HAR DU MÅLT FOR RADON HJEMME?
Støtt VOSS IL ved å gjennomføre en radonmåling! Når du måler for radon vil laget motta 200 kroner!
Dette vil gi kjærkommen inntekt for VOSS IL .
Kort om radongass:
Radon er en naturlig, radioaktiv gass som kontinuerlig dannes i jordskorpen, helsefare oppstår når gassen siver inn og konsentreres i vårt innemiljø.
Mange har hørt om radongass, men vet egentlig ikke hvor farlig det er.
Radongass er faktisk den nest-største årsaken til lungekreft i Norge, kun slått av sigarettrøyking.
Helsemyndighetene oppgir at 300 mennesker dør hvert år av lungekreft forårsaket av radongass som er over faregrensen.
Visste du at:
- Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet geologiske forhold.
- Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjon. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.
- Det er lovpålagt å måle alle utleieboliger.
- Alle kommunale bygg skal være radon-trygge. Skoler, barnehager og kommunale leiligheter er under omfattende måle og saneringsprosesser.
- Alle Norske boliger har radon. Spørsmålet er kun hvor høye konsentrasjonene er.
For å måle radon anbefaler statens strålevern bruk av sporfilmmetoden, der sporfilm registrerer mengden radon i oppholdsrom.
Denne sporfilmen ligger i en målebrikke som er på størrelse med et bankkort, slik at det enkelt kan utføres på egenhånd.
Disse plasseres for eksempel i en hylle eller på et nattbord.
Målebrikkene bør ligge i 2-6 måneder før de sendes tilbake i medfølgende returkonvolutt for analyse.
Etter analysen sendes resultatet hjem til deg i posten.

Statens strålevern og Norske helsemyndigheter har bestemt at alle norske boliger bør måles for radon.
Det anbefales at du får målt de viktigste rommene i boligen, slik som soverom og oppholdsrom.
I tillegg er det fra og med 01.01.2014 lovpålagt å måle minimum to rom i utleieenheter.
Derfor har vi satt opp tre valg slik at du enkelt kan velge det som er rett for deg.
Prisen dekker hele måleprosessen og gir også tilgang til en radonkonsulent i ettertid,
som vil komme med tips, råd og veiledning om hva man skal gjøre videre hvis man skulle være uheldig å ligge over faregrensen.
Dersom boligen ligger under faregrensen vil vi sende med et radonsertifikat som bevis på dette,
samt et godkjenningsmerke som du kan plassere ved inngangsdøren (spesielt egnet for utleieenhet) for å vise andre at du har målt.

Radonmåling fra Norsk Radovern inneholder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Målebrikker
Analyse
Returkonvolutt
Måleresultat
Radonkonsulent
Radonsertifikat
Godkjenningsmerke
Bruksanvisning

A) 2 rom: kr 990,-

(Leilighet)

B) 3 rom: kr 1480,-

(Enebolig)

C) 5 rom: kr 2190,-

(Enebolig m/utleie)

Hvordan bestiller jeg en radonmålepakke?
Send en SMS til 2229 med KONTAKT og du blir kontaktet.
Send en Epost til post@radonvern.no med ønsket pakke, navn og adresse - så mottar du raskt din målepakke.
Uansett om du ønsker å benytte deg av denne gode anledningen til å få målt boligen din eller ikke,
eller at du er en av de kloke som allerede har målt, vær snill å sende denne oppfordringen videre til noen du kjenner og er glad i.

VOSS IL sin kontaktperson; Kristin Holtan | Telefon: 45863614 | Epost: Kristin@radonvern.no |

