
Nye vinduer og døre luner – også i pengepungen 
 
På Frejasvænge i Svendborg ligger et ikke helt almindeligt hus fra 1970’erne på en ganske almindelig villavej. 
Rødstensvillaen er tegnet af en arkitekt til den familie, som oprindeligt fik det bygget, og som boede der indtil 
midten af 1990’erne, hvor de nuværende ejere overtog. Efter at have boet der i 16 år, har de efterhånden fået 
skiftet godt og grundigt ud i de oprindelige ting i huset, og senest var det vinduerne der stod for tur. 
 

 
De nye vinduer og døre i huset på Frejasvænge er fra KPK.  
Vil man se sit eget hus med nye vinduer, så kan det lade sig gøre på KPKs hjemmeside. 
 
 
Carsten Bindzus og Conny Bøilerehauge har siden de flyttede ind i 1996 løbende opdateret huset med nye ting 
- Vi har fået nyt køkken og nye badeværelser, ovenlysvindue og så har vi fået skiftet fyret for 1½ år siden, da det 
efterhånden sang på sidste vers. Energi er jo en stor post med de stigende afgifter, og smeden mente, at vi ville få en 
besparelse på 20%. Selvom vi ikke har haft to hele vintre endnu, så ser det godt ud. siger Carsten Bindzus, og Conny 
supplerer 
- Ja, det er vi rigtigt glade for, men vi kunne også se på vinduerne, at de ikke holdt evigt, og på den sydvest vendte side 
af huset var de blevet noget slidte, så vi blev nødt til at gøre noget ved dem.   
 
Huset er tegnet specielt fra arkitektens hånd og han har udeladt udhæng. Det betyder at vinduer og døre er hårdt 
belastede af vejret; både regn og sol, og derfor er det helt naturligt at de var blevet modne for udskiftning. 
- Da vi havde truffet beslutningen om, at skifte vinduerne mod sydvest, ringede vi efter Poul Erik fra Landevejens 
Tømrer, og han kom hurtigt forbi for at høre, hvad vi var ude efter, fortæller Carsten. Og det viste sig at være meget let 
at få truffet beslutning om at skifte alle vinduerne i huset.  
- Poul Erik målte op, og vi talte om hvordan det skulle være, og så fik vi allerede på første møde en idé om, hvad det 
skulle koste. Vi havde talt om plastikvinduer som vist er noget billigere, men det er ikke det samme som træ. Da vi 
havde hørt om mulighederne og priserne, så endte vi faktisk med at bestille træ-alu vinduer, så slipper vi også for at 
male, når vi bliver gamle, slutter Carsten. 
 
Poul Erik Larsen, Landevejens Tømrer og Snedker, har skiftet rigtigt mange vinduer og døre i den senere tid.  
- Alle vil spare penge, og vinduer og isolering er altså to steder, hvor varmen bare ryger ud til gråspurvene, så der er 
virkeligt noget at hente. Særligt nu hvor solcelleordningen ikke længere er så god, så kommer der gang i vinduerne 
igen, og man skal tænke på at nye vinduer og døre er en god måde at fastholde værdien af ens hus.  
Vinduerne til Carsten og Connys hus er produceret af KPK Vinduer, som er en af de få, der stadig producerer i 
Danmark.  



 
Når man spørger Carsten og Conny hvordan de synes projektet med nye døre og vinduer er forløbet, så er de meget 
tilfredse.  
- Vi havde kun hørt godt om Landevejens Tømrer før vi ringede til dem, og det har kørt efter en snor hele vejen 
igennem. Vi kan godt lide at arbejde med en håndværker hvor en aftale er en aftale.  Det er en stor udskrivning at få 
nye vinduer, men de er en god kvalitet, og vi føler vi har fået noget for pengene, så vi er rigtig glade. 
 
Hos GO2Green er projektleder Niels Christian Nielsen enig i, at det er en god idé at sikre sig en tæt klimaskærm. 
- Hvis man vil spare på energien eller hvis man vil gå i retning af en mere CO2 neutral fyringsmåde, som f.eks. 
varmepumper, så er det nødvendigt, at huset er tæt. Vi kan derfor kun anbefale husejerne i Svendborg at sørge for at 
holde deres vinduer og døre tætte. Det er også et af omdrejningspunkterne i Energirenoveringshjulet, som 
Energilandsbyen 5762 har igangsat i et tæt samarbejde med GO2Green og Svendborg Kommune. Her er målet, at 
1.000 enfamiliehuse skal energirenoveres over de næste 4 år. 
 
Conny Bøilerehauge sluttter interviewet af med at påpege, at de nye vinduer også har haft en effekt på velværet: 
- Når vi før sad i spisestuen trak det, men det er blevet meget lunere nu.  
På den måde kan man sige at de nye døre og vinduer luner både i hverdagen og i pengepungen. 
 
 
 
 


