Radonmåling i grundejerforeningen
Kære Grundejerforening
Jeg henvender mig vedr. måling af radon i grundejerforeningen. Radonsæsonen startede officielt pr. 1
oktober, hvor vi begynder at fyrre op indendørs.
RADONdanmark er et uvildigt målefirma, der er funderet nær Aarhus og blev stiftet i 2013.
Vi har gennem de sidste to år været anbefalet leverandø
leverandørr til Realdanias kampagne ”Radonfrithjem” Link:
https://www.bolius.dk/radonfrithjem/
På grund af denne kampagne, er kendskabet og interessen kraftigt voksende for måling af Radon i boliger i
Danmark.
adon er en radioaktiv gas, som findes i undergrunden og trænger ind i bygninger. Radon kan hverken ses,
Radon
lugtes eller smages og giver ikke bivirkninger med det samme. Radon i boliger er dog medvirkende årsag til
omkring 300 nye tilfælde af lungekræft hvert år, hvilket gør det til den næststørste medvirkende årsag til
lungekræft i Danmark.

Vi kan tilbyde Jer en favorabel pris for måling.
-

Ved enkeltkøb kan vi tilbyde jer -15 % ved brug rabatkoden ”Grundejer15”, som i frit kan anvende
og sende ud til jeres medlemmer. Her starter priserne ved køb af 2 stk. måler/husstand fra 552,50
kr.

-

Ved samlet køb af flere målere, kan vi tilbyde en højere rabat, som er afhængig af antallet af
målere. Her vil jeg udregne et konkret tilbud. Ved et samlet
samlet køb af 100 målere, vil vi ud over en god
rabat, forære ansvarshavende en Canary digital radonmåler til en værdi af 2150 kr.

Sundhedsstyrelsen anbefaler måling med sporfilm
sporfilm,, som er en metode hvor der måles i 60 dage. Ydermere
anbefaler de, at der måles i de opholdsrum, hvor man opholder sig mest og mindst én detektor pr. etage.
For udregning af årsgennemsnit skal der måles mindst to steder i boligen, hvorefter man kan vurdere
behovet for forbedring af boligens indeklima.
Det er den målemetode, der er anbefalet
befalet af myndighederne og den der bruges til dokumentation til
forhøjet radonniveau.
Læs mere på følgende link: http://www.radondanmark.dk/Priserogbestilling.php
Hvis I vil læse nærmere om
m Radon samt andre produkter til måling heraf, kan jeg henvise til vores
hjemmeside.
Link: http://www.radondanmark.dk/
I er meget velkommen til at tage kontakt til mig for yderligere information eller for et konkret tilbud.
Jeg håber på at høre fra Jer og hvis ikke det har interesse beklager jeg ulejligheden.
Med venlig hilsen
Katrine Sølvsten
Arkitekt MAA

M: +45 20449918
E: khs@radondanmark.dk
W: radondanmark.dk
CVR.: 35415343

