
 

 

Pacem er en nystartet virksomhed i Hadsund området som beskæftiger sig med at løse 

problemer med skimmelsvamp og fugt i boliger. 

 

Jan Mortensen, som er daglig leder og konsulent, flyttede tilbage til 

Danmark efter nogle år i Norge hvor han var leder af en miljøafdeling i 

en større Norsk virksomhed med hovedområderne; sanering og 

rådgivning indenfor fugt/skimmel svamp,  

 

Da jeg og min norske kone flyttede til Danmark faldt valget på Skelund i 

Mariagerfjord kommune. Her er der luft, plads og dejlige mennesker og 

vi er blevet taget godt imod. 

  

Skimmelsvamp er et problem i mange boliger og teknologisk institut skriver  

 

"Er der vækst af skimmelsvampe i en bygning er der risiko for at personer, som opholder 

sig i denne får helbredsproblemer. 

Hvis man er disponeret for allergi, kan man udvikle skimmelsvampeallergi med astma, 

høfeber eller evt. astmaeksem. I Danmark er der 10-15% af befolkningen, der enten har 

allergi eller anlæg for at udvikle det.  

 

Af disse har ca. 8% af de voksne allergikere og 25% af børne allergikere allergi overfor 

skimmelsvampe. 

 

Hos personer, der ikke har allergi, ses ofte andre symptomer end hos luftvejs allergikere. 

De almindeligste er hovedpine, træthed, slimhinde gener som stoppet næse, gentagne 

luftvejs infektioner og kvalme.Nogle mennesker, der bliver meget syge i deres bolig, kan 

blive næsten symptomfrie, når de kommer væk fra boligen eller denne bliver 

skimmelrenoveret.”  Kilde Teknologisk institut.  

 

For mange mennesker virker det uoverskueligt når disse problemer opdages, og vi har 

specialiseret os i at løse opgaverne uden at komplicere dem yderligere. Mange af de 

indeklima problemer der opstår i forbindelse med fugt kan løses, hvis man tager dem i 



tide. Skimmelsvamp er i naturen og det er vigtigt for os at forklare hvilke tiltag man kan 

gøre for at undgå skimmelvækst i boligen, uden at skræmme livet af folk. 

 

Pacem er ikke bare rådgivende, vi har erfaring fra fjernelse af skimmel og fugt og kan 

derfor hjælpe med sanering også. Langt de fleste problemer kan løses på en fornuftig 

måde og for os er det vigtigt ikke at gøre problemerne større end de er. 

 

Skimmelsvamp er alvorligt og skal behandles professionelt, men med en målrettet indsats 

kan de fleste problemer løses og ofte uden at "vælte" økonomien i en husholdning.  

Vi vælger altid lokale samarbejdspartnere til sanering og genopbygning. Dette er det 

bedste for kunderne og os. 

 

Når vi kommer på besøg vurderer vi om der skulle være behov for at udtage prøver. Ofte 

er det sådan, at skimmel er tydelig fremme og hvis ikke der er behov for prøver/rapport til 

forsikring eller andre, så fokuserer vi på at løse problemet og fjerne skimmel samt kilden til 

det, frem for at påføre ekstra omkostninger til kunderne. Prøver bliver udtaget efter 

sanering i disse tilfælde for at dokumentere at skimmel er væk. 

 

Pacem samarbejder med teknologisk institut på analyserne af prøver. Mange køber billige 

test kit på internet, men disse giver kun en indikation på om der er problemer. Vi mener 

ikke man kan overlade helbred og bolig til en 100 kr test! Der er en grund til, at der findes 

professionelle laboratorier med uddannet personale. 

  

Vi er en service virksomhed og derfor kører vi ud til kunder når de er hjemme. det koster 

ikke ekstra for kunden, hvis vi kører ud om aftenen.  

 

Dårlig lugt i boligen ? Måske kan vi også her hjælpe dig.  

 

Fugt og skimmelsvamp giver ofte en dårlig luft/lugt i boligen og ofte kan dette betyde der 

på sigt kan opstå problemer der påvirker helbredet negativt. Der skal ikke være tegn på 

fugt eller skimmel i din bolig. Beskyt dit helbred og din bolig med et eftersyn fra Pacem. Så 

kan man undgå mange problemer. 

 

Ring bare, et opkald koster kun opkaldsprisen.  

 


