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Nå dine mål i 2015 - uden stress
Af Louise Rønde
Champagnepropperne
springer, og himlen lyses
op af et festfyrværkeri. Et
nyt år er ved at nærme sig.
Denne tid på året er en kærkommen lejlighed til at reflektere over året, der gik,
og beslutte, hvad det nye år
skal indeholde. Det er måske
tid til at få nye vaner eller
ændre gamle.

Dit 2014:

- Blev dine mål indfriet?
- Blev året, som du ønskede
dig - hvorfor/hvorfor ikke?
- Hvad tager du med fra
året?
- Hvad vil du gerne give
slip på?
Lav en liste med det, som
du ønskede for 2014. Vurdér
de tre vigtigste punkter på
en skala fra 1-10, hvor 1 er det
laveste, og 10 er det højeste.
Find frem til, hvorfor det
blev sådan - både det gode og
det mindre gode. Tag disse
refleksioner med til det nye
år.

FAKTA
Stresssymptomer:

 Manglende
koncentration
 Glemsomhed
 Uforklarlige smerter
 Mave tarm problemer
 Træthed
 Uro i kroppen
 Irritation

Dit 2015:
- Hvad vil du gerne opnå i
2015?
- Hvad er årsagen til, at du
ønsker det?
- Hvordan kan målet opnås?

Stresscoachen skriver
Stresscoach Louise Rønde skriver her på
siden om stress og om, hvordan man selv
kan bidrage til at forebygge stress.
Vi bringer artiklerne hver fjerde uge.
Evt. spørgsmål kan rettes til
louise@louiseronde.com

FAKTA
5 gode huskeværktøjer,
når du ønsker at ændre
en vane:

 1. Elastik om håndleddet
 2. Mobiltelefonen
ringer
 3. Post-it lapper
 4. Tavle
 5. Bede en anden om
at huske dig på det.

Hvordan du
kan indfri dine
mål i 2015:

1. Beslut dig for at nå det
mål, som du har sat dig for.
2. Lav en realistisk plan
for, hvornår du vil gøre
hvad. Både på kort og på
lang sigt.
3. Lav delmål. Delmål er
med til, at målet bliver overskueligt, og det er med til at
motivere. Også når det bliver svært.
4. Prioriter dine nye målsætninger. Sørg for at få tid
til det vigtigste (dit mål).
5. Tag små skridt. Hver
dag.
6. Gør dit mål synligt. Det
kan være et billede på væggen af en tennisspiller, hvis

Når himlen lyses op af fyrværkeri, er det tid at gøre status og reflektere over det forgangne år - måske blev
året ikke helt, som du ønskede det.
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du ønsker at spille tennis, et
billede af en slank person eller af en feriedestination.
7. Lær at sige fra. Har du
for mange opgaver eller gøremål, kan du øge din stress.
At sige nej til andre er at sige
ja til dig selv.
8. Fokusér. Gør en ting ad
gangen - og gør det helt færdigt, når du er i gang. Hvis

det er et større projekt, så
vær bevidst om, hvad du
skal nå i dag, og hvad du
skal nå de andre dage. Det
er mere overskueligt, hvis
projekter deles op i cirka en
times varighed.
9. Husk også at have tid til
det sjove. Sørg for (hver dag)
at gøre noget, som gør dig
glad. Tilbring tid med dem,

som du holder af, dyrk din
hobby eller gå en tur i skoven.
10. Evaluer dine mål og
prioriteringer
løbende.
Juster, så de passer til din
hverdag.
11. Fejr dig selv, når du har
opnået dit mål/ændret din
vane.
Godt nytår!

To ud af tre
vil betale
for nyt tag
BETALINGSVILJE:
Vi vil hellere betale
for friske tagplader
og teglsten end for
nye køkkenlåger og
ridsefri bordplade.
Af Benedikte Ballund
Mens en undersøgelse tidligere har vist, at det kun
er knap hver anden, der vil
betale mere for en bolig, hvis
den har et nyt køkken, så
ser betalingsviljen ud til at
være lidt større, når det gælder nye tage. Det fortæller
Boligsiden.dk på baggrund
af en undersøgelse blandt
947 brugere.
Her svarede 68 procent, at
de gerne vil betale ekstra
for boligen, hvis den har nyt

tag, 25 procent vil ikke betale ekstra, og 7 procent er i
tvivl.
- Det et forståeligt, at mange vurderer et nyt tag højt.
Et gammelt køkken kan
man leve med, men er der
huller i taget, må man få det
lappet eller skiftet; man kan
ikke bare lade stå til. Derfor
er taget en nødvendighed i
modsætning til det nye køkken, der er en bekvemmelighed, og derfor er taget og
tagets stand også vigtigere
end køkkenets, siger Birgit
Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.
dk.

Slipper for bøvlet
Blandt dem, der gerne vil betale ekstra for nyt tag, svarede knap en tredjedel, at de
gerne vil betale over 70.000
kroner ekstra for boligen,

Et nyt tag har en værdi, som boligkøbere sætter pris på.
hvis taget er nyt. Afhængig
af tagets størrelse og materialer er det godt på vej mod
selve prisen for taget.
- Mange betaler gerne det
meste af tagets pris, hvis de
bare slipper for at skifte det
selv. Det lader til, at køberne
er realistiske omkring, hvad
et nyt tag er værd, men at de
altså også sætter pris på at

slippe for bøvlet med at skifte det, siger Birgit Daetz.
Der er dog en næsten lige
så stor gruppe, som ikke er
villige til at betale mere end
30.000 kroner ekstra for at
vide, at de sandsynligvis
ikke skal bekymre sig om
vand fra oven eller flyvende
tagplader de næste mange
år.
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Der er som nævnt fjerdedel
af dem, der deltog i undersøgelsen, vil dog ikke betale
ekstra for et nyt tag, og hos
Boligsiden.dk peger man på,
at lejlighedskøbere nok sætter pris på, at taget på deres
ejendom er nyt, men også
ved, at udgiften ved at skifte
det skal fordeles mellem flere lejligheder, så man ikke

står alene med den. Derfor
er man som køber måske
mere tilbøjelig til ikke at
tillægge taget og dets stand
så stor betydning. I områder
med meget billige villaer
kan viljen til at betale mere
for et nyt tag også være mindre, fordi det ville øge prisen
med mere, end huset reelt er
værd.

