
! Et G4S alarmskilt på døren minimerer risikoen for indbrud med 70 %

! Du får overvågning af dit hjem 24 timer i døgnet

! Øjeblikkelig reaktion ved alarmsignal

! Vi sørger for afdækning af døre og vinduer ved indbrud

! Nem til- og frakobling – også for børn

! Nat-tilkobling når du sover 

! Trådløs alarm = ingen ledninger

Få en sikker sommer! 
Nedsæt risikoen for indbrud med 70 %

 SPAR
1.000 kr.

SVAR NU! 
Få 1. måned for 0,-
Se tilbuddet på bagsiden og læs 
mere på www.sikkersommer.dk

FAMILIEN GØR DET SELV
Danskerne har altid haft ry for at være et gør-det-selv folk. Der er dog stor forskel på, hvorfor 
mænd og kvinder gør det selv
Læs mere på indersiderne

MEDRUNDT
UGE 21  NR2 2011
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G4S
+++  12823  +++
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Navn:

Adresse:

Postnr.:                                  By:

Telefon: Mobil:

Ja tak, jeg vil gerne 
gå en sikker sommer i møde!

Jeg vil gerne helt uforpligtende høre mere om,  
hvordan jeg kan sikre mit hjem. 

Jeg bestiller Basispakken for KUN 995 kr.* og SPARER LIGE NU 1.000 kr. 
Tilbuddet gælder til den 30. juni 2011.

S V A R K O R T

M
R

-U
2
1

-1
1

* Basispakken kan tilpasses efter behov. Installationsprisen tillægges 95 kr. for opsætning af GSM eller 1.095 kr. for 
opsætning af alarmstik. Abonnement fås fra 199 kr./md. og 4 kr. pr/md. i miljøafgift. Bindingsperiode 6 mdr.  
Der er 14 dages fortrydelsesret. Tilbuddet gælder til den 30. juni 2011.

Ring nu på  

70 33 01 33 
Eller send svarkortet, 
portoen er betalt

Alarmskilte 
efter behov

Basispakke P4        995 kr.*

Opkobling til kontrolcentral  1.095 kr.

Installation i alt                   2.090 kr.

Din pris KUN     1.090 kr.*

DU SPARER           1.000 kr.

 SPAR
1.000 kr.

Åbnings kontakt Sikret nøgleboks

Central  
med sirene

Få en sikker 
sommer
Gå en sommer i møde, hvor du trygt kan forlade din 
bolig med vished om, at du har gjort, alt hvad du kan 
for at holde tyven væk. De fleste kender tanken, når 
man kommer hjem til sit hus efter at have været på 
ferie eller weekend. Mon der har været indbrud?!

Benyt dig af tilbuddet nu og  
få en tyverialarm installeret 
inden sommeren.
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SVAR NU! Få 1. måned for 0,-
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MED RUNDT ER CO
2
-KOMPENSERET.

Det betyder, at der er kompenseret for MED RUNDTs 
CO

2
-belastning gennem opkøb af såkaldte CO

2
-kreditter.

FAKTA
IdéNyts undersøgelse om danskernes gør-det-selv-vaner og motivation

-

stand om året på hjemmegjorte projekter i hus og have. Sønderjyder-

ne topper listen med 16.000 kr., mens sjællænderne bruger 12.000 

kr. om året.

projekter som udendørs malerarbejde og byggeprojekter, mens 

kvinderne står for mindre dekorationsopgaver, gardinophængning og 

indretning af børneværelser.

GØR DET SELV GØR GODT
Hos familien Laursen gør man det helst selv. At bygge en karnap, male huset eller 
lægge fliser er ikke noget, der behøves en professionel til – for det meste 

I en idyllisk muremestervilla i landsbyen Everdrup uden for Tappernøje 

bor familien Laursen. Villaen købte de for ti år siden, fordi den var 

smuk, havde en god grund og lå perfekt. Men som alle andre ældre 

boliger havde den også en del håndværksmæssige hængepartier.

 ”Det var bestemt ikke noget, der afskrækkede mig. Inden for rime-

lighedens grænser kan det være hyggeligt og afstressende at lave 

håndværksprojekter i boligen,” siger Helle Eyde Laursen.  

Som mange andre danskere er familien Laursen optaget af at lave 

mindre håndværksprojekter i boligen selv. En ny og omfattende un-

dersøgelse viser, at 38 procent af villaejerne i høj grad eller meget høj 

grad opfatter sig selv som gør-det-selv-mennesker. 

”Der ligger en tilfredsstillelse i at lave tingene helt selv. På den måde 

kan man sætte sit eget personlige præg på tingene, og så er man 

sikker på, at tingene ikke er præfabrikeret,” siger Helle Eyde Laursen, 

der også erkender, at det dog helst kun skal tage et halvt år at sætte 

boligen i stand. Resten skal være vedligeholdelse og småprojekter. 

For hendes mand, Bo Hauge Laursen, handler det mest om, at gør-

det-selv-projekterne skal interessere ham.

”Jeg kan lide at gøre tingene selv, men det skal være noget, der 

interesserer mig. Fx at gå i haven, bygge rosenstativer eller indrette 

de store linjer i hjemmet. Jeg kan lide udfordringen og legen ved det. 

Det er en slags sport.”

HUSK
PORTO

I HVOR MANGE ÅR HAR DTF travel HJULPET 
DANSKERNE PÅ FERIE?
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Svaret skal indsendes senest d. 7. juni 2011. Du kan også deltage ved at gå ind 
på medrundtonline.dk.
Vinderen udtrækkes d. 10. juni og får direkte besked. Vinderen offentliggøres 
desuden på medrundtonline.dk. Der kan kun deltages én gang pr. husstand.

POST DANMARK

Københavns Postcenter
Postboks 411
0900 København C

KONKURRENCE
Vind et jubilæumsgavekort 
fra DTF travel til en værdi af 
5.000 kr.

I 20 år har DTF travel givet 
uforglemmelige ferieminder 
til store og små, unge og 
gamle.  Rejs hvorhen du vil i 
hele Europa med fly, tog, bus 
og bil.

Svar rigtigt på nedenstående 
spørgsmål og deltag i 
konkurrencen. 

TOMMY 
KENTER

ANNE
HERDORF

ANNE
KEJSER

Bangs Event præsenterer  

Danmarks retrospektive revy

BILLETBESTILLING

www.revyperler.dkTlf. 70207389

JOHN
MARTINUS

JAN
OVERGAARD

Kapelmester

Oplev revyen her:

Teaterbygningen i Køge 

fra 17. juni – 16. juli

Nørre Vosborg ved Holsteb
ro 

fra 21. juli – 5. august

Helsingør Musikteater fra 

11. august – 27. august

Store oplevelser 

til rimelige priser!

Revybilletter fra kr. 320,-

Revybillet med menu 

fra kr. 495,-

Revybillet med menu 

og overnatning fra kr. 945,-
Instruktion: John Martinus

Musikalsk arrangement: Jan Overgaard 
Producent: Tom Bang

NU med dansere: PLUSPigerne Pernille og Mille

4 MANDS
REVY-

ORKESTER

MANDEN I HAVEN OG KVINDEN I KØKKENET – ELLER HVAD?

Selvom vi befinder os i en tid, hvor mændene gerne står i køkke-

net, og kvinderne knokler på arbejdsmarkedet, holder vi stadig fast 

i de ’gamle’ kønsroller, når det gælder gør-det-selv-projekterne der-

hjemme. Hver syvende mand griber værktøjskassen, fordi han mener, 

resultatet bliver bedst på den måde, mens hver sjette kvinde vægter 

det sociale aspekt i, at familien gør det selv, ifølge en undersøgelse 

som IdéNyt har gennemført. 

Helle Eyde Laursen kan ikke helt nikke genkendende til dette, men 

undersøgelsens udfald undrer hende ikke: 

”Herhjemme er der byttet lidt om på det. Bo hugger brænde og slår 

græs, men laver også mest mad og får altid det sidste ord med indret-

ningen, mens jeg oftere kører til genbrugsstationen og får udskiftet 

en termorude. Men jeg kan nu sagtens forestille mig, at mange andre 

familier gør det omvendt.”

Undersøgelsen viser, at det især er mænd, der identificerer sig som 

gør-det-selv-mennesker. Flere end halvdelen af villakvarterets mænd 

bruger betegnelsen om sig selv, mens kun 24 procent af kvinderne 

mener, de er gør-det-selv-typen.

ØKØNOMI SOM MOTIVATION

Pileflet, anlægning af urtehave og nyt gelænder er tre af sommerens 

projekter, som Helle Eyde Laursen glæder sig til at gå i gang med. Ud 

over det er hyggelige projekter, som man sagtens kan lave selv, un-

derstreger Helle Eyde Laursen også, at det jo er en del billigere uden 

en håndværker: 

”Man gør jo det stykke arbejde, som en håndværker i princippet udfø-

rer, men der er helt klart en motivation i at gøre det selv, fordi det også 

bare er billigere. Håndværkere er dyre her i Danmark, men jeg må tilstå, 

at bliver projektet for kompliceret, så ringer vi selvfølgelig efter én.” 

Den allervigtigste motivation for at udføre håndværksarbejde selv i 

hjemmet er økonomien, viser undersøgelsen. På andenpladsen kom-

mer ’det er sjovt’, mens tredjepladsen er det at være fælles om et 

projekt i familien.

Undersøgelsen viser dog også, at man kan gør-det-galt; 11 procent 

har været ude for at måtte tilkalde professionelle håndværkere, fami-

lie eller naboer for at få projektet færdiggjort. 

Det kender Bo Hauge Laursen godt til. Heldigvis har familien altid 

været dækket godt ind, hvad angår ferme håndværker-naboer, der 

kan tilkaldes, hvis den er helt gal: 

”Da vi lige var flyttet ind i huset, lavede jeg alt selv. Jeg prøvede i 

hvert fald på det, også selvom jeg vidste, at jeg måske ikke var den 

bedste. Det handler bare om at prøve igen og igen, men jeg har da 

nogle gange været nødt til at ringe efter assistance.”

Bo Hauge Laursen, 46 år, er viceskoleleder, og Helle Eyde Laursen, 47 år, er skolelærer. Sammen har de børnene Ida og Thit på 14 og 11 år. De købte det 

smukke hus i Everdrup uden for Tappernøje for ti år siden og har en særlig interesse for haven. Helle lægger gerne fliser, pilefletter og ordner urtehaven, mens 

Bo står for at male, ordne græsplænen, brændehugning, madlavning og de store indretningslinjer i hjemmet.


