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Stress: Er du slave af
din smartphone?
Smartphones er noget af
det, som skaber stor irritation og frustration rundt om
på de danske arbejdspladser.
Vores adfærd med smartphonen gør, at vi ikke kan
holde fokus på det, som vi er
i gang med.
Vi taber opmærksomheden, når kollegaen for eksempel reagerer på det diskrete bip i lommen.

Den mørke side
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Af Louise Rønde
stresscoach
En ny stressårsag har sneget sig ind på danskerne.
Smartphonen. Vi befinder
os i en tid, hvor smartphones
er blevet en del af vores hverdag. Den hjælper os med at
holde styr på kalenderen,
og den giver os mulighed for
at tjekke e-mails, opdatere
facebook og surfe på nettet.
Smartphones er kommet for
at blive, men den har også en
mørk side. Smartphonen er
medvirkende til stress hos et
større antal danskere.

Smartphonen er en hyppigere stressårsag end nogensinde før. Hos flere og flere
er smartphonen en direkte
årsag til stress. Derfor er det
vigtigt at være bevidst om,
hvornår man ønsker at være
online og ikke blive slave af
tidens muligheder.
Vi lever i en tid, hvor arbejdsliv og privatliv smelter
endnu mere sammen. Denne
sammensmeltning skaber
en større fleksibilitet. En
fleksibilitet, som for mange
danskere skaber en hverdag
med øget glæde og trivsel.
For at man ikke skal blive
slave af tidens muligheder
som fleksibilitet og smart-

FAKTA
Sluk smartphonen
og vær til stede:
 Når du er til møder
 Når du er social både hjemme og ude
 Når du dyrker motion
 Når du skal koncentrere dig
 Vælg, hvornår du ønsker at svare på mails
mv., og skab regler
for, hvornår du vælger
at være online

phones, er det vigtigt at
være bevidste om sine valg.
Om tilvalg og fravalg.

Bevidste valg

Når man selv har kontrollen

og er bevidst om, hvornår
man ønsker at være online
og offl ine, så giver fleksibiliteten en stor frihed. Derimod kan man nemt blive
slave af smartphonen, hvis
man ikke er i stand til at tage
de bevidste til- og fravalg.
At vælge familien, opgaven
eller smartphonen til. Man
kan hurtigt ende som slave af smartphonen, hvilket
øger muligheden for stress.
Stressniveauet øges, fordi man ikke er i stand til at
være i nuet. Være hos familien, når man er hjemme og
være 100 procent på arbejde, når man er der. Glæden
kommer af det, som vi er
i lige nu og her. Det er der,
hvor vi får fornyet energi.

Fremtidens kultur

Hvis der skabes en smartphone-kultur, hvor rammer
og rutiner indarbejdes på arbejdspladsen, så kan det øge
effektiviteten - og arbejdsglæden. Én indsats, som
man kan gøre for at skabe
en positiv smartphone kultur, kan være at have klare
retningslinjer for, hvornår
medarbejderne er tilgænge-

Vær til stede i nuet - sluk din smartphone.
lige. Et andet indsatsområde
kan være at skabe en mødekultur, hvor smartphones
er slukket mødet igennem.
Uden smartphones skabes
ikke bare et fysisk nærvær,
men også et mentalt nærvær. Smartphonen kan di-
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strahere alle mødedeltagere, når der kommer mails,
beskeder eller et opkald.
Læs mere om stress på louiseronde.com eller skriv til
Louise Rønde på louise@louiseronde.com

Havens planter
må ikke flyttes
BOLIG: Hvis planterne står i havens
jord, indgår de som
udgangspunkt i en
hushandel, forklarer Danske Anlægsgartnere
Skænken og spisebordet, der udgør den nye serie Amalfi. Foto: Pr-foto

Bløde former
til spisestuen
Amalfi hedder en ny serie
til spisestuen, som er designet af møbelsnedkerne og
arkitekterne Nissen & Gehl
med fornavnene Søren og
Ebbe. De to har tegnet møbler sammen siden 1970 og er
blandt andet kendt for deres
designs for Naver Collections. Den nye serie er lavet
til møbelkæden Ilva, og den
rummer en skænk og et spisebord, der begge er i massivt egetræ med hvidmalede
fronter på skænken.
- Møbler skal være prak-

tiske, organiske og venlige.
De skal kunne holde længe
og holde til meget. Vi ønsker
ikke kantede, hårde former,
men et rent og afbalanceret
udtryk, der passer til den
nordiske bolig. Derfor har
Amalfi fået milde former og
bløde overgange fra ben til
bordplade og front til bag,
forklarer de selv om tankerne bag.
Prisen er 6999 kroner for
spisebordet inklusiv tillægsplade og det samme for
skænken.

Det kan godt være, at man
klar til at rykke sig selv op
med rode og rykke videre
til en ny bolig, men det betyder ikke, at man kan lade
yndlingsplanterne fra haven gøre det samme. Sådan
lyder advarslen fra Danske
Anlægsgartnere. Ikke alle
haveejere er klar over, at
når man har solgt sit hus,
har man også solgt sine
planter, fortæller foreningen.
- Vi hører fra vores medlemmer, at folk ofte tror, at
de må grave havens buske
og blomster og endda træer
op og tage dem med. Men
når huset er solgt, må man
som udgangspunkt ikke
fjerne ting, der vokser i jorden, med. Det samme gælder faktisk også den smukke
havebænk, hvis den er boltet fast, og det kommer bag
på mange, siger fagkonsu-

lent i Danske Anlægsgartnere Kim Tang.

Grav op på forhånd
Reglerne gælder dog ikke
planter i krukker, og derfor
anbefaler anlægsgartnerne,
at man sørger for at få gravet yndlingsplanterne op
og sat i krukker, inden man
sætter huset til salg. Hvis
planterne ikke egner sig til
den behandling, kan man
som sælger i stedet forklare
ejendomsmæglerne, hvilke
træer og buske, der ikke er
en del af handlen.
- Så ved køberne, hvad de
har at forholde sig til. Det betyder også, at man ikke har
gjort vold på haven og gravet alting op, hvis man er så
uheldig, at man ikke kan få
den rigtige pris og trækker
huset tilbage fra markedet,
forklarer Kim Tang.
Han pointerer dog, at man
sagtens kan tage stiklinger
fra for eksempel slyngplanter med og forudser, at det
nok heller ikke vil give kurrer på tråden, hvis man tager et lille stykke af en staude med.
- Det handler bare om at
få skabt rene linjer mellem

Hvis man gerne vil flytte yndlingsrosen med til et nyt hus, skal man
sørge for, at de enten bliver flyttet i krukker, inden huset sættes til
salg, eller sørge for, at det er klart, at de ikke følger med.
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køber og sælger omkring,
hvad der følger i handlen.

Præcis som inde i huset, siger han.

