbler i dansk designhistorie. 

NANA ELVING HANSEN | living@jp.dk

Sådan ser det nye værelse 506
på Hotel Royal ud. Alt her er de-
signet af Jaime Hayon på nær
Dråbe-stolen. Foto: PR/Fritz Hansen

De er begge
kendte for at
være sjældne
kunstnere
med mange
talenter.
Jacob Holm
Adm. direktør, 

Fritz Hansen

med en NASA memoryskum topmadras 

Få den perfekte nattesøvn 

Kom i drømmeland og få en god sovekomfort med en NASA Memory-

topmadras. Memoryskummet former sig efter din krop og støtter og alaster 

den. Det særlige skum gør at den føles mindre varm at sove på. Madrassen er 

både allergivenlig og hygiejnisk og betrækket tåler maskinvask. Vælg mellem 

en almindelig og en luksus-udgave i lere forskellige størrelser. 

Køb senest 23. oktober 2014 på spotdeal.dk

www.spotdeal.dk

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her inder 

du bl.a. tilbud på rejser, skønne weekendophold, storbyferier, 

wellness, spiseoplevelser og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i 

dag og få tilbud tilsendt på e-mail allerede i morgen.

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Normalpris 2.499 kr.

599 kr.

Spar 76%

INKL.
LEVERING
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designer Jaime Hayon til at designe en opdateret
version af værelse 606 – det eneste værelse på
hotellet, der står præcis, som Arne Jacobsen
efterlod det. 

Fællestræk trods ”tidsforskel”

I over 50 år har værelse 606 stået som Arne
Jacobsen tiltænkte det, og det bliver der ikke
lavet om på. Jaime Hayon har givet sit bud på en
moderne hyldest til mesterarkitekten ved at ind-
rette et andet værelse, nummer 506. Hayon har –
ligesom Arne Jacobsen gjorde det i sin tid – skabt
et komplet design til værelset med alt lige fra
møblerne og lamperne til kunstværkerne og sen-
getøjet og tilføjet Dråben som den helt klare refe-
rence til Arne Jacobsen. Den stod nemlig på alle
værelserne tilbage i 60’erne.

»Vi ønskede at fejre, at Dråben var vågnet fra
sin skønhedssøvn. Derfor bad vi Jaime Hayon om
at designe et nyt værelse 606 anno 2014, da der er

nogle tydelige ligheder mellem Jaime Hayons og
Arne Jacobsens design. De er begge kendte for at
være sjældne kunstnere med mange talenter, der
samtidig har både evnen og modet til at udvikle
design uanset størrelse og omfang. Og selv om
Arne Jacobsens linjer var skarpere sammenlignet
med Jaime Hayons mere legefulde udtryk, deler
de samme dybtliggende passion for organiske
former, eksklusive materialer, udsøgt håndværk
og et tydeligt æstetisk udtryk. Når du ser værelse
506, er du ikke et øjeblik i tvivl om deres fælles
værdier,« udtaler Jacob Holm, der er adm. direk-
tør i Fritz Hansen i en pressemeddelelse.

Om Jaime Hayons værelse også får lov til at stå
uberørt i 50 år, må tiden vise, men i hvert fald er
det et vidne på, at Arne Jacobsens design på
trods at være et halvt århundrede gammelt ikke
er forældet. 

JAIME HAYON OM VÆRELSE 506
»Arne Jacobsens æstetiske sans og de-signstil er en af mine største inspirations-kilder. Så det var en kæmpe ære, da jeg fiklov til at re-designe hans berømte stol,Dråben, i forlængelse af mit eget design afbordet, Analog. Men jeg føler lidt, at jegmed værelse 506 har fået en endnu mereunik mulighed for at træde direkte i hansfodspor og selv bidrage til dette hotel,som stadig står som et symbol på hansdesignstil. Jeg er meget, meget stolt.«

Kilde: Radisson Blu Royal Hotel

Alle detaljer på værelse 506 – helt ned til sengetøjet – er designet af Jaime Hayon. Foto: PR/Fritz Hansen

Hvad indes der af forskellige gulvtyper, og 
hvad skal man være opmærksom på, hvis 

man vælger træ, linoleum, klinker eller noget 
helt fjerde? Læs om det og meget mere i

Living søndag den 26. oktober.

For annoncering kontakt
Henrik Rosenløwe

tlf. 2019 4384 | henrik.rosenloewe@jp.dk

Gulve & Fliser



Ideer til en
gammel
sættekasse
efterlyses 
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Kære K. Pedersen
Det kan jeg helt sikkert, og jeg vil her
komme med et par forslag, der kan
passe til forskellige stilarter. Så kan du
selv vurdere, hvilken der passer bedst
til din bolig, og til de ting du har lyst
til at stille i sættekassen. Her kan du se,
at der er blevet ”leget” lidt med et
udsnit af dit foto, så du bedre kan forstille
dig mine forslag. Fælles for de fire forslag
er, at du skal starte med at vaske den grundigt
af i grundrens og derefter med rent vand. 
Mange hilsner fra Tina

GØR DET SELV

Kære Tina 
Jeg har fået fat i en gammel sættekasse og kunne
godt tænke mig at bruge den i min bolig. Den er
knap så køn lige nu, og jeg mangler ideer til, hvad
jeg skal gøre ved den for at få den ”up to date”. Som
du kan se på billedet, er den malet i en mørkegrøn
farve. Jeg håber, du kan se muligheder i den. 
Mange hilsner fra K. Pedersen
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I forbindelse med spørgsmål 
til brevkassens ekspert er det en
god idé at vedhæfte en fil med
foto af ”problemet” – gerne i så
høj en opløsning, som dit
kamera kan indstilles til.

GØR DET SELV
TINA DALBØGE
tina@tinadalboge.dk
www.tinadalboge.dk

TIP

I stedet for at hænge 
sættekassen på væggen,

kan du også stille den på et
bord, og bruge den som hol-
der til fyrfadstager, små va-
ser med blomster eller an-

det pynt.

1
5
1
3
9

Mand.-torsd. 10-17.30 • Fred. 10-19 • Lørd. 9.30-14 • 1. lørdag i md. 9.30-15

Goodiebags samt lidt godt til ganen og maven.

Begrænset antal pladser! Bindende tilmelding: vip@lindegaardpoulsen.dk

Montana Huset
hos Lindegaard Poulsen

Se en helt ny bolig - indrettet kun med Montana!

TORSDAG 23. OKTOBER KL. 18-20
• Mød trendekspert Mads Arlien-Søborg (kendt fra TV)

Foredrag om trends i boligindretningen

• Stor konkurrence om bl.a. gavekort på kr. 10.000 til Montana

Grand Opening



MØBELHUSET 2
BRDR. JACOBS NDER ApS

VE ERGADE 35 - 39 DK 62 NDER
F. 7472 2081 FAX 7472 3773

www.mobelhuset-2.dk

INDBO CENTER 
BRDR. JACOBSEN · TØNDER ApS 

HYDROVEJ 2 · DK 6270 TØNDER 

TLF. 7472 5700 · FAX 7472 5600 

www.indbo-center.dk

Conform Timeout 
lænestol, læder 

 fra 10.998,- 

Connect + 
modulsofasystem 

Stor 
BESTLITE 
udstilling

Sengeafdeling med

Wegners smukkeste 
stole hos Møbelhuset 2

Kæmpe 
udvalg i 
lotte
lamper

Opus stol ass. læder

Wegner Udstilling
hos Møbelhuset 2

Oculus eller Wingchair 
Oplev de mange modeller hos os

Mogens Hansen kampagne

Wegner 

Oxchair

BYG 
DIN EGEN 

SOFA

Spar 20% 
på stof og læder

Nielaus Kampagne

Wegner GE280 Modulsofa

Kampagne på stof og læder

Vejl. pris 
6.998,- 

NU 

4.998,- 

LIGE NU

Stor 
EAMES 

udstilling
kk

Caravaggio

Panton

SE
VORES 
STORE
UDVALG

OPLEV 
DEN HOS 

OS

VELKOMMEN TIL MØBELBYEN TØNDER 

Danmarks 
største udvalg 
i Nielaus og 

Mogens Hansen 
kvalitets-sofaer

SOV GODT MED GOD SAMVITTIGHED

SOV GODT MED GOD SAMVITTIGHED

ZensiZone madraskoncept 
Individuel valg af madraskerne sikrer en 
optimal liggekomfort. Vælg mellem visco, 
latex eller HR skum. Trådløs og strømbe-
sparende elevationsbund med 39 lameller. 
Stofbetrukne madrasbremser. Fås i 2 far-
ver. 90 x 200/210 cm, ekskl. ben. 
Pris 13.459, - Sætpris 2 stk. 
Normalpris 26.918,-. Fås i flere størrelser. 

180 x 200/210 cm

15.998,-
Spar op til  10.920,-
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MATSORT

Brug matsort spray eller køb sort tavlemaling og
mal med pensel. Det er lidt mere besværlig at tørre
støv af, men det giver en god effekt med det matte.

GAMMEL OG RÅ

Bevar den mørkegrønne farve og fremhæv det slidte
look på følgende måde: Smør et tykt lag brun sæbe
på forskellige steder. Kom husholdningsfilm over sæ-
ben og lad det sidde 12-24 timer. Malingen bliver
opløst, og kan skrabes af med en kniv eller en skra-
ber. Brug også sandpapir på enkelte flader, til den
fremstår med det helt rigtige slidte udtryk.

VINTAGE

Mal kassen i en flot farve og kom tapet og andet
flot papir i de små felter. For at få skabeloner til at
skære efter kan du lægge et stykke bagepapir ned i
hvert felt og tegne rundt i kanten med en spids
blyant. Skær papiret efter skabelonen med en hob-
bykniv og en stållineal. Lim det fast på bundpladen
med tapetklister eller hvid skolelim. 

HVID HØJGLANS

Slib træet, hvis der er steder, hvor malingen sidder
løst, eller hvis der er andre ujævnheder. Køb hvid
blank spraymaling i et byggemarked eller hos en far-
vehandler, og spraymal den med tynde lag – af flere
omgange, så der ikke kommer løbere i malingen.
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Landbrugsmæglerne

Bøndergaard & Bruun P/S · statsautoriserede ejendomsmæglerne, valuarer, MDE

www.landbrugsmaeglerne.dk · Telefon 86 24 40 00

Liebhavere

Bøndergaard & Bruun P/S · statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE

www.landbrugsmaeglerne.dk · Telefon 86 24 40 00

Henry Christensen
Tlf. 27 64 07 77

Per Højgård Andersen
Tlf. 20 46 53 17

Anton Mikkelsen
Tlf. 40 21 07 47

Jens Vestergaard
Tlf. 20 42 32 44

Svend-Åge Bruun
Tlf. 40 13 62 03

Jesper Madsen
Tlf. 20 60 30 97

Erling Bøndergaard
Tlf. 20 25 33 83

Skov med fiskesø – vest for Vejle. Lystejendom – Vejle 

Sag 9780: Skovejendom på 27,7 ha beliggende mellem Gadbjerg og Bredsten ca. 15 km vest for Vejle.
Skoven ligger i et let kuperet terræn, med afvekslende bevoksninger af både løv- og nåletræ, græsnings-
jord og lysåbne arealer. Her findes et ældre bygningssæt med et stuehus på 220 m2 etageareal samt 
diverse staldlænger, lade og maskinhus. Den klarvandede fiskesø har en meget fin beliggenhed omkranset 
af skoven og med gode faciliteter i form velfærdsbygning med toiletter med mere. 
Kontantpris: 3.990.000,-

Sag 9732: Fredeligt beliggende lystejendom på 17 ha, som ligger umiddelbart rundt om bygningerne og 
langs vejen til ejendommen. Boligen er på 148 m2 og af ældre dato men meget velholdt. Driftsbygninger 
på ca. 600 m2 med mange anvendelsesmuligheder. Jorden er p.t. bortforpagtet. Der vil også fremadrettet 
være mulighed for at bortforpagte jorden. Ejendommen ligger ved landsbyen Store Dalby kun få kilometer 
fra Hedensted og dermed kort afstand til det overordnede vejnet.
Kontantpris: 3.500.000,-

Planteavl – Kolding Vest

Sag 9779: Meget præsentabel ejendom med et gennemrenoveret klassisk stuehus med et boligareal på 292 m2. 
Der er nyere gode driftsbygninger, der er indrettet til kontor og lager. Ejendommen har et samlet areal på 78 ha. 
Heraf er 51 ha agerjord, 10 ha vedvarende græs og 15 ha er skov, mose og natur.
Der er endvidere en stald indrettet til kødkvæg. 
Kontantpris: 14.650.000,-

Jagt- og lystejendom – Vejle

Sag 8996 Landbrugsejendom med en pragtfuld beliggenhed med udsigt over Engelsholm sø og med slottet 
Engelsholm på den anden side af søen. Her er fred og idyl og alligevel er man kun få min. kørsel fra ny motortra-
fikvej mellem Vejle og Billund. Der er en dejlig bolig på 202 m2 som er opført i 1984/2006. Der er bl.a. en glas- 
og udsigtsstue på 37 m2 hvor loftet er ført til kip. Herudover er der garagebygning med jagtstue og fyrrum.
Ejendommen har et jordtilliggende på 21,3 ha, hvor der er en fremragende jagt med bl.a. en fantastisk andejagt. 
Der er også mange rådyr, fasaner, harer m.v. Enkelte krondyr kan ses på strejf. Kontantpris: 6.000.000,-

Lystejendom – Vejle Lystejendom – Skanderborg 

Sag 9542: Pedersminde sælges med jordtilliggende på 4,8410 ha hvoraf 4 ha er agerjord som p.t. er 
bortforpagtet. 
Gården er en præsentabel firelænget gård med en lukket gårdsplads. Boligen har et grundareal på 207 m2 
og der er ca. 1200 m2 driftsbygninger. Bygningerne ligger centralt i Ødsted for enden af blind vej.
Alt er rigtig pænt vedligeholdt. – En ejendom der indeholder mange anvendelsesmuligheder.
Yderligere areal kan erhverves.
Kontantpris: 2.200.000,- 

Sag 9656: 5,3 ha lystejendom med naturskøn beliggenhed ved Dørup på sydsiden af Mossø ved Skan-
derborg. Der er en dejlig rødstens bolig med bebygget areal på 142 m2 + 60 m2 1. sal og boligareal på 
202 m2. Boligen er løbende renoveret og fremstår som en god og tidssvarende bolig. Udbygningerne 
består af stalde og maskinhuse.
Kontantpris: 2.500.000,- 
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STRANDVEJEN 39 NYHED
FLOT OG MODERNE UDSIGTSVILLA PÅ STRANDVEJEN I BREDBALLE

Bredballe Villa

To store træterrasser med udsigt over Vejle Fjord. Lyder det tiltalende, så kan du roligt læse videre. Denne flotte toplansvilla med gulpudsede facader
har nemlig en fortræffelig beliggenhed på Strandvejen i Bredballe - mindre end 100 meter fra fjorden. Boligen fremstår i flot og moderne stand og byder
blandt andet på stor stue i åben forbindelse med køkken-alrum samt tre værelser på førstesalen. Dertil kommer en stor og meget anvendelig kælder,
der eksempelvis fint kunne egne sig som teenageafdeling. Strandvejen i Bredballe er en af Vejles mest attraktive kvarterer. Fra din hoveddør er du kun
få skridt fra fjorden, hvor du kan gå lange hyggelige ture, og hverdagens indkøb kan klares i Bredballe Centret.

Kontant/Udb.: 2.995.000/150.000

Brutto/Netto: 17.051/15.502

Alternativt finansieringsforslag:

Afdr.fri Rtpl. BRT/NT: 8.794/8.368

Bolig m²: 104

Stue/Vær: 1/3

Byggeår: 1947/54

Sag: 0951405288V

Grund m²: 370

Kælder m²: 60

Energi: F

danbolig Vejle
Gert Stokkendal, Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE · Dæmningen 64 & 72 · Tlf. 7572 4444 · vejle@danbolig.dk · www.danbolig.dk
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ROLIGHEDSVEJ 20, ASFERG

KUN 2 KM TIL E45
.................................................................................................

ÅBENT HUS 19/10 KL. 15.00 - 15.45
.................................................................................................

Indflytningsklar, velindrettet villa i smukke omgi-
velser, meget tæt på både skole og indkøb. Villa-
en rummer flot bryggers og køkken, stor, lys og
venlig stue og 4 vær., lækkert badevær. og toilet.
.................................................................................................

Bolig: 142. Grund 846
Opført: 1990. Stuer/vær: 1/4

Energimærkning: D.  Sag V5963MR
.................................................................................................

Kontant: 1.375.000
Udbetaling: 70.000
.................................................................................................

Brutto: 7.071
Netto: 6.748

.................................................................................................

.................................................................................................

Bjørn & Ankersen
Nybolig

Landbrug: Østervold 47, Randers C.  ·  Tlf. 8642 4454

Tjele: Østergade 1, Ørum  ·  Tlf. 8665 2911

Viborg: Vesterbrogade 14  ·  Tlf. 8662 7188

Randers: Østervold 47  ·  Tlf. 7022 8686

HAVNDALVEJ 23B, VED MARIAGER

FLOT UDSIGT
.................................................................................................

Kom og oplev den rene idyl kun 2 km fra Maria-
gers berømte torv og med udsigt over Hou Skoven
og Alstrup Krat. Sid i stuen med panoramavinduer
og nyd årstidernes skiften i naturen udenfor.

 Rig mulighed for legeplads til børn og hund, da
grunden er delvis indhegnet. Nyd også den enkle
have.
.................................................................................................

Bolig: 171. Grund 2234
Opført: 1827/99. Stuer/vær: 3/3
Energimærkning: E.  Sag V5885SR

.................................................................................................

Kontant: 1.495.000
Udbetaling: 75.000
.................................................................................................

Brutto: 7.923
Netto: 6.738

.................................................................................................

.................................................................................................
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Sagsnr.: 9191

Bakkevej 2A, 8850 Bjerringbro

Skøn bolig på landet
Beliggende ved landsbyen Stangerum mellem 

Randers og Hadsund.

En præsentabel bolig med mange flotte detaljer, bl.a. 

karnap og flotte murede gesimser.

Stald- og ladebygning er anvendelige til mange formål.

Plads til stor familie og/eller erhverv.

Kontantpris: 495.000  Udbetaling: 40.000  Bolig: 200 m2 

Areal: 4.391 m2  Brutto/netto: 3.733/4.292  Energiklasse: F

ÅBENT HUS 

30/10 KL. 14.30-15.30

SÆLGES VED BUDGIVNING

Sagsnr.: 6167

Hadsundvej 615, 8983 Gjerlev J

Agriteam Randers

Ejendomsmæglerfi rmaet 
Gustav Winther ApS

Haraldsvej 60, 1. · 8960 Randers SØ
Tlf. : 7026 7700 · randers@agriteam.dk 

www.agriteam.dk/randers

Gustav Winther Karina Høgholm

Lækker bolig – med udsigt og egen skov
 Nyere villa fra 2002, opført i træ 

– skønne fællesrum og masser af natur ind i stuerne.

Indrettet bl.a. med lækkert køkken/alrum fra Aubo, 

voksenafd. og stue med stort glasparti.

 På syd- og vestsiden af boligen er verandaer/terrasser 

og store udsigtsvinduer.

En ejendom for dem, som ønsker højt til himlen og fred og ro.

Kontantpris: 2.195.000  Udbetaling: 110.000  Bolig: 190 m2 

Areal: 5.655 m2  Brutto/netto: 11.238/10.256  Energiklasse: C

Sagsnr.: 5193

Løvdalsvej 9, 9500 Hobro 

Skov 
Skovejendom beliggende ved Stinesminde mellem 

Hobro og Hadsund.

Velplejet skov, bestående af både løv- og granskov, 

vildtbeplantninger, lysninger m.m.

Stor vildtbestand og fiskemuligheder i Mariager Fjord.

Flot og præsentabel bolig med udsigt over Mariager Fjord og skove.

Skovejendom som skal opleves, kontakt os for yderligere information.

Bolig: 256 m2  Areal: 97,70 ha  Energiklasse: D

... fi nd ud af det allerede kl. 23.00 i dag
Med e-avisen kan du læse den komplette udgave af dagens avis allerede fra kl. 23.00 aftenen

før udgivelsesdagen på pc, tablet og smartphone, lige meget hvor i verden du er. 

Klik dig ind på mit.jp.dk og i nd det abonnement, der passer dig bedst.

Læs mere på 

mit.jp.dk

Hvad bliver morgendagens helt store samtaleemne?
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Fritidsgrund
Klitvej 32 A, 6990. Med bygge-
tilladelse til 80 m2 hus sælges.
Evt. bytte med andet af værdi.

Henvendelse tlf. 2380 2860

PÅ STOR GRUND VED VESTERHAVET

Sagsnr. 

61300318

Bolig/Grund

89/5.002

Pris/udbetaling

1.495.000/75.000

Mdl. brutto/netto

8.806/7937

EDC Ulfborg Holmegade 7, 6990 Ulfborg 

www.edc.dk/ulfborg

Tlf.: 9749 1022

Dejlig velholdt fritidshus beliggende i skønt 
område ved Vesterhavet på stor opvokset, 
ugenert og læfyldt grund med l ot indkørsel 
via allé. Opført i rosa sten med stråtag og 
hvide plast vinduer i bondehusstil.

Indrettet med entre - soveværelse - 2 
værelser - dejligt køkken/alrum med 

hvælving til lys opholdsstue med lofter til 
kip, brændeovn og udgang til skøn ugenert 
terrasse - l ot badeværelse med spabad, 
bruseniche, gulvvarme og adgang til sauna.

Der er hvide vandskurede vægge samt 
klinkegulve i alle rum, undtaget værelser 
hvor der er tæpper.

Huset fremstår pænt og velholdt overalt og er 
velegnet til både eget brug og udlejning.

Indbo medfølger som beset, dog undtaget 
personlige effekter

Vester Mosevej 50, Vester Husby

VI BYGGER DIT DRØMMEHUS

Thomas Lignell
Byggerådgiver

tl@kfs-boligbyg.dk

Mob: 2530 0092

Ditte Maria Kollerup
Indehaver / Direktør

dm@kfs-boligbyg.dk

Mob: 2299 8396

SQUARE FUTURA GABLE RETRO

 TLF: 9837 2181 � KFS-BOLIGBYG.DK 

”0-energi-huset”® 

PRØVEHUS: FEJERSKOVPARKEN 138, HERNING
Åbent hus søndag kl. 14 - 16

Individuelle træhuse
Det smukke og højisolerede træhus er et klogt valg. Både for 
familiens sundhed, trivsel og varmeøkonomi. Træhusene fra 
Trelleborg er arkitekttegnede og tilpasses individuelt til den 
enkelte familie. Facaden tilbydes med træ, sten eller puds.
 
Trelleborgs ”0-energi-hus”® kan leveres i ”Plus-energi-udførel-
se” med mikro-jordvarmepumpe, solfangere og solceller, der 
producerer tilstrækkelig el til at dække driften af huset, der bli-
ver selvforsynende med grøn energi. Mulighed for komfortkø-
ling via jordvarmekreds og avanceret kølestyring.

Se øvrige prøvehuse på www.trelleborg.dk 
eller ring 97 12 18 37

Trelleborg
Kvalitet siden 1963

”0-energi-hus

Håndbygget 
kvalitet 

og innovativ 
teknik

”0-energi-huset” ®

Typehusfirmaet Trelleborg blev etableret i 1963 og har gennem årene leveret 

træhuse til over 7000 danske familier. Trelleborg er kendt for huse af særde-

les høj kvalitet og er et af de mest solvente firmaer i branchen – firmaet er i 

dansk familieeje og kreditvurderet i klasse AAA.

Fritidsgrunde

BYGGERI

Byggeri, helårshuse

FRITIDSHUSE

Find det abonnement, 
der passer dig bedst 
på Mit JP

Læs mere på 
mit.jp.dk/

koeb-abonnement

Køb vin til
enhver

lejlighed på 
Mit JP

Er du abonnent, får du 
rabat. Husk at logge ind 
for at se din rabatpris.

Læs mere på 
mit.jp.dk/vin
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FIND NETOP DIN DRØMMEBOLIG

BESØG OS TIL ÅBENT HUS

BETALFØRST VED
INDFLYTNING

BESTIL VORES BROCHURE

WWW.NYTHJEM.COM

NOVA
1

Nyt Hjem til dig og din familie

Classic

1

NOVA
1

Nyt Hjem til dig og din familie

KONZEPT UNOKONZEPT QUATTRO KONZEPT NOVA

KONZEPT

ARKITEKTTEGNEDE
TYPEHUSE

MODERNE

Carport

Gang/opbevaring 
10 m2

Bryggers 
9 m2

Køkken/ Alrum 
43,5 m2

Gang 
10,5 m2

Stue 
25,4 m2

Entré 
5,5 m2

Soveværelse 
12,3 m2

Værelse 
10,3 m2

Redskabsrum 
7,9 m2

Bad 
6,5 m2

Bad 
10,4 m2

Værelse 
10,4 m2

Værelse 
10,5 m2

Multirum 
8,3 m2

Påklædning 
9,6 m2

CLASSIC

BYGGERÅDGIVER JYLLAND BYGGERÅDGIVER SJÆLLAND BYGGERÅDGIVER SJÆLLAND

Tlf. 3010 4051 Tlf. 3010 4052 Tlf. 3010 4053

HERNING- DENNE SØNDAG FRA KL. 13 - 16

Frøskovparken 54, 7400 Herning
Konzept Nova 183 med carport
Salgspris inkl. grund kun 2.845.000 kr.

SJÆLLAND

Besøg os på boligmessen i Forum fra fredag d. 
17. oktober til og med søndag d. 19. oktober.
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AALBORG AARHUS ESBJERG HADERSLEV HERNING HILLERØD HORSENS ODENSE RINGSTED VIRUM

Byggeudstilling
Kl. 13-15: Decembervej 12, 14 og 16, 8700 Horsens
Kl. 11:30-12:30: Junivej 28, 8700 Horsens

Byggeudstilling
Kl. 13-15: Fejerskovparken 29 og 31, Lind, 7400 Herning
Åbent showroom 
Kl. 11-12.30: Poulsgade 20, 7400 Herning 

Kl. 13-15: Kildebjerg Skovvej 26, 8680 Ry
Kl. 11.30-12.30: Ryesgade 38, Gl. Rye, 8680 Ry

Byg & Bo-byggeudstilling
Kl. 14-16: Løgten Østervej 38, 8541 Skødstrup

Kl. 11-12.30: Lærketoften 2, 7100 Vejle

Kl. 13-16: Langevænget 17, 5500 Middelfart

Kl. 13-16: Kimbrerbakken 113, 5250 Odense SV
Kl. 13-16: Kimbrerbakken 119, 5250 Odense SV

Kl. 11.30-13.30: Platan Allé 10, 5750 Ringe

Kl. 14.30-16: Stenløkkeparken 61, 5450 Otterup

Kl. 13-16: Uranusvænget 26, 6710 Esbjerg V 

Kl. 13-16: Martine Christoffersens Vej 33, 
7000 Fredericia 

Kl. 13-16: Hundsbjerg 32, 6300 Gråsten

Kl. 13-15: Griegsvej 256, Frejlev, 9200 Aalborg SV
Kl. 13-15: Danagården 147, 9230 Svenstrup
Kl. 13-15: Kiplings Alle 45, 9260 Gistrup 
Åbent showroom 
Kl. 11-12:30: Gøteborgvej 14, 9200 Aalborg SV

Kl. 11-12.30: Ådalen 133, 9700 Brønderslev

Kl. 13-15: Vagtbanke 5, 7323 Give

Byggeudstilling
Kl. 13-15: Hesselparken 46, 48 og 98, 8500 Grenaa 

  Inspirationshus   Udstillingsby   Showroom

Aalborg

Brønderslev

Svenstrup

Ringe

Gråsten

Otterup
Fredericia

Vejle

Give

Herning

Horsens

Odense

Esbjerg
Middelfart

Haderslev

Skødstrup

Grenaa

Aarhus
Ry

Gl. Rye

Griegsvej 256, Frejlev, 9200 Aalborg SV. Søndag kl. 13-15 Decembervej 16, 8700 Horsens. Søndag kl. 13-15

I får glæde af 
andres glæder

Vores kunder er tilfredse og glade kunder. 

To år i træk har vi vundet prisen som Årets 

Husbygger og på Trustpilot har vi den 

højeste score inden for byggebranchen. Det 

smitter af i hele virksomheden, så vælger I 

at bygge nyt med HusCompagniet, får I også 

glæde af andres gode oplevelser.

Kig ind på søndag og få svar på alle jeres 

spørgsmål. Vores erfarne byggerådgivere 

står klar til at hjælpe. Se mere og bestil 

vores katalog på huscompagniet.dk

Proces, pris og 
dygtige håndværkere 
er kodeordene
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Find det hus, der passer til dig på eurodan-huse.dk 

BETAL
FØRST VED 
INDFLYTNING

Et typehus fra eurodan-huse er langt fra typisk. Det er tværtimod en mulighed for dig at 

vælge mellem en masse løsninger og sammensætte dem på kryds og tværs indtil du har 

skabt rammerne for det hjem, du gerne vil bo i. Bagefter bygger vi det for dig med garanti 

for fast pris og leveringsdato. Og du betaler først, når du får nøglen.

Ring 79 23 65 00 eller bestil katalog på eurodan-huse.dk

ÅBENT HUS & SHOWROOM SØNDAG KL. 13-16
Se adresser på eurodan-huse.dk

*Beregnet på et 30-årigt fastforrentet 3% obligationslån, udbetaling kr. 150.000, 6% boliglån inkl. forsikring, ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Byggegrund ikke inkluderet. Ydelsen gælder Jylland / Fyn. Se mere på eurodan-huse.dk

Du kommer bare med byggegrunden. Besøg websitet 
og se hvor godt du kan sidde i det, når du bygger nyt.

Byg et nyt hus på 150 m2 fra

7.914,- pr. md.*

alt inklusive

Scan og bestil 
vores katalog
med 135 siders 
inspiration

Modelfoto
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 - siden 1972

Lasse Larsen
Byggeirma since 1975

TIL NYBYG-INSPIRATION
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� FLOTTE HUSE ER SAMLET ET STED
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HER:
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HUSK
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Kontakt os på 7562 4300 eller miltonhuse.dk

Udstillingshus:
Hvidtjørnen 17, 8700 Horsens

Åbent hus hver søndag kl. 13.00 - 15.00

Se flere udstillingshuse på

www.miltonhuse.dk

Leon
Bang

Regionschef 
Syd

4033 8184

Anders 
Lambæk

Regionschef 
Nord

2042 6677
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Gennemført udstillingshus

Med afsæt i 30’ernes arkitekturtrends 
har Benée Huse bygget et gennemført 

og gennemtænkt udstillingshus

Åbent Hus

Søndage fra kl. 14.00-16.00

Find huset her: 

Løgten Østervej 40, 8541 Skødstrup

 Byg med Benée
Kontakt os allerede i dag 

Tilst Skolevej 27 · 8381 Tilst

Telefon 70 27 00 89

www.benee.dk

ÅBENT HUS I SKOVBY
Søndag d. 19/10 & 26/10 kl. 13.00-15.00

Møllen 10, Skovby, 8464 Galten

Kontaktperson Søren: 2145 5675

Vi bygger jeres drømmehus

  Mere end 40 års brancheerfaring
  Fuldmurede huse fra ca. 9.000 kr. pr. kvm.
  Betal først ved indflytning
  Individuelt byggeri til typehuspris
  Kvalitetsbyggeri udført af danske håndværkere

INDIVIDUELT
DESIGN

LEVERING
TIL TIDEN

ATTRAKTIV

PRIS
FULDMURET

KVALITET

For yderligere inspiration, information og materiale: 7580 5171 eller 2145 5675

P J - H U S E . D K

Modelfoto

Modelfoto

Modelfoto
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 ÅBENT FRITIDSHUS
RØDHUS
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SØNDAG DEN 19. OKTOBER KL. 13-16
NORDVEJ 19, RØDHUS, 9490 PANDRUP
Kontakt byggerådgiver Ole Jørgensen på tlf. 29 77 36 94

LÆS MERE PÅ WWW.EBK.DK

GRATIS GRUNDBESIGTIGELSE

Book et personligt møde med en af EBK´s erfarne 
byggerådgivere på din fritidsgrund i efterårs ferien! Få en 
komplet og helt konkret drøftelse 
om evt. udskiftning af eksisterende 
sommerhus med nyt fritids hus - 
herunder nedrivning, valg/opførsel 
af EBK hus, placering på grunden, 
jordbundsforhold, klitfredning m.v.

Individuelle arkitekttegnede boliger i højeste kvalitet

www.givehuset.dk

• Individuel kvalitetsbyggeri  
• personlig rådgivning  
• fast pris  
• fast tid

Udstillinger
Midt/Nordjylland 

Dangårdsvej 10

8990 Fårup

E45 nord for Randers

Fyn/Sydjylland 

Byggecentrum

Hindsgavl Allé 2

5500 Middelfart

Sjælland 

Kongevejen 59

Blovstrød

3450 Allerød

Et rigtigt fritidshus er et træhus

Åbningstider
Lørdage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kl. 13-16.30 

(Midt/Nordjylland lukket)

Søn- og helligdage . . . . . . . . . . .  kl. 11-16.30

ÆGTE DANSK HÅNDVÆRK SIDEN 1970 ... 

LILJE-HUSET A/S
Jarlsberggade 10 · 5000 Odense C

tlf. 66 14 46 77 · lilje-huset@lilje-huset.dk

Læs om tilbud og kampagnemodeller på

www.lilje-huset.dk

Tryghed i dit byggeri
Betal først ved aflevering

•  Bestil vores store katalog 

•  Besøg vores udstillinger 

•  Få et uforpligtende tilbud 

•   Individuelle løsninger 

Byggeri, fritidshuse

JP Premium
Første måned

GRATIS
herefter 99,- md

Læs mere og 
tilmeld dig på 
JPpremium.dk
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Søger du en ny feriebolig?
Byg et lækkert Frifeldt hus på en af disse 12 grunde på Lodbergsvej i Søndervig

Priser fra kr.

1.795.000
for grund inkl. hus

se mere på www.frifeldt.dk eller ring på 97 47 24 60

Sommer + hus = året rundt! 

Vi bygger nemlig op til 40 % bedre end energikravet til sommerhuse er i dag. 

Bliv lukket ind i varmen i vores inspirationshuse søndag kl. 13-15 på Strandvænget 17, 

Saksild, 8300 Odder og Parcelgårdsvej 19B, Rågeleje, 3210 Vejby Strand.

Hold ferie året rundt i et nyt sommerhus fra HusCompagniet

Få vores katalog på huscompagniet.dk/sommerhuse
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ST. SJØRUP

SØNDAG DEN 19. OKTOBER FRA KL. 13-16

UDSTILLINGSHUS: Blåvand V-98/90 med Iverplank, træ/
alu vinduer og døre, ekstra stor stue og en ydervægshøjde 
��������	
�������������������������������������	����
indrettet i samarbejde med bygherrens ønsker.
 

KØREVEJLEDNING:�������������������������	�����
udstillingshuset på Rørsangervej, St. Sjørup, 8950 Ørsted.

�������!�����������!���������!��"��#������������������
kun åbent denne søndag.

Læs mere på kalmar-huse.dk
��������!��������
�$%�&%������

NEDRIVNING AF EKSISTERENDE FRITIDSHUS 

OP TIL 50 M2 UDEN BEREGNING!!
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... med højt til loftet

SKARE BYG A/S
DANMARKS FLOTTESTE HUSE

KOM OG OPLEV HELÅRS- OG FRITIDSHUSE

DANMARKS BEDST ISOLERET!

UDSTILLINGSPLADS MED SHOWROOM

NORDAGER 2, KOLDING
MAN-TOR:  8.00 - 16.00
FREDAG:     8.00 - 14.00
SØNDAG: 12.00 - 16.00

ÅBNINGSTIDER

INDIVIDUELLE HUSE FRA SKARE BYG A/S:

SALGSKONTOR VEST
PETER KØLLESKOV

TLF. 26 88 69 08
PKS@SKAREBYG.DK

BETAL VED INDFLYTNING

Åbent
Søndag

12:00-16:00

Søndag den 19. oktober  
kl. 11.00 -16.00
Kastanievej 10, 8400 Ebeltoft
Huset er lånt og er ikke til salg

www.planet-huse.dk ·  Kontakt: Verner Bitsch-Jørgensen ·  vbj@planethuse.dk ·  Tlf. 40 42 85 85

Modelfotos VENUS 112

Åbent hus 
Fuglslev ved Ebeltoft

Kom  
og  

få et  
godt   
tilbud

Besøg os og få inspiration og uforpligtende rådgivning til jeres byggeplaner

Modelfoto

Oplev

PLANET Huses 

Kampagnehus 

SKARRIDSØ 71

Arkitekttegnede træhuse

Industriområdet 23, 8732 Hovedgård.
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Berlin 
www.berlinmaegleren.dk 

Danskernes foretrukne mægler i Berlin

Villamartin

“Nyd dit otium i Spanien”
GRATIS INFORMATIONSMØDE

Fredag d. 31. oktober kl. 16-18, Pejsegården, Brædstrup

Få information om det skønne resort Villamartin Hills og hør
pensionisten Jørgen, som bor i Spanien i vintermånederne
fortælle om stedet, området og de mange fordele ved at leve
et seniorliv under sydens sol.

Vi byder på lidt godt til ganen og masser af information om 
Spanien og det attraktive resort. Vel mødt.

Bemærk: Tilmelding senest d. 30. oktober på tlf. 21 70 84 00 
(hverdage kl. 10-14). 

Godt
for krop
og sjæl

Villamartin Hills

Nyt enestående resort nær Alicante • Skræddersyet til danske seniorer

Arrangør: Sitara • Find mere information om resortet på www.villamartinhills.com

Fakta om Villamartin Hills
Seniorvenlige lejligheder i høj kvalitet • Wellnesscenter • Spa
Pool • Parkeringskælder • Restaurant • Skønt parkanlæg
Tæt ved Villamartin golfbane • 4 andre golfbaner i nærheden
Plejepersonale og lægehjælp • 24 timers vagtservice
Attraktiv lejeordning • Sikker investering

BOLIG I SPANIEN

Fra 1.140.000 Dkr.

NYE TM-BOLIGER
COSTA DE ALMERIA

Strand 200 meter.
2 sovev., 2 badev.
+ stor tagterrasse.

www.tmdanmark.dk · Tlf. 70 25 25 77

EJENDOMME, ANDET

Ejendomme udlandet

Indsigt,
perspektiv
og stof til 

eftertanke
JP Premium er Jyllands-Postens digitale univers, der 

giver dig nye digitale fordele og stærk journalistik 
leveret på dine præmisser – hvor som helst og når 

som helst.

Første måned

GRATIS
herefter 99,- md

Læs mere og 
tilmeld dig på 
JPpremium.dk

Læs morgendagens avis allerede kl. 23.00

Med e-avisen kan du læse den komplette udgave af dagens avis 
allerede fra kl. 23.00 aftenen før udgivelsesdagen på pc, tablet 

og smartphone. 

 Klik dig ind på mit.jp.dk og ind det abonnement,
der passer dig bedst.

Jyllands-Postens
 kundecenter

Få direkte adgang til dit 
abonnement på Mit JP, 
hvor du bl.a. kan ferie-
fl ytte avisen, tilmelde 
dig betalingsservice og
meget mere – præcis når
det passer dig.

mit.jp.dk/kundecenter
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Slip for besværet med selv at skulle samle et redskabsrum, vi levere  og montere  
redskabsrummet for dig.

Vi kommer fra morgen og sætter dit nye AU Redskabsrum op, når vi går hjem, 
er dit nye AU Redskabsrum klar.

Næste dag kan du selv begynde at bruge og indrette dit nye AU Redskabsrum.  

Vi har Danmarks billigste priser på Redskabsrum 

”Vi samler på glade kunder ”

Bestil her og nu 

og få 10% rabat

Bestem selv opsætning
nu eller foråret 2015
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Med denne her 
bliver tøjet tørt om 10 år.

Bosch i mindste detalje: Selvrensende kondensator.

Vores tyske ingeniører har udviklet tørretumblere, som selv renser kondensatoren. Det betyder, 

at tørretumblerne holder samme energiklasse og effektivitet i hele maskinens levetid – og sikrer 

at dit tøj bliver tørt i dag, næste år og om ti år. Det er sådan, vi arbejder hos Bosch. Vi ser et 

problem. Og så gør vi noget ved det. Det er der ikke noget mærkeligt i: Almindelig sund fornuft 

fører til ualmindeligt værdifulde produkter. Læs mere om vores tørretumblere med selvren-

sende kondensator på bosch-home.dk


