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NY STADSDEL VÄXER FRAM AKTUELLT

15 minuter från storstadspulsen

BOSTADSDRÖMMEN
I VACKERT TRÄ
Wendelstrand är en ny stadsdel i trä med 750 bostäder som växer fram i en naturskön
skogspark med badrocksavstånd till Landvettersjön. Världsberömda arkitektkontoret Snøhetta
är med och förvandlar platsen som idag är ett stenbrott till en bostadsdröm.

D

TEXT LINDA JOHANSSON

en nya stadsdelen
Wendelstrand i Mölnlycke kommer att
bestå av flerbostadshus
och radhus i vackert
och klimatsmart trä.
Alla byggnader får form och identitet
av olika byggmetoder, träslag och
ytbehandling. Resultatet ska bli ett
område med stor variation och stark
karaktär.

KONTAKTEN MED NATUREN
–Vi vill utveckla ett område som samspelar med den omgivande naturen.
Vi har valt materialet trä eftersom
det är förnybart och kräver mindre
energi i både tillverkning, transporter
och husens energiförbrukning, säger
Marianne Sætre, ansvarig arkitekt på
Snøhetta.
Wendelstrand blir en uppföljare

ILLUSTRATION SNØHETTA

HEMSIDA WWW.WENDELSTRAND.SE

till det hyllade bostadsområdet Nya
Hovås i södra Göteborg av stadsutvecklingsbolaget Next Step. Den
planerade byggstarten är 2019 och
den första byggnaden att se dagen
ljus blir kronjuvelen Lakehouse med
sitt karaktäristiskta gröna grästak.
– Det gråa stenbrottet som idag
finns på platsen liknar ett sår i
landskapet. Wendelstrand blir vårt
bidrag att läka det genom att putta
tillbaka den vackra naturen och
skapa en bra boendemiljö, säger Louise Heilborn, projektchef Next Step.

LIVET MELLAN HUSEN
Lakehouse blir områdets naturliga
samlingsplats med co-workingkontor, gästlägenheter, gym och
restaurang med utsikt över sjön. Det
kommer även att fungera som en
arena för kunskapsutbyte om fram-

tidens stadsutveckling och för att
testa prototyper på hållbara lösningar för bostäderna. Med hjälp av en
solstudie på området ska hustaken
designas för att maximera effekten av
solceller. Wendelstrands kärna kommer att bli en bilfri plats för lek och
rekreation. Förskola och äldreboende
byggs vid sidan om Lakehouse, med
gångavstånd till vattnet.
– Det ska vara enkelt att leva ett
aktivt och socialt liv. Wendelstrand
ska möjliggöra det för invånarna
oavsett om det är joggning, kantarellpromenader, bergsklättring eller
ett morgondopp i Landvettersjön.
Varje bostad har även tillgång till en
gård som delas med grannarna där
man kan grilla, låna redskap eller
odla sina egna grödor. Enkelt! säger
Erik Sjölin, kommunikationsansvarig
Wendelstrand.

Nyfiken på att veta mer?
Läs mer och göra en intresseanmälan på vår hemsida www.wendelstrand.se.
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Husföretaget i djupaste Småland
bygger huset du alltid drömt om
Har du hittat stället där du vill leva livet? En plats med utsikt, sjöläge,
goda grannar eller en oslagbar närhet till staden eller jobbet?

L

TEXT FANNY OLSSON

andsbrovillan befinner sig
mitt ute i de småländska
skogarna och här tillverkas
unika kundanpassade villor
och fritidshus. Här kan du
få ett vackert och gediget
hem anpassat efter just dina drömmar
och önskemål.
– Till oss kan du komma med dina
egna personliga önskemål utan att
vara fastlåsta till fasta ramar eller
exakta modeller, säger Andreas Lundgren som jobbar på Landsbrovillan.
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HEMSIDA WWW.LANDSBROVILLAN.SE

Landsbrovillan är ett familjeföretag
med generationers erfarenhet av
husbygge.
– Farmor och Farfar håller i taktpinnen men både barn och barnbarn
är involverade i allt från att rita och
producera hus till att baka kakor
till fredagsfikat. Precis som de flesta
familjeföretag så finns det ett långsiktigt tänkande. Det skall vara nöjda
kunder som kommer tillbaka och som
talar väl om oss så att vårt goda rykte
lever vidare.

Företaget grundades i mitten av
90-talet precis efter byggkrisen och
steg för steg har företaget utvecklats.
Idag sysselsätter företaget ett 20-tal
personer och inriktningen är att
tillverka kundanpassade villor och
fritidshus. Företaget är kända för att
vara lyhörda och ha en hög personlig
service.
– Det flexibla tänkandet har hela
tiden levt kvar och är idag en av våra
största styrkor. Vi bygger i princip
aldrig två hus med samma utformning

eller omfattning utan det anpassas
efter varje kunds önskemål. Tack vare
att hela organisationen är ”uppfostrade” med den inställningen klarar
vi av att göra dessa förändringar efter
varje kund utan att det behöver bli så
mycket dyrare än att följa en inrutad
mall.
Tillverkningen äger rum i Landsbro, som är en ort med mångåriga
husbyggartraditioner.
– En stor del av allt som tillverkas i
trä i Sverige sker inom några mil ifrån
där vi finns. Det är därför naturligt att
det sker ett samarbete med alla lokala
tillverkare. Närheten och den personliga kontakten är förutsättningen
för att allt skall fungera bra. Men vår
främsta styrka är nog ändå personalen
som har ett högt hantverkskunnande,
vilket är en förutsättning om vi skall
fortsätta att ha inställningen att allt är
möjligt, berättar Andreas Lundgren.
Vare sig du ser ut över vidsträckta
stränder och hav eller bara njuter av
solnedgången över trädtopparna, så
kan ditt hus enkelt anpassas för utsikten eller andra personliga krav.
– En stor del av standardmodellerna
är anpassade för de kunder som vill ha
ett hus som är ett mellanting mellan
villa och fritidshus och som vi själva

" Det flexibla tänkandet har
hela tiden levt kvar och är idag
en av våra största styrkor"
kallar fritidsvillor. Modellerna täcker
in hela skalan från smått till stort och i
blandade stilar.
Andreas Lundgren beskriver att
många kunder brukar veta vad det är
de vill ha.
– Kunderna brukar bli väldigt nöjda
med vårt koncept där vi anpassar
både utformning och omfattning av
våra leveranser. Har kunden egna
kontakter eller eget kunnande inom
vissa områden så skall de ju självklart
använda sig av det istället för att vi
prompt måste ha en specifik omfattning på våra leveranser, avslutar
Andreas Lundgren.

FEBRUARI 2019 VILLANYTT.COM

7

MAT & DRYCK

ÅRETS DRYCK TILL
JUL & NYÅR

PRESTIGEFULLT
NÄRINGSLIVSPRIS

VILLANYTTS BÄSTA VAL TILL MATEN

FÖR PRODUKTION AV KVALITETSVIN UTAN ALKOHOL

Redaktionen har inför kommande högtider valt ut sina favoriter utav vin, bubbel,
och alkoholfritt. Där vi har betygsatt respektive sort efter att ha undersökt
smak, utseende, doft och helhetsintryck.

Vintillverkaren Moa Gürbüzer vill göra det självklart att välja alkoholfritt. Nu har hon
utnämnts till årets kvinnliga stjärnskott på näringslivsgalan EY Entrepreneur Of The Year.

TEXT & BILD REDAKTIONEN VILLANYTT

RESERVA DE LA FAMILIA
JUVE Y CAMPS
Spanien (2014) Nr 77600,
12% alk Pris: 169:-

Det mousserande vinet från San Sadurni d’Anoia är verkligen en prisvärd
flaska till kommande högtider. Torr,
frisk och mogen generös fruktmed inslag av citrus, gula äpplen, rostat bröd
och hasselnöt. Drick som aperitif, till
färska skaldjur, passar bra till tapas
och paella. Betyg: 4+

Frankrike Nr 77947, 10% alk Pris: 79:-

Det här vinet har en doft av grapefrukt
och röda bär. Den har även en mjuk
och pärlande smak av grapefrukt,
röda bär och persika. Det här är en
riktigt drinkblandare när festligheten
är framme. Serveras kyld och gärna
tillsammans med en skiva lime eller
jordgubbar för en sista touch.
Betyg: 3+

CRÉMANT DE
BOURGOGNE,
FRANCOIS MARTENOT
BRUT

BOURGOGNE CUVÉE
PRESTIGE,
FRANCOIS MARTENOT
CHARDONNAY

Vinet är fylligt, friskt och fruktigt med
lätt brödiga toner. Rekommenderas
att dricka kallt. Detta är ett perfekt
alternativ till Champagne. Det passar
bra både som fördrink, till småplocket och till maten. Betyg: 4

Chardonnay är ett friskt och fylligt
vin. Karaktären är torr, nyanserad
smak med inslag av fat, gula äpplen,
örter, smör, mineral, nötter, citrus
och en finstämd smörig ton. Passar
till fisksoppa, lättare fiskrätter, lax,
skaldjur, kyckling och ost. Betyg: 4

Frankrike (2015) Nr 70451,
12% alk, Pris: 114:-

BARBERA D ÌASTI
SUPERIORE
Italien (2013) Nr 71223
13,5% Pris: 190:-

Rödvinet är ett högklassigt vin gjord på druvan
Barbera i nordvästra Italien i årgång 2013. Aromerna
bjuder på en otrolig doftupplevelse och smaken på
vinet är inget undantag. Toner av mörka körsbär,
björnbär, nejlika, torkad frukt och lättare toner av vanilj
och choklad. Villanytt bedömer detta som ett extremt
prisvärt vin som passar utmärkt för att skämma bort
gästerna vid julbordet. Passar bra till mustiga kötträtter, polenta, lagrad ost och torkad frukt. Betyg: 5
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PAMPLEMOUSSE
EXTRA FRUIT

CHARLES WANTZ,
CRÉMANT D’ALSACE
CARTE NOIR BRUT
Frankrike (2015) Nr 7737
12,5 % Pris: 119:-

Mousserande vitt vin med ljust guldgul färg. Drycken har en doft av citrus,
äpplen och mineraler och smakar
fruktigt med inslag av gula äpplen,
honung, kex, ananas och citrus.
Passar till förrätter, plockmat, skaldjur,
ostar och till desserten. Betyg: 4

L´AMI DES CRUSTACÉS,
PINOT BLANC
CLASSIQUE
Frankrike (2017) Nr 78506
12,5% Pris: 89:-

Frankrike (2016) Nr 5362
12,5 % Pris: 118:-

Stor, druvtypisk doft med tydliga
inslag av honungsmelon, päron och
lime. Ett klassiskt vin som passar
utmärkt till ett klassiskt västkust
julbord med fokus på rökta och
gravade råvaror eller varför inte till
en laxsallad. Betyg: 4+

CASTILLO MANZAN0
Spanien (2017) Nr 3713.
14% alk, Box 3000 ml. 199:-

Favorit!

Ett klassiskt rödvin med fruktig och mustig smak från Spanien.
Vinet tillverkas på tempranillo vilken är Spaniens främsta kvalitetsdruva för röda viner. Vi kände tydlig smak av jordgubbar,
hallon, vanilj, ceder, örter & bra tannier och syror i glaset.
Njut till smakrika rätter på lamm, nöt och vilt. Passar till grillat.
Vinet har ett mycket förmånligt pris och för 199 kr får du ett kvalitetsvin som fungerar utmärkt till julbuffen och nyårsmiddagen.
Vi kan inte annat än rekommendera detta mycket goda vin!
Betyg: 5

M

TEXT LISELOTTE JOHANSSON HEMSIDA WWW.MRGWINES.SE

oa Gürbüzer, grundare och vd för vintillverkaren MRG
Wines, tilldelades
utmärkelsen årets
kvinnliga stjärnskott
när regionfinal väst av prestigefulla
EY Entrepreneur Of The Year avgjordes i Göteborg i onsdags.
– Min affärsidé går ut på att
göra det självklart att kunna välja
alkoholfritt i sammanhang där det
traditionellt serveras alkohol som huvudalternativ. Jag driver ett företag.
Men också en social rörelse. Det här
är ett avgörande kvitto på att de här
två delarna går att kombinera och ett
bevis för att sociala frågor blir allt
viktigare i dagens näringslivsklimat,
säger Moa Gürbüzer.

STORSÄLJANDE CHAMPAGNE
MRG Wines har sitt säte i Göteborg
och tillverkar och säljer högkvalitativa franska viner utan alkohol.
Moa Gürbüzer startade företaget
2013 och sedan dess har den svenska
vinproducentens flaskor blivit en
allt vanligare syn på hyllorna, både
på Systembolaget och i livsmedelsbutiker. Till exempel är företagets
champagne, framtagen tillsammans
med en av världens främsta experter, Richard Juhlin, den mest sålda
alkoholfria champagnen på Systembolaget.
– Vi använder en unik metod helt
utan kemiska tillsatser. Det gör att

vinerna behåller sin komplexa, djupa
smak, även efter att vi har tagit bort
dess alkohol, säger Moa Gürbüzer.

NOBELPRISBELÖNAD TEORI
För att förändra svenska dryckesvanor räcker det inte med erbjuda förstklassiga viner utan alkohol. Genom
att få människor att uppmuntra
varandra till att göra goda val vill
Moa Gürbüzer skapa ett klimat där
det är helt naturligt att välja ett vin
med procentsatsen noll. Metoden
kallas ”nudge”, engelska för ”knuff”,
och fick en bred spridning sedan dess
främsta teoretiker Richard Thaler
tilldelades Nobelpriset i ekonomi
2017.
– I mitt fall handlar det om att
hitta ambassadörer för mitt budskap som gör att människor kan
välja alkoholfritt, utan att känna att
man avstår från något. Det ska vara
självklart att få frågan om man vill
ha ett vin med eller utan alkohol på
krogen. Lika självklart som när man
väljer kaffe med eller utan mjölk,
säger Moa Gürbüzer.

VÄRLDENS FRÄMSTA
UTMÄRKELSE
EY Entrepreneur Of The Year är en
av världens viktigaste utmärkelser
för entreprenörer. Den svenska huvudgalan hålls i Stockholms stadshus
den 31 januari 2019. Där är Moa
Gürbüzer en av sex entreprenörer

som har chansen att på riksnivå
bli årets kvinnliga stjärnskott och
därmed en av Sveriges absolut främsta företagare.
– Det känns fantastiskt att kunna
driva ett företag med stark social
värdegrund som också blir erkänd
i traditionella näringslivssammanhang, säger Moa Gürbüzer.
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VILLANYTT TESTAR MOTOR

motor som dominerar, utan fartvind,
roterande drivmekanik och däckfriktion mot asfalten.
Att Nissan Leaf är en riktig bil, och
inte bara ett alternativ för entusiaster,
har gjort att flera taxibolag satsat
på den, främst för den nya batteritekniken. Företaget Elektritakso i
Estland har faktiskt femtio Nissan
Leaf, som i genomsnitt har rullat
26 000 mil och de vittnar om att
originalbatterierna fortfarande har
cirka 80 procents kapacitet kvar.
Detta trots att de flesta av deras bilar
är av den föregående generationen,
som inte har de här nya effektivaste
batterierna. Dessa garanteras faktiskt
hålla god kapacitet i minst åtta år,
eller upp till 16 000 mil. Men att
döma av taxibolagets erfarenheter så
tycks ju batterierna vara mycket mer
långlivade.

LADDNING

VI LL AN YT T TE STAR

Elbilen Nya Nissan Leaf

Sportigare former, utvecklat förarstöd, röst- och pekskärmsstyrd kommunikation och
tilltalande köregenskaper är några av de funktioner som nya Nissan Leaf har.

E

TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.HEDINBIL.SE

lbilar har länge betraktats
som en kompromiss, där
man tvingats acceptera
vissa begränsningar. Men,
nya Nissan Leaf, har så
många förbättrade egenskaper att testreporterns fokus snabbt
förflyttas till att bara notera bilens
styrkor. Testexemplaret var en tufft
kamouflagefärgad fyrtio-kilowattare,
vilket är den styrka som huvudsakligen säljs. Som alltid, när man provar

10

en ny elbil, så gör tystnaden att man
ifrågasätter om bilen överhuvudtaget är i gång, men ett lätt tryck på
gaspedalen gav tydligt svar. Bilen
var mycket pigg medan fjädring och
dämpning upplevdes sportig, utan
att kännas hård eller stötig. Eftersom
det rådde tre minusgrader så var det
ljuvligt att slå på rattvärmen som
levererade snabbt. När vi testade
fickparkering så fick vi utmärkt hjälp
av parkeringskamerorna som kan

visa 360 grader runtom hela bilen,
och kommer upp automatiskt på den
stora displayen vid parkeringssituationer.

BATTERIET
Färden gick vidare under fascinerande tystnad i hastigheter ända upp
till sjuttio-åttio kilometer i timmen.
När det gäller högre farter, oavsett vilken bil man kör, så bör man
komma ihåg att det sällan är en bils

Med den medföljande laddkabeln
kan man ladda bilen i vilket eluttag
som helst. Men det kan ändå vara
bra att först ta hem en elektriker som
kontrollerar elsystemets stabilitet
i ditt hus, för att garanterat ladda
tryggt. I de publika snabbladdare
som finns ute i landet så kan man
ladda batteriet, från tjugo procents
kapacitet upp till åttio procent, på
bara en timme. Detta ger ju helt
nya möjligheter till att resa långt
och ladda på en laddstation medan

man lunchar. Faktum är att bilens
navigationssystem visar dig var
närmaste laddstation finns när nivån
är låg (under testet hittade den 4 600
stationer i Sverige). Snabbladdningen
räcker mycket långt, men en maximal
fulladdning tar sju-åtta timmar, fast
det ger dig då hela 39 mil i stadstrafik.

SMARTA MÖJLIGHETER
Ett smart sätt att spara på strömmen
är att använda B-körläget som omvandlar kraften i varje inbromsning
till en liten extra elladdning som går
till batteriet. Då slutar du kanske
svära för varje inbromsning i tät
stadstrafik? Som på alla nya bilar
finns även ett ECO-läge som också
spar el genom att inte accelerera för
mycket. Smartast är kanske att både
ECO- och B-läget kan vara påslagna
samtidigt, och vi upplevde ingen
praktisk begränsning med det. Som
elbilsägare kan man ju dessutom
ladda bilen på de tider som elbolagen
har lägre taxa, vilket ofta är på natten. Med Nissans mobil-app, NissanConnect, kan du enkelt schemalägga
laddningen på de billigaste tiderna.
Och, på vintern kan du via samma
app sätta på kupévärmen en stund
innan du går ut till bilen, eller läsa av
batterinivån när du sitter på jobbet.
När Villanytt slutligen summerar
upplevelsen så blir det faktiskt
högsta betyg.

FAKTARUTA

UTMÄRKELSER:
Årets miljöbästa bil 2018 (Sverige)
World Green Car of the Year, 2018
Mest sålda elbil i Europa
KÖRSTRÄCKA/FULL LADDNING:
39 mil stadskörning
27 mil blandad körning
(Kan laddas i vanligt 230v-elurtag)
LADDSTATIONER:
4 600 i Sverige just nu
(400% ökning på endast tre år)
INTRESSANTA EGENSKAPER:
Pro Pilot: Håller bilen inom filerna och på
avstånd till framförvarande bil.
E-Pedal: Möjlighet till bromsning när man
släpper gasen.
Parkeringskameror: 360 grader
Autobroms (fotgängaravkänning)
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KÖK BYGGNATION

V

illanytt undrar såklart
om vanliga konsumenter verkligen kan
mäta så exakt som
krävs för diskho,
kantprofil, blandare
och passning till intilliggande skåp?
– Ja, kunderna är riktigt duktiga,
och tjänsten är logisk. Många har ju
standardstommar i sina kök, exempelvis från Ikea och andra köksleverantörer, och då finns ju oftast måtten
tillgängliga. Men, även dom kunder
som har specialbyggda stommar
lyckas utmärkt med mätningen,
berättar Petter.

LUGNARE FÖRUTSÄTTNINGAR

Designa din bänkskiva online
och få den hemlevererad
Petter Jonsson på Köksvänner såg konsumenternas önskan om att kunna måttbeställa
köksbänkar hemifrån, till ett rimligare pris. Därmed utvecklades webbtjänsten där
kunden själv ritar in mått och håltagningar.
TEXT TOM SWALES
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HEMSIDA WWW.KOKSVANNER.SE

Petter Jonsson och hans kollegor har
bytt ut många kök i sina dagar, och
i samtal med kunderna märktes att
många tyckte det var jobbigt att åka
runt till olika butiker med begränsade öppettider.
– Visst. Många uppskattar ju att
kunna beställa sina köksbänkar
hemifrån, i lugn och ro till ett lägre
pris. Då undviks nog också många
misstag som kan uppstå när man
jäktar från jobbet för att hinna till
butiker och varuhus. Idag är ju bänkskivorna en del av kökets design och
upplevelse, så folk vill såklart ha god
tid på sig att välja mönster, material
och färger.
Även om Köksvänner säljer köksytor i både rostfritt, natursten och
komposit så är Petter riktigt fascinerad över de moderna laminatskivornas finish och hållbarhet. Och, i fråga
om design så avslöjar han att Sigvard
Bernadottes klassiska mönster "Virrvarr", på laminatskivor, fortfarande
är det mest älskade och nu finns i
modernare färger.

RÅD INFÖR VAL OCH
MONTERING
På frågan om goda råd inför bytet av
köksskiva, säger Petter Jonsson:
– Många ser skivan bara som en
rå och praktisk arbetsyta. Men, jag
tycker man kan kombinera mönster,
färger och material för att få egen
karaktär i köket. Sen så monterar ju
de flesta själv sin diskho, vanligen uppifrån så diskhons kanter vilar med
silikonade kanter ovanpå skivan.

Men, jag rekommenderar de flesta
att beställa diskhon tillsammans med
bänkskivan, för att få en proffsigare
montering. Då fräser vi ur skivan
underifrån, så diskhons kanter ligger
mer integrerat i skivan, för att bli
både snyggare, tätare och hållbarare.

Nyfiken på att veta mer?
Besök hemsidan www.koksvanner.se
och läs mer om våra produkter.
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BADRUM BYGGNATION
BYGGNATION

parkera gratis, precis utanför. Och deras kunder kommer
från hela Storgöteborg för att inspireras av högklassig
design från exklusiva varumärken som DORNBRACHT,
Vola, Duravit, GEBERIT, GROHE, och deras egna märke
Clemens Design, som är en utmanare mot de stora märkena, just för sitt pris och design. Och inom märket finner du
handdukstorkar, badrumsmöbler och speglar i innovativ
och trendig design.

SKAPA DIN EGEN
UPPLEVELSEDUSCH

Få inspiration och hjälp till

DITT NYA
DRÖMBADRUM

Här kan man få känna på trycket som duschen levererar och även kolla på upplevelseduschar som är väldigt
populära just nu. Och ofta önskar många att inreda sitt
badrum mer orientaliskt och mystiskt, och lite som ett spa.
– Det är ju Hansgrohe som har så fina duschset, och
det är kombinerade tak och handduschar och sedan
kan man bygga till ett vattenfall också, om man vill. Det
här är en dusch man kan göra något alldeles speciellt
med, genom dess olika funktioner. Men även Vola och
DORNBRACHT kan man lyfta fram här. De har också en
fantastisk design på sina duschar, som är klassiska, tidlösa
och hållbara.
Nya trender: Färgerna på exempelvis vattenkranarna
har gått från krom eller vit till matt svart, guld eller brons
som är inne just nu. Det är även mycket populärt med
loftstilen i badrummet just nu med stålunderskåp och
kombinera detta med ett vitt handfat och en kran i svart,
guld eller krom.

VIKTIGT MED
VATTENBESPARING
Backa VVS har sedan starten för 40 år sedan levererat högkvalitativa badrumsartiklar, som kranar, tvättställ och
duschar, till göteborgare över hela staden. Det var Bore Nordahl som startade företaget och var en av de första att ta
in exklusiva och kända märken som Grohe eller Hansgrohe från Tyskland till Sverige. Nu drivs företaget av Thorsten
Ludwig och hans fru Katja sedan 2012, och precis som förr behåller de samma känsla och fortsätter att sälja Grohe
och Hansgrohe, men även andra utvalda kvalitetsmärken. I affären finns också ett inspirerande Showroom, där
man till exempel kan testa en kran eller dusch, anslutna till vatten, och se hur de känns och fungerar.

S

TEXT LINDA JOHANSSON

HEMSIDA WWW.BACKAVVS.SE

howroomet är ju hjärtat
av försäljningen och
det slår verkligen extra
hårt för badrum och
VVS. Det är här vi visar
upp nya trender och där
kunden kan få känna på produkterna
och få en ide om hur det fungerar.
Och även hur det skulle fungera
färg- och materialmässigt med andra
produkter man har hemma. Det är
också viktigt för oss att förmedla
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en känsla och det är därför det är
viktigt att kunderna kan få känna hur
kranen eller duschen känns dels även
med rinnande vatten, berättar Katja
Ludwig, marknadsansvarig.
Går du i funderingar om ett helt
nytt badrum, så bistår Backa VVS
även med konsultation genom hela
projektet, från ritning till installation.
De hjälper även till med kakel och
klinkers och rörläggare, för färdigställandet av ditt nya drömbadrum.

– Vi fungerar lite som stilguider och
vi hjälper kunden att hitta rätt ifall de
inte hittar det själv och sedan hjälper
vi även till med passande accessoarer och möbler som du finner i vår
utställningshall. Och då är det lättare
att välja än om man går till ett större
varuhus med en uppsjö av saker,
berättar Katja.
Backa VVS finner du i hjärtat av
Sisjöns handelsområde och det är
enkelt att ta sig dit med bil och att

Många kunder tycker även det är viktigt att kunna testa
kranarna för att se hur vattenflödet är och även hur
kranen ”låter”. Vissa kan vara jättehögljudda i köket och
vissa är tysta och de har olika vattenförbrukningar och
många kunder vill ha kranar som inte slösar så mycket
vatten.
– Vattenbesparing är ett viktigt miljötänk och i vissa
av våra duschar blandas vattnet upp med luft. Så känslan man när man duschar är att man får mycket vatten,
men det är mycket mindre vatten som rinner ut, 20 till 50
procent mindre. Så när man blandar upp vattenflödet med
luft, blir det bättre för miljön.
Hos Backa VVS kan man vrida och testa på produkterna och får rätt inspiration till sitt drömbadrum. Och
genom företagets produkter skapas en lyxig och kvalitativ
känsla, lite som att du befinner dig på ett spa, men hemma.

Nyfiken på att veta mer?
Besök Backa VVS hemsida och läs mer om våra produkter.
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KULTUR
NÖJE
MAT &&DRYCK

Vidga dina vyer och

UPPTÄCK PORTUGAL PÅ
ETT HELT NYTT SÄTT
Intresset för att köpa bostad i Portugal har under de senaste åren ökat
och PortugalMäklarna fokuserar främst på att hjälpa svenskar att
köpa bostad och flytta utomlands på ett enkelt och smidigt sätt.

A

TEXT FANNY OLSSON HEMSIDA WWW.PORTUGALMAKLARNA.SE

tt pensionera sig och
att köpa bostad och
flytta till Portugal är
mycket populärt. Portugal är ett lättsamt
land att leva och bo i.
Klimatet är dessutom underbart året
runt. Många att pensionera sig och
flyttar till Portugal för att slippa de
kalla mörka höst och vintermånaderna i Sverige. Man får nya vänner,
aktivare liv, ny kultur att ta till sig
och en förhoppningsvis ett nytt
spännande äventyr, berättar Inger
Söderlund.
Under de senare åren har fler och
fler barnfamiljer valt att flytta till
Portugal, starta upp ett nytt liv och
skriva in barnen i Svenska skolan
samt med det få en annan tillvaro i
livet. De flesta väljer att bosätta sig
permanent i landet.
– Populära områden är runt storstaden Lissabon med sina kuststäder
Estoril, Cascais med omnejd och den
södrakustremsan Algarves. Här finns
många populära orter såsom Lagos,
Albufeira och Tavira för att nämna
några.
Om man skall flytta till Portugal
är det viktig att området ”lever året
runt” och inte är ett turistområde
som dör ut vintertid. I samtliga områden finns både lägenheter och hus
att köpa tipsar, Inger Söderlund.
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I Portugal har du alltid även nära
till havet, stränderna, restaurangerna, pittoreska byar och underbara
naturupplevelser och endast 4
timmars flygresa skiljer Sverige och
Portugal åt. Det vanligaste i Portugal
är att man köper en bostad i inflyttningsklart skick. Populärt är stora
terrasser, öppenplanlösning, strandnära, gärna havsutsikt och relativt
centralt. Är det en villa så får den
gärna ha en vacker uppväxt trädgård
med oliv och apelsinträd samt även
ha närhet till en by/stadskärna.
Val av bostad bestäms ju oftast
av syftet med bostaden, budget och
livsstil. Inger Söderlund tipsar om att

det är bra att bekanta sig med Portugal först, förslagsvis genom längre
semester då man i lugn och ro kan
leta efter något mer långsiktigt.
– Marknaden i Portugal är ”het”
och mycket dynamisk och de bästa
lägenheterna i attraktiva områden
försvinner fort från marknaden. Så
hittar man något man är intresserad
av skall man inte tveka med att lägga
ett bud på fastigheten. Bostäder i
Portugal är ägarbostäder så du köper
en lägenhet på samma sätt som du
köper en villa i Sverige. Ni behöver
en mäklare med bra lokalkännedom
och notarie som är statens representant när ni köper en bostad i Portugal.

EN GRAPPA
PÅ MATEN
Grappatrenden ökar och för många kan det vara en ny
bekantskap. Familjeföretaget Vendemmia Vinimport
AB började 2015 importera vin och grappa från Italien.
Kärleken till god mat, vin och Italien blev en härlig
kombination med Sverige. Deras produkter håller hög
kvalitet och de väljer själva ut vilka de vill köpa in och
presentera för konsumenterna här hemma.
TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.VENDEMMIA.SE

F

rån en liten vingård i Piemonte, nordvästra Italien, reser
Maria Andersson Barrdahl och hennes man Lars Andersson runt till de närliggande producenterna och provsmakar årets skörd. Gårdarna är småskaliga och håller hög
kvalitet. För Maria och Lars är det viktigt att producenten
tänker på miljön och själva transporterar de sina flaskor
med tåg till Sverige för att det ska bli så liten påverkan på miljön som
möjligt.
– Sen när flaskorna nått Sverige kan kunderna beställa från Systemets
sortiment, berättar Maria Andersson Barrdahl, och vi har valt att
kunden ska kunna beställa enskilda flaskor istället för lådvis och över
hela landet.
Grappan som gör på resterna av vintillverkning är en utsökt digestiv
efter maten eller i kaffet, men passar även till en mogen ost eller en bit
choklad. För dig som inte vet vad du ska ge farfar i julklapp kan en god
grappa från vinimportören Vendemmia var en god investering.
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GE OSS 30 SEKUNDER
SÅ PRESSAR VI DITT
ELPRIS VARJE ÅR

Det elbolag som kan erbjuda grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.
•
•
•
•

Bli medlem idag på
Energimarknadsinspektionen perioden 15/8 2017–15/8 2018, om förbrukning 15000 kWh/år.
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Vissa saker gör man bättre tillsammans

