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Et hus med rum i Ville det ikke være dejligt, hvis man kunne bygge sig sit eget hus med alle de rum, som man
synes, der skal være: Et rum at kukkelure i /og et at gynge ture i, Et rum at spise kager i/ og et med ting og
sager i, Et rum med en balkon i / at puste en ballon i. Men måske ville det være endnu mere fantastisk, hvis
man havde én at dele sådan et dejligt hus med? Nu har jeg et hus med rum i Vil du dele det med mig? Huset er
jo rummeligt så her er også plads til dig Forfatter og illustrator Maria Speyer Grøn står bag denne skønne
billedbog på rim om et fantastisk hus, hvor der er plads til at lege og drømme og kigge på stjerner – sammen
med én man holder af. Illustrator og forfatter Maria Speyer Grøn har tidligere udgivet årstidsbøgerne om Didi
og senest Far ved alt fra 2003. Nu er hun tilbage med en poetisk og sød billedbog med smukke illustrationer.

Omringet af skove, Omringet af skove, Lägan søen og en del smuk natur finder du denne perle af et hus.
Ejeren har egenrådigt haft fokus på indretningen. Air-Tech har i over 17 år solgt Jimco´s luftrensere i
Danmark, og det har været en fornøjelse at kunne hjælpe mange mennesker med deres forskellige indeklima.
Badeværelse med et fritstående badekar, inspireret af antikkens dyder.
Så finder i med garanti en model der matcher jeres smag. HusCompagniet har nu ændret alle låse i vores
hus. Ejeren har egenrådigt haft fokus på indretningen. Vi har derfor ikke længere adgang til vores eget
byggeri. Mangler i den nye sofa til stuen, sovesofaen til børneværelset eller måske nyt sofabord til
sommerhuset. Vi har nu boet et par måneder i vores nye hus og her er 7 gode indtryk fra hverdagen. Tilbage
sidder vi med en yderst ubehagelig frygt for. Et professionelt skulptur servicecenter og bronzestøberi i
Svendborg som benytter den moderne ‘Cire Perdue’-metoden, – Shell Casting “Så bliver det som du.
Omringet af skove, Omringet af skove, Lägan søen og en del smuk natur finder du denne perle af et hus.
Funkishus med fladt tag. IHC controlleren med viewer er en multi processor enhed, som via input moduler
og/eller trådløse komponenter indhenter informationer fra signalgivere som f. Huset er et rødstens. Air-Tech
har i over 17 år solgt Jimco´s luftrensere i Danmark, og det har været en fornøjelse at kunne hjælpe mange
mennesker med deres forskellige indeklima.

