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INNEHÅLL

NU ÄR VÅREN ÄNTLIGEN HÄR 
Här får du tips om hur du skapar din 
drömträdgård med hjälp av proffsen.

 

12
INREDNING

Det här är detaljerna du skall 
inreda med i år, från lyxiga  
sammetssoffor till härliga 

läderpuffar och hippa  
dockor i trä.

  

10 FIXA AVOKADOYOGHURTGLASS    
med dadelströ och pistagenötter.

SKAPA DITT DRÖMHEM IDAG 
–TA HJÄLP AV EN KREATIV HEMSTYLIST 
Man kan ha drömmar och visioner, men det är inte alltid lätt att 
skapa rätt inredningskänsla i hemmet. Det är då man skall ta 
hjälp av en hemstylist och här berättar homestylisten Elisabeth 
Grönberg hur hon kan hjälpa dig. 

LÄS OM ÅRETS INREDNINGSTRENDER 

MÅNGÅRIG KUNSKAP OM TAPETER OCH TYGER 
Anlita det anrika företaget Engelska Tapetmagasinet när du 
söker ett helhetskoncept inom inredning. Här får du hjälp från 
ide till färdigt resultat. 

DEN KLASSISKA FÅTÖLJEN SOM  
HÅLLER ÅR EFTER ÅR 
Cuero Designs populära fladdermusfåtölj säljs världen över och 
har varit på framsidan av internationella modemagasin.  

ÅRETS TRENDER INOM BARNARTIKLAR 
När vi vill köpa kläder och leksaker till våra små hjärtan vill vi 
vara noggranna. De är ju de käraste vi har. 

GE DIN HY EN HÄLSOBOOST I LUGNANDE MILJÖ 
På Institut Harmoni blir du väl omhändertagen med lyxiga  
behandlingar. Passa på att prova deras ansiktsbehandling 
med Microdermbraison, som gör underverk för hyn. 

VAR AKTIV PÅ DIN SEMESTER 
Prova på yoga i soluppgången samtidigt som du gör sol-
hälsningen till solen. Travea är researrangören som erbjuder 
rekreation och återhämtning på sina resor och möjlighet att 
möta massa nya reskompisar.

HÅLL FORMEN UNDER DIN CAMPINGSEMESTER
Saxnäs Camping är den omtyckta familjecampingen precis 
vid brofästet på Öland. Ta del av deras fria träningsveckor i juli 
och prova på Yoga, Qigong och Cirkelträning och mycket mer.

NYTTAN AV RENT VATTEN I BRUNNEN 
Vatten är utan tvekan vårt viktigaste livsmedel. Läs om det 
trygga företaget som hjälper till hela vägen från analys till 
montering av reningsanläggning av vattnet. 

DET BÄSTA INOM POOL OCH SPA I EN NY BUTIK 
Under alla år har de försett Västsverige med uppemot tusen 
pooler och spabad. Och Göteborgs nya pool- och spabutik 
har ambitionen att erbjuda allting inom utebad. 

HÅLL KOLL PÅ DIN KRYPGRUND 
Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som 
drabbar en husägare. Och ett företag som kan hjälpa dig med 
att få bukt på dina fuktskador är Västsvensk Fuktteknik. 

SMARTA BRUNNSLOCK TAR BORT STANK 
Många tragiska olyckor med dödlig utgång sker på grund av 
oskyddade vatten- och slambrunnar. För att få bukt med detta 
och även förhindra en hemsk odör kan man anlita Kemfilter.  

KONSTNÄRS-SPECIAL
Villanytt fortsätter uppmärsamma konstnärer i detta nummer.
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”Det är verkligen 
inspirerande, men 

också hedrande att få 
medverka till något så 
viktigt som folks känsla 

för sitt hem.”

Allt fler väljer att anlita en homestylist 
inför en bostadförsäljning. Men, många 
låter även en heminredare skapa miljön 
för det riktiga livet. Elisabeth Grönberg, 
på Room Vision i Göteborg, berättar 
mer:

– Genom att homestyla inför en bostadsvisning så 
hjälper man alla spekulanter att uppfatta bostadens 
potential. Tomma rum, röriga bohag eller väldigt 
privata saker påverkar intrycket starkt och begränsar 
spekulanternas föreställning om hur deras eget hem 
skulle kunna bli där. Skillnaden påverkar ofta både 
priset och antalet budgivare.

FÖRVERKLIGA IDÉER OCH KÄNSLOR
Men Elisabeth på Room Vision efterfrågas även i helt 
andra fall:

– Som inredningskonsult hjälper jag också kunder 
att få till en skön, trivsam eller önskad känsla i ett visst 
rum, eller i hela bostaden. Det kan vara någons allra 
första bostad lika väl som någon som vill byta inred-
ningsstil senare i livet. De flesta har ett visst intresse för 
inredning, men vet inte hur de ska förverkliga en idé 
eller känsla. 

Ofta börjar uppdraget med att känna av hemmet, 
lyssna på kundens eventuella önskningar och samtala 
kring inredningsbilder på Instagram.

– Det är verkligen inspirerande, men också hedrande 
att få medverka till något så viktigt som folks känsla 
för sitt hem.

Skapar hemstilen för  
både visning och trivsel

De flesta är intresserade av hur hemmet ser ut, och ofta har man en vision om en  
stil som man vill omges av. Men, det är inte så lätt att skapa helheten och känslan, 

eller hitta inredningsdetaljerna som blir den röda tråden i temat. 
Då kan det vara läge att tillkalla hemstylisten Elisabeth Grönberg. 

TEXT TOM SWALES     HEMSIDA WWW.ROOMVISION.SE

INREDNING LIVSSTIL
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KARL LAGERFELD KOKESHI 
Varje Sketch.Inc-docka är gjord av 
träslaget bok, minutiöst handmålad 
med slitstark silkeslack för en len 
och taktil yta. 345:-/st

Webshop: giftsetter.com

INREDNING LIVSSTIL

ORIENT SERVERINGSFAT I ROSÉ
Orient Serveringsfat finns i två storlekar och 
i färgerna Vit, Asfalt och Rosé. 359 kr

Webshop: milq.se

Webshop: cuerodesign.com

form 
& funktion  
  inredningstrender 

HAMAMHANDDUKAR 
Lätta och snabbtorkande hamam-
handdukar från Lou & Friends.  
Från 299 kr  

Webshop: louandfriends.se

UNDERBAR LJUSSTAKE 
Formad som en stående ståtlig 
apa.Finns även som sittande 
apa.Antik guld Mått: 23 cm hög 
Polystone. 399 kr

Webshop: cottonsteele.se

GORILLA VAS SVART
Rolig inredningsdetalj "Gorilla" vas 
från By On, i form av ett aphuvud i 
svart. Tillverkad av polyresin. 919 kr

Webshop: sovtex.se

BRAXTON LAMPFOT 
Maffig och rustik lampfot i svart 
snidat trä från Hallbergs.  
H: 54 cm. B: 18 cm. 1 850 kr

Webshop: älskaditthem.se

SIDEBOARD MED HYLLPLAN 
Bordsskiva i marmor. Pris fr. 6490 kr. 
Villanytts läsare får 15 % rabatt på sidob-
ordet, oavsett storlek, med kod MARMOR 
i kassan, gäller t.o.m 31 maj 2019.

Webshop: peaceofhome.se

KUDDE  LITTLE LION 
Mjukaste och lenaste sammet med ett 
svart lejon på framsidan. 50x50cm. 
Säljs med innerkudde i dun. 499 kr

Webshop: sillymilly.se

LED ROCK
NUDS nya stenformade glödlampa 
i transparent svart glas. Det inre 
filamentet bildar en lös knut i 
mitten och avger ett spännande 
ljus. 500 kr

Webshop: nudcollection.com
 

MONACO 3-SITS SOFFA 
Monaco är en riktig höjdare när det kommer till 
både stil och bekvämlighet. 7995 kr 

Webshop: soffadirekt.se

KNUTKUDDE
Snygg och annorlunda kudde formad som en 
knut. Knot-pillow är gjord av mjukt polyester 
och mjuk & mysig som sammet. 299 kr

Webshop: anilla.se

BLOMUS CIOSO VINSTÄLL 
Rostfritt stål. Detta vackra väggvinställ som 
man hänger på väggen är ett måste i varje 
hem. Den utgör ett vackert blickfång och 
visar upp dina vinflaskor på ett snyggt sätt. 
699 kr

Webshop: lyxdesign.se

LE-BON 3-SITS
En elegant sammetssoffa med hög design känsla - och en 
del av BONIQUE, en ny kollektion av sammetsprodukter 
som exklusivt framtagen för SoffaDirekt. 9995 kr

Webshop: soffadirekt.se

MAROCKANSK LÄDER SITTPUFF 
Underbar elfenben läder-sittpuff tillverkad 
av högkvalitativt lammskinn. 2185 kr 

Webshop: www.etnodesign.se

Ljusstake Hunter
Spännande ljusstake i stengods. 
mått: 30 cm hög. 649 kr 

Webshop: tregenerationer.se

ÄKTA BENI OURAIN  
Modell 170 x 240 cm. 7495 kr  

Webshop: ww.etnodesign.se

SÄNGKLÄDER - MIDNATT 
Bäddset i 100 % ekologisk bomull från 
Midnatt, fina att även kombinera med 
andra färger. Påslakan 150 x 200 cm, 
örngott 50 x 60 cm. 600 k

Webshop: butik82.se
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En trappa upp, på loftet, i Engelska 
tapetmagasinets butik i Göteborg 
ligger studion där du kan få hjälp 
med att inreda en villa, lägenhet, 
kontor eller mindre hotell. Inredar-
nas ovärderliga kunskap i färger 

och material bidrar till ett tryggt samarbete när 
det är dags att inreda. Vid första mötet sätts 
önskemål, budget och ramar upp. Vid behov 
besöker inredarna även hemmet eller lokalen 
för att få en helhetsbild.

Engelska tapetmagasinets utbud är över det 
vanliga och de har förutom tapet, färg och tyger 
även samarbete med snickare, målare, tapetser-
are och montörer.

– Det personliga varumärket är viktigt även 
i vårt hem, säger Karin Lindberg som driver 
verksamheten. När kunder har för lite tid men 
många idéer, är lösningen att få ett helhetskon-
cept där det färdiga resultatet och kundens 
önskemål ligger i fokus för våra inredare.

Solskydd som plisséer, rullgardiner, men även 
textilier kuddar, gardiner, möbler gör helheten. 
Färger och mönster är individuella och ska 
passa hem, personlighet och ibland trender. För 
att få till ett hem som skänker värme, energi och 
personlighet är det bra med expertis som löser 
allt från idé till färdigt resultat.

Inredning med helhetskoncept
Det anrika familjeföretaget Engelska Tapetmagasinet har mångårig kunskap och 

erfarenhet av tapeter, tyger och färger. Deras webbshop är populär och numera har de 
även ett helhetskoncept av inredning där de hjälper kunden från idé till färdigt resultat. 

TEXT SABINE VON BORGSTEDE    HEMSIDA WWW.ENGELSKATAPETMAGASINET.SE

INREDNING LIVSSTIL

Krok Jorn från Nordr
Krok jorn. 239 kr

Webshop: nordr.se

Leopard kruka

Tillverkad i Italien  
39x39 cm. 2395 kr
Finns även i 29x27 cm
1495 kr

Webshop: 
www.annak.nu

 

Taklampa Flower  
från Madam stoltz
Stilren taklampa med  
plats för en krukväxt. 1199 kr

Webshop:sextifyrakvadrat.se

Ljudabsorbenter med 
konst eller eget foto 

Akustiktavlan tillverkas med 
ett superskarpt och hållbart 
UV-tryck. Du kan rama in 
den med en snygg ram och 
i valfri storlek. Världskarta 
150x100 cm. 3090 kr

Webshop: illux.se
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INREDNING LIVSSTIL

Den klassiska fåtöljen  
som aldrig går ur tiden 

Den älskade fladdermusfåtöljen som redan användes på tidigt 1900-tal av Thomas 
Edison står för en tidlös design, och passar in i de flesta designstilar. Och för cirka 15 år 

sedan så var designern Lars Kjerstadius i ett galleri i Argentina och såg en äldre version, 
Tripolina, och bestämde sig för att använda designern, men att göra om den med sitt fina 
läder, till en modell som är mer bekväm att sitta i. Och hans version av fladdermusfåtöljen 

blev en succé och säljs världen över under signaturen Cuero Design. 

TEXT SABINE VON BORGSTEDE    HEMSIDA WWW.CUERODESIGN.COM 

Mariposa, Cuero De-
signs mest omtyckta 
Fladdermusfåtölj i 
läder, är en fladder-
musfåtölj som är 
anpassad för dagens 

moderna människa, som även är 
längre och större än förr i tiden. Lars 
ville skapa ett tidlöst objekt som kan 
ärvas av generationer och möbel 
som ger ett Statement, i sin design, 
funktion och material. Han grun-
dade Cuero Design för cirka trettio 
år sedan men nu är det hans son 
tillsammans med sin fru som driver 
företaget. 

FÅTÖLJENS BAKGRUND 
–Tripolina är ju den gamla klassiska 
campingstolen som användes under 
första världskriget och då var den 
ju av trä och tyg. Sedan år 1938 såg 
tre arkitekter, två från Argentina 
och en spanjor fåtöljen och började 
att designa om den i stål och läder 
istället. Och då började den vinna 
massa priser nere i Buenos Aries och 
fick den stå i den lyxigaste affären i 
staden. Men det var ingen som köpte 
stolen för att den var lite för modern 
och före sin tid, berättar Nils. 

– Men sedan kom en kille från 
MOMA, Museum Of Modern 
Art i New York, och såg fåtöljen 
och tyckte den var jättefin och han 
köpte tre stycken och introducerade 
fåtöljen till ett jättestort företag som 

började massproducera I USA. Och 
då tog designen fart, och sedan bör-
jade även IKEA producera och sedan 
dess har ett flertal företag gjort sina 
egna versioner, och även min pappa 
då, säger han. 

Cuero Designs version av fladder-
musfåtöljen är den mest bekväma att 
sitta i. Det finns många som tillverkar 
fåtöljen men ingen som har samma 
fina kvalitet och komfort som vi har.

Den finns i olika härliga ut-
föranden som i stiligt läder, isländskt 
lammskinn i grått och vitt, i hampa 
canvas och som utomhusfåtölj i mod-
ellen Sunshine Mariposa. Läderfåtöl-
jen passar fint i vardagsrummiljö och 
i clubmiljö och ger ett stiligt intryck i 
huset. Fåtöljerna i lammskinn passar 
super i fjällstugan eller i barnrummet 
och hampacanvasmodellen perfekt i 
fritidshuset. 

TÄNKER PÅ MILJÖN
Fåtöljen finns även i ett speciellt 
utomhustyg som heter Sunbrella och 
gjort av ett tyg man gör båtkapell 
med. Fåtöljen kan stå ute dygnet runt 
oavsett väder och passar perfekt på 
altanen.  Dessutom är det hållbara 
miljötänket viktigt och de vill vara en 
plats där naturen möter konsten. 

– Vi försöker tänka mycket på att 
vi skall ha miljövänliga material och 
vi köper det lädret som är mest mil-
jövänligt. Det är inga tungmetaller 
eller gifter och det är skonsamt för de 

som arbetar med materialet och för 
användaren, berättar Nils. 

Fåtöljerna säljs världen över och 
har bland annat varit på framsidan 
av svenska ELLE Decoration och 
tyska tidningen Schöner Wohnen. 
Fåtöljen finns även på designhotell 
världen över. 

– Ishotellet i Jukkasjärvi har våra 
canvas och läderfåtöljer och det är 
ju jättekul och det är vi jättestolta 
över. Vi har skapat en tidlös design 
och den har ju funnits i över 80 år 
och kommer fortsätta tilltala alla 
åldersgrupper och alla designstilar, 
berättar Nils. 

Är du intresserad av att prova 
den fantastiska fåtöljen så finns den 
bland annat på Johan Tibergs möbler 
i Mölndal och i butiken Artilleriet, 
vid Grönsakstorget i Göteborg.

Arton års erfarenhet bakom Poolproffset
TEXT TOM SWALES     HEMSIDA WWW.POOLPROFFSET.SE

Göteborgs nya 
pool- och spabutik, 
Poolproffset, har 
ambitionen att erhålla 
allt inom utebad. Och 
när Villanytt går på 

upptäcktsfärd i den stilfulla och rym-
liga butiken, vid Sisjön, så upplever 
vi faktiskt att de lever upp till det. 
Många pool- och spaägare får sig kan-
ske ett glatt återseende när de träffar 
den ena ägaren, Lars Hagenfeldt som 
tidigare drev en stor poolbutik i hela 
arton år.

-Ja, under alla år har jag nog 
försett Västsverige med uppemot 
tusen spabad och hundratals pooler. 
Den erfarenheten är värd mycket för 
kunderna, eftersom vi känner till allas 
olika behov och vet hur livet med 
utebad kan bli både bättre och en-
klare. Kollegan, Martin Holmström, 
tillägger:

– Vi ville samla marknadens 
kvalitetsprodukter, som pooltak och 
värmepumpar från Gullberg & Jans-

son, och spabad från Viskans. Även 
svenska pooler och tillbehör från 
Pahlens, och produkter från Astral 
som är världens största poolföretag.

KOMPLETTERANDE 
KOMPETENSER
Lars och Martin var även kollegor 
i den tidigare verksamheten, och på 
frågan om vad som är deras respektive 
styrka, så svarar Lars:

– Martin har en imponerande 
servicekänsla, och ger sig aldrig förrän 
kunderna är riktigt nöjda.

– Lars långa erfarenhet har ju byggt 
upp en unik kompetens och ett stort 
förtroende på marknaden, replikerar 
Martin.

Samma förtroende vill de att pro-
dukterna ska ha, förklarar Lars:

– Ja, att vi fick med Viskans Spa, var 
ett krav. De producerar baden i Skene 
och där finns även reservdelar, extra 
utrustning och det proffsiga service- 
teamet. För kunden betyder det snab-

ba och tillgängliga leveranser för lång 
tid framåt. När man köper ett spa så 
ska man ju kräva trygghet för många 
år framåt.

GODA RÅD PÅ PLATS
Tillsammans med samarbetande 
entreprenörer erbjuder Poolproffset 
både nybyggnad och renovering av 
pooler, berättar Lars:

– Visst, och vi kommer kostnadsfritt 
ut och tittar på kundernas tomter i 
Göteborg med omnejd. Då kan vi ge 
de bästa råden om smartast placering, 
format, poolens utformning, lämplig 
uppvärmning, eventuellt tak eller an-
nat skydd, utifrån allas olika budget. 
Martin tillägger:

– Det märks att villaägare allt mer 
uppskattar god service och pro-
duktkvalitet. Man har genomskådat 
bristerna med lågprisprodukter. Man 
vill kunna komma in och prata om 
vattenkvalitet, ph-värden, klorhalt, 
uppvärmningssystem och få riktiga 
svar och lösningar.

 

Beslöt att samla

DET BÄSTA INOM POOL  
OCH SPA I NY BUTIK 
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Powersemestern har 
kommit för att stanna. 
Där man åker tillsam-
mans i en familj, eller 
en grupp kompisar eller 
kanske själv, men att man 

är aktiv och att man upplever saker 
tillsammans. Det finns ett helt annat 
hälsotänk idag än förr, där man tänk-
er på vad man stoppar i sig och att 
man tar hand om sig själv, även på se-
mestern. Isaberg har en lång tradition 
som semester- och rekreationsort för 
friluftsmänniskor och känner av den 
ökade efterfrågan. 

– Kommer man med familjen så 
kan man ju bo väldigt mysigt tillsam-
mans och man får tid tillsammans 
att göra aktiviteter som finns precis 
intill. Och här finns något för alla, 
berättar Louise Söderlind, VD. 

SVERIGES FÖRSTA RODELBANA 
Den stora nyheten för i är den nya 
Rodelbanan som invigs den 1 juli 
2019 och är den enda banan av sitt 
slag i hela Sverige. Den går på räls 
och är en kilometer lång och byggd 
som en häftig berg- och dalbana, och 
man går på i dalstationen och så åker 
man lift till toppen. Sedan släpps man 
från toppen och så är det fritt fall ner, 
där man själv bestämmer hastighet 
och bromsar, och det finns även 

Oavsett om du är cyklist eller en naturälskare med förkärlek för långa promenader 
och att fiska vid en sjö, eller en äventyrslysten familj som vill testa på en uppsjö av 
utomhusaktiviteter? På Isaberg finns ett brett utbud för alla, och det viktigaste är 

att man får tid tillsammans och kan uppleva roliga och spännande aktiviteter ihop. 

TEXT LINDA JOHANSSON    HEMSIDA WWW.ISABERG.COM 

möjlighet till tidtagning. Rodeln är 
byggd för en person men är man un-
der åtta åker man med sin målsman. 

– Rodelbanan är ju en jättestor 
satsning för oss, för att utveckla vårt 
utbud av sommaraktiviteter. Men 
rodelbanan är ju även en året-runt 
aktivitet och går även på vintern. 

Isaberg är södra Sveriges största 
mountainbikedestination med ett 
teknikområde på sex hela hektar. Här 
finner du utmaningar i form av hopp 
och drop, stenkistor och Burms, och 
nyhet för i år är en lång spångutman-
ing. Här finns även en punkt-track 
på över 1500 kvadratmeter och här 
finns massa att träna på och många 
cykelklubbar och föreningar lägger 
sina träningsläger här. 

– Vi har även 200 kilometer leder 
utöver teknikområdet med ett vack-
ert och kuperat landskap som passar 
perfekt även för landsvägscykling, 
säger Louise. 

BO BEKVÄMT PÅ CAMPING 
ELLER I STUGA  
För vattenälskaren finns en härlig 
badstrand med brygga, hopptorn, 
och möjlighet att hyra kajaker, 
paddleboards och trampebåtar. 
Eller bara njuta av lugnet och den 
storslagna naturen omkring. För de 
campingsugna finns även en mysig 

camping med ett 90-talplatser och ett 
nytt servicehus. Här finner du också 
en stugby med stugor från 36 till 157 
kvm och du kan välja den bekväm-
lighetsnivå som passar dig bäst 
genom att boka med full hotellservice 
eller med självhushåll. 

– Man kan välja om man vill ha 
allting själv eller om man köper till 
frukostbuffé på morgonen och lunch 
och middag i restaurangen. Vi har en 
jättefin restaurang md småländska 
primörer i småländsk anda. 

SMÅ KLÄTTRARE I  
HÖGHÖJDSBANAN 
I höghöjdsbanan presenteras också 
en nyhet i år, och det är att 6 åringar 
kan klättra med sina föräldrar vilket 
Isaberg hoppas på blir en jättehit och 
med massa små klättrare i träden. 
I höghöjdsbanan som byggs ut och 
utvecklas varje år, finns ungefär 50 
hinder och den tar emot 12000 gäster 
varje år. Sedan har även den svarta 
banan ökats på med nya hinder och 
en ny utmaning. 

– På sista plattformen, blir det 
ett fritt fall på 15 meter. Man är ju 
förankrad i en säkerhetslina som 
fångar upp dig efter fem meter, så 
du hoppar först fem meter fritt fall 
och sedan fångas du upp och landar 
mjukt på marken, avslöjar Louise. 

Samla hela familjen till en  

UPPLEVELSESEMESTER  
PÅ MÅNGSIDIGA ISABERG 

  RESOR & UPPLEVELSER  LIVSSTIL

Du kommer enklast
 till Isaberg med bil, tåg eller 
buss. Närmaste flygplatser är 

Jönköping Airport (Jönköping), 
Landvetter (Göteborg) och 
Småland Airport (Växjö). 
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Tunika - Pippi Långstrump
Tunika med Pippi Långstrump-motiv.
95% ekologisk bomull, 5% elastan. 229 kr
Webshop: www.popupfynd.se

Lekmatta Nordic Leaf 
Från Vinter & Bloom. Finns i två varianter,  
en som är designat som ett löv och en som en 
blomma. Lekmatta Löv är ca 140×115 cm och 
Lekmatta Bloma är ca 140×140 cm. 549 kr
Webshop: www.vinterbloom.com

Davis Romper - I Dig Denim 
Ett av sommarens måsten och det 
absolut coolaste plagget i 100% 
ekologisk bomull från I Dig Denim. 
Rompern kommer i storlek 56-86. 
399 kr
Webshop: www.littleeco.se

vårnyheter 
2019 

trender inom barnartiklar

Namnklossar från BestKids
Tillverkade i gummiträ. Passar perfekt att stapla och bygga med och 
träna motoriken. När barnet blir äldre är det ett utmärkt sätt att träna 
bokstäver och stava sitt namn på! 
Alltså både nytta och nöje! 40kr/st 

Webshop: www.bestkids.se

Hoppgunga från Skip Hop 
Explore & More Hoppgunga är en aktivitetsgunga 
som underhåller och belönar din bebis med hjälp 
av ljus och musik. 1999 kr 
Webshop: www.amvina.se
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Klänning i bambu
Supersöt klänning i bambu  
med body under. 199 kr
Webshop: www.mksbaby.se

Babymoccasiner 
Varma och gossiga babymoccasiner i storlekar 
17-18 till 21-22 som kommer från vår egna 
tillverkning LAMMSKINNSGALLERIET SWEDEN. 
Finns i flera olika modeller. 180 kr 
Just nu! 25% på alla med koden "bä,bä"
Webshop: www.lammskinnsgalleriet.se

Leaf SALO Sandal
Blå sandal med täckt, gummerad 
tå, kardborrem över vristen och 
mjuk innersula. 269 kr
Webshop: www.skoboo.se

My Hood Sparkcykel
My Hood har tillverkat denna coola 
sparkcykel. Ramen är vit och ramen 
samt handtaget har en fin, rosa färg. 
Sparkcykeln passar bra till barn från 
4 års ålder och uppåt. 539 kr
Webshop: www.atredo.se

Gungfår i äkta fårskinn
Gungfår klätt i äkta fårskinn från vår 
egna tillverkning. Omtyckt som dop-
gåva,fint som inredningsdetalj. 1599 kr
Webshop: www.lammskinnsgalleriet.se

Härlig barnfilt
100% ekologisk bomull och  
av högsta kvalité! Finns i olika 
lekfulla motiv och färger, tex  
denna söta giraff.  
Med rabattkod: 479 kr (ord.pris 598 kr)  
Vid beställning maila rabattkod  
”villanytt20” till: info@littlelizzyorganic.se 
Webshop: www.littlelizzyorganic.se

Ryggsäck ”Salamander”  
med valfritt namn 
Ett härligt rosa mönster med söta 
Salamandrar. 35x25x10cm. Valfritt namn 
trycks på det lilla facket på framsidan. 
Valfritt namn ingår i priset. 495 kr
Webshop: www.medgravyr.se

Barnträskor  
Ljuvliga barnträskor i två färger med en 
stjärna på sidorna. På träskorna sitter äkta 
silverbrickor som graveras med barnets 
namn, datum eller ett ord. Pris från 470kr
Webshop: www.byhovland.se

Supersöt Omlottbody 
Koi fiskar 0-18mån. 210 kr

Webshop: www.wildasmå.se
Träbil Woodie Redux - Candylab Toys
Den här coola 80-tals träbilen kommer med en 
surfbräda på taket som kan tas av och på med 
hjälp av en inbyggd magnet. 449 kr 
Webshop:  www.kidsdecor.se

 25% 
rabatt

"Zoo" Sköldpaddslampa
Tillverkaren skapar alla komponenter i denna 
lampa och nu är det din tur att montera. Denna 
lampa är monterad utan lim eller skruvar:  
Det kommer att vara ett barns lek! 
825 kr + frakt 59 kr
Webshop: www.shopfrenchy.com

Balanscykel
Wishbone Designstudio
Från 12 månader då den kan monteras 
med 3 hjul. Cykeln är lätt och stabil och 
man gör enkelt om den till en vanlig 
balanscyckel med två hjul när barnet 
känns moget att fortsätta öva upp 
balansen. 1899 kr
Webshop: www.littleeco.se

Vinn hoppgungan  
på nästa sida!!!

 20%  
RABATT  

på alla barnfiltar i  
ekologisk bomull  

till Villanytts läsare!

Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet
Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet • Handla tryggt på nätet
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TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.EKSJOHUS.SE

Ett enplanshus med öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum, ryggåstak i vardagsrummet, Ensuite till 
föräldrasovrummet och skjutdörrsgarderob i entrén är 
bara några härliga och genomtänkta detaljer som Prio 
143 bjuder på. Prioserien är en husserie som är älskad 
av svenska folket och idealistisk för barnfamiljen. Hu-

set är även fullständigt utrustat med helkaklat badrum och rostfria 
Mieletvättmaskiner.

– Prioserien är otroligt populär och efterfrågad och husen i serien 
ger dig så mycket för pengarna, just för det fördelaktiga priset. Men 
det är ändå samma höga kvalitet på all inredning, som i alla våra an-
dra serier berättar Roger Wenderyd, säljare på Husknuten i Göteborg.

Utan att ändra planlösningen finns möjlighet att spegelvända Prio 
143 och det finns även ett tilltalande burspråk vid entrén. När du sti-
ger in ser du vardagsrummet och skymtar även trädgården på husets 
baksida och vardagsrum och kök är centralt placerade, där både, 
familj, vänner och släkt får plats att umgås.

–Husets fyra sovrum är uppdelade i två delar, en för vuxna och en 
för barn eller ungdomar på varsin sida av vardagsrummet och köket. 
Om leksakerna patrullerar in mot vardagsrummet kan du snabbt 
stänga till en dörr mot barnens sovrum samt deras eget allrum och 
egen wc.

Alla husen byggs i Eksjö och när husets olika delar är färdiga 
packas de omsorgsfullt på egna lastbilar och levereras av företagets 
egna chaufförer till kundens tomt. Där monteras de sedan av erfarna 
entreprenörer som alla har lång erfarenhet av att bygga ett Eksjöhus.

EKSJÖHUS LANSERAR HÖGKVALITATIVT 
BOENDE TILL BRA PRIS 

Den småländska husleverantören Eksjöhus är en av Sveriges mest populära husleverantörer och har 
i över 75 år ritat, konstruerat och byggt hus för tusentals människor både i Sverige och utomlands. 

Och nu är de aktuella med en ny husmodell, Prio 143, som är ett prisvärt enplanshus.

Nyfiken på att veta mer? 
Besök hemsidan www.eksjohus.se och läs mer.

Västsvensk Fuktteknik säljer och installerar  
Corroventas lösningar för krypgrundsavfuktning.

Västsvensk Fuktteknik utför även:
3 Besiktningar
3 Utredningar
3 Avfuktning
3 Fuktmätning
3 RBK mätning
3 Klimatkontroll
3 Provtagning

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation  
på 0768 95 54 24 eller via mejl: skador@vsft.se

Att fuktpåkänningen blir så stor på en 
krypgrund att det till slut blir ett problem 
kan bero på en eller flera orsaker:

A: När varm utomhusluft kommer in i den kalla 
krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar kyls 
den ner vilket gör att luftfuktigheten ökar. I extrema 
fall bildas kondens och vattendroppar som blir 
hängande i undertaket.

B: Tillskott av fukt genom avdunstning från krypgrun-
dens markyta.

C: Fukt kommer in från omgivningen genom grund-
muren och otätheter i grundkonstruktionen.

D: Vatten som tränger in i krypgrunden genom 
grundmuren från marken runt omkring.

HAR DU KOLL PÅ HUR  
DIN KRYPGRUND MÅR?

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. 
Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns 

 i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och 
lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn. Den uteluftsventilerade 

krypgrunden är ofta extremt känslig för fukt. Och ett företag som kan hjälpa dig  
med att få bukt på dina fuktskador är Västsvensk Fuktteknik. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA  WWW.VSFT.SE 

 BYGGNATION
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TBE-fruktad  
och utan behandlingsmetod

De små svarta krypen frodas och sprider sig i Västra Götalands län. Till skillnad 
mot Borrelia smittar fästingen dig med TBE redan vid första bettet. För säkerhets 
skull, vaccinera dig i vår, så du kan njuta av sommaren och den sköna naturen.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE   HEMSIDA WWW.HAGAKLINIKEN.SE

Hagakliniken i Göteborg är kunniga 
på vaccinationer och har både tid-
bokning på nätet och drop-in. Alla 
som bor i riskområden och har ett så 
kallat riskbeteende borde vaccin-
era sig för TBE. Med riskbeteende 

menas de som går i skogen, ligger på gräsmattan, 
promenerar i parken eller joggar nära en buske. Ja, 
i stort sett alla som vistas ute då fästingarna börjar 
leva redan vid fem plusgrader.

ÖKNING AV FÄSTINGAR I  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
– Vi ser tyvärr fler och fler fall av TBE i Västra 
Götalands län, säger Ali Hajimirsadeghi, Läkare 
på Hagakliniken och den fruktade hjärnhinnein-
flammationen går inte att bota och kan ge mycket 
besvärliga biverkningar.

Vaccination mot TBE är inte livslång utan be-
höver förnyas med jämna mellanrum. De två första 
vaccinationerna tas inom en månad, där efter en till 
inom ett år och därefter med 3-5 års mellanrum.

Idag finns det även mobila vaccinationsställen i 
form av minibussar som åker runt och vaccinerar. 
Hitta ditt ställe via fästing.nu. Även Hagakliniken 
åker runt för att nå människorna och underlätta 
för alla att ta sin vaccinspruta. De har alltid en 
läkare med vid vaccinationer som en säkerhetsåt-
gärd och det skiljer dem från andra vårdcentraler.

– Vaccinet tas i en muskel på armen och kan ge 
en slags träningsvärkliknande känning efteråt men 
ger inget annat symtom, säger Ali.

Ta tag i saken i år. Vaccinera dig mot TBE och låt 
sommaren bli en skön och avkopplande tid.

Vaccinera dig redan idag!
Besök hagakliniken.se för mer info.

HÄLSA  LIVSSTIL

För 20 år sedan sökte Jeanette själv hjälp 
för att bli av med sin generande hårväxt. 
Efter att ha varit på långa plågsamma 
behandlingar började hon söka efter 
nya alternativa behandlingsmöjligheter. 
Jeanette är legitimerad specialists-

juksköterska sedan 1992. Med erfarenhet från 
akutkirurgiska kliniken i Kristianstad och från 
Carlanderska i Göteborg bestämde hon sig år 2000 
för att satsa på egen laserklinik och investera i att 
hjälpa människor med liknande problem. Lasert-
eknik var på den tiden något helt nytt och en järv 
satsning.

– På Laserkliniken är vi alla specialistutbildade 
berättar Jeanette, det är viktigt för kunden. Re-
gelverket i Sverige är förvånansvärt dåligt. De 
senaste åren har verksamheter för skönhetsbehan-
dlingar formligen exploderat. Detta innebär tyvärr 

att det finns många oseriösa aktörer på marknaden, 
vilket ställer stora krav på dig som kund.

Laserkliniken erbjuder flertalet professionella be-
handlingar. Exempelvis hårborttagning, dermapen, 
injektionsbehandlingar och hudvård. Behandlingar 
för Rosacea, celluliter, acne, ytliga blodkärl, solska-
dador, urinläckage och vaginal torrhet.

– Vi använder säkra, beprövade behandling-
smetoder, samtliga är självklart FDA-godkända, 
säger Jeanette. Det är i första hand privatpersoner 
som kommer till oss, men vi har även patienter 
ifrån sjukvården alternativt försäkringsbolag som 
kommer via remiss.

Nyfiken på att veta mer? 
Besök hemsidan www.laserkliniken.nu   
och läs mer om vår verksamhet.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE    HEMSIDA WWW.LASERKLINIKEN.NU

LASERKLINIK MED 
 LÅNG ERFARENHET
Laserkliniken på Engelbrektsgatan 34 i Göteborg har många års 
erfarenhet av hudvård- och laserbehandlingar. De är noga med  

att kundens säkerhet alltid ska stå i fokus.
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Brytsockerärten ’Half Pint’ 
Snabbväxande, låg salladsärt med generös skörd av 
korta, söta, saftiga och krispiga ärtskidor. Odlas på 
friland eller i krukor, balkonglådor och liknande. 39 kr.

Webbshop: www.impecta.se

Blue Rabbit Lektorn  
I lektornet ingår trä i uppsågade längder, rutschbana, 
monteringssats för lektorn innehållande montering-

sanvisning samt fästelement, handtag och 
förankringsjärn. Rek. pris 8 995 kr.  

Nu 4 995 kr. Kan endast köpas via 
www.horbybruk.se

Webbutik: horbybruk.se

Dekorativ regnmätare 
med en groda i gjutjärn. Finns fler olika 
modeller. Pris från 299 kr.

Webbutik: www.blomsterdesign.net 

Rostfria klot 
Kan användas som dekoration eller att ha 
flytande i ett fågelbad.  Finns i flera storlekar 
6 cm - 35 cm. Pris från 50 kr. 

Webbutik: www.blomsterdesign.net

Odlingslåda på hjul 
Finns i galvaniserat och obehandlat 
järn. Formen är kvadratisk med  
bottenplattor med hjul.  
Pris: 991,00 kr – 2091 kr.  

Webbutik: landgarden.se

Silverkulor från ELDgarden
Finns i två modeller. Snurr (vänster)
Spiral (höger).Kulorna är 10 cm i diameter 
och de hänger i en kejda med krok.  
Kedjans längd är 60 cm.
189 kr/st  Frakt tillkommer.

Webbutik: lockegard.se

 

SKÖNA      VÅREN  
är äntligen här                efter lång väntan

Faunurnan
Formgivare: Ivar Johnsson
Höjd: 33,5 cm. 6500 kr
Ivar Johnsson (1885–1970) var en 
av Sveriges mest inflytelserika 
skulptörer. 

Webbutik:nafveqvarn.com/

Självvattnande Blomlåda Balconera Color
Mycket funktionell och smart självvbevattningsblomlåda 
med två innerkrukor med patenterade handtag som gör 
dem lätta att lyfta ur sant mätsticka och grusgranulat 
ingår. 80cm. Skiffergrå. 432 kr

Webbshop: stayhome.se

Handväska i rostig plåt 
Dekorativ handväska att plantera i. 
Slättens Design. 329 kr  

Webbshop: www.slattensdesign.se

Dekorativ krona
Dekorativ drottningkrona i rostfärgad 
metall med en toppdekoration i form 
av en kotte i gjutjärn. Diameter 26 cm
 199 kr

Webbshop: www.rönnehill.se

Klassiska CanCan från Hörby bruk
CanCan finns i ett stort spektrum av färger – allt ifrån 
färgsprakande lila till mer diskret silver. Dessutom erbjuds 
tillbehör som lektält som dras över gungställningen och 
sitsar i allehanda färger. Rek. pris 1 295 kr 

Besök www.horbybruk.se för återförsäljare
Färgglada skottkärror
Från Hörby Bruk ca pris 1400 kr 

Besök www.horbybruk.se för återförsäljare
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TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.VITASANDARSCAMPING.SE 

Campa vid en av Vänerns finaste stränder 
Som havet-men ändå inte men med allting som du kan önska dig inom naturliv och med en 
underbar strandlinje. Och vid en av de absolut finaste stränderna ligger Swecamp Vita Sandars 
fyrstjärniga camping som av många är utsedd till en av Sveriges mysigaste. Här kan du bada i 
poolen, rida ponny och sjunga de senaste hitsen i kareoken och allting inbäddat i de vackraste 
naturomgivningar om med attraktiva lokala sevärdheter inte långt ifrån. 

Vita Sandars Camping 
är familjeföretaget 
som nu är inne på sin 
andra generation där 
Jonas Westmans far 
redan 1991 började att 

arrendera campingen av kommunen. 
Sedan gick han i pension och sedan 
2009 har Jonas ansvarat över att driva 
den populära campingen. Campingen 
är en familjecamping med allt du kan 
önska dig och lite till med 261 platser 
för husvagn/tält och där alla platser är 
utrustade med el, 10 amp. Dessutom 
finns 30 stugor och 10 villavagnar och 
den finfina campingen har öppet året 
om. 

Vår och sommar är de mest populära 

årstiderna då folk flockas runt poolen 
och den härliga barnpoolen, vatten-
rutschbanan och badstranden men det 
finns även gäster som har helårsplats och 
även kommer till höst och vinter. 

– Vi har ju en hel del rullande med 
husbilar både för och eftersäsong. Men 
den vanliga turismen brukar börja just 
runt påsk och brukar sedan hänga i på 
helgerna fram till november. Vid påsk så 
brukar vi fira in våren lite med påskbrasa 
och lite tipspromenader och det brukar 
vara jättepopulärt, berättar Jonas. 

Campingens restaurang ligger i anslut-
ning till affären och receptionen och här 
anordnas pubkvällar med underhållning, 
quiz och karaoke under högsäsongen. 
På campingen finns även möjlighet till 

äventyrsgolf och tennisbanor och fina 
sevärdheter som akvedukten i Håverud, 
Dalaborgs fästning och Ekholmens 
Säteri och även utmärkta motionsspår 
i naturen för härliga promenader och 
löprundor. 

– Det här är en camping för livsn-
jutare. Och alla från barnfamiljer till 
55+ med husbil tycker om att leva 
campingliv här. Här finns allting du 
kan tänkas behöva för den optimala 
campingupplevelsen. Här kan du njuta 
av det tempererade vattnet i alla väder, 
ligga i en solstol och njuta eller ta en tur 
i vattenrutschbanan. Eller ge dig ut i den 
fantastiska naturen omkring Vänern, en 
oförglömlig upplevelse, avslutar Jonas. 

  RESOR & UPPLEVELSER  LIVSSTIL

  RESOR & UPPLEVELSER  LIVSSTIL

TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.FALKOPING.SE/EKEHAGENSFORNTIDSBY

Forntiden lever upp i friluftsmuseet  
Ekehagens Forntidsby

Familjerna som vandrar in 
i Ekehagens Forntidsby, 
påbörjar även en vandring 
genom sten-, brons- och 
järnåldern. Varje epok 
levandegörs i uppbyggda 

miljöer, där agerande och utklädda 
guider välkomnar besökarna till att 
delta i tidens dagliga sysslor.

– Ja, prova-på-aktiviteterna är pop-
ulära, särskilt bland de unga besökar-
na. De tar in så mycket spännande 
kunskap när de deltar i forntidens 
hantverk, lekar och matlagning, sitter 
med kring elden och lyssnar till musi-
kinstrument eller guidernas berättande. 
Historien blir ju levande när man 
upplever byggnaderna, kläderna och 
redskapen i de olika forntidsmiljöerna, 
och även får klappa djuren, berättar 
avdelningschef Elinor Karlsson.

Ekehagen är en av Nordens stör-
sta forntidsbyar, och den drivs av 
Falköpings kommun vilket inte är av 
en slump.

– Hela Falbygden är ovanligt rik på 
fornlämningar, och forntidsbyn tillkom 
för att visa dagens människor hur det 
dagliga livet kan ha varit, just här i våra 
trakter, förklarar Elinor.

Som besökare kan man såklart inte 
greppa allt, från stenåldern fram till 
strax innan vikingatiden, på ett enda 
besök. Därför är sommarkalendern full 
av lekfulla temadagar*, med extra fok-
us på olika företeelser och aktiviteter, 
vilka presenteras på hemsidan.

Besök Forntidsbyn  
Gå in på  hemsidan för mer info

Konsten du inte behöver 
 förstå för att bli berörd

TEXT LINDA JOHANSSON    HEMSIDA WWW.ABECITAKONST.SE

I dag är det fokus på fotokonst, popkonst och 
grafisk konst, säger Michaéla Faily, Museichef. 

Museet består av tre våningar och här ryms 
stora och små konstverk på en yta av 2400 
m². Här finns även temporära utställningar, i 
sommar tre stycken som alla har en personlig 

historia.  
Först ut är Nathalia Edenmonts med enas-

tående konstnärskap, där hon tacklar ämnen som 
de flesta undviker så som barnlöshet och sex-
ualitet. Även Elisabeth Moritz konstverk pryder 
väggarna. Hon använder sig av stora utskrifter 
av familje- och släktfoton som hon sedan viker 
och bearbetar. Den sista utställaren är Christoffer 
Collin med sina enastående natur- och resebilder. 

– Det är tre väldigt vackra och starka utställning-
ar. De berör och väcker tankar.

Michaéla Faily berättar att det är många 
besökare som blir imponerade när de har besök 
museet. 

– Här är det bara att kliva in och njuta, ladda 
och få nya kreativa intryck. Min vision är att slipa 
ner museitröskeln hos oss. Konst är inget man 
måste förstå på ett visst sätt, alla uppskattar det 
på sitt sätt. 

I början av oktober anländer det nya utställnin-
gar till museet.  

– Vi kommer bland annat få en utställning av 
Peter Max från 60–70-talet. Det känns riktigt 
spännande till hösten med denna konst. 

Abecita Konstmuseum är inte som andra konstmuseer. Verken som hänger här 
var från starten inte menade att pryda väggarna på ett museum. De hängde 
från början hemma hos Bengt och Berit Swegmark i deras bostad i Borås.  

En dag blev samlingen större än förväntat, då föddes Abecita Konstmuseum.
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Ljung "Fjällspira"   
Bodylotion
Lyxigt skön bodylotion med ekologisk olivolja och 
sheasmör som återfuktar och gör din hud mjuk och 
sammetslen. Med en ljuvligt frisk blommig doft av 
verbena och citrus. Finns även i doftfritt alternativ.  
250 ml 189 kr 

Webshop: www.ljungoflapland.se
www.ljunghudvard.se

Viridi Eco Handkräm
 "Cherry Blossom"  
En lätt och återfuktande handlotion. Den 
innehåller rikligt med sheasmör och beta 
Glucan som är mjukgörande och vårdande 
för händerna. 179 kr

Webshop: www.viridieco.se

HÄLSA & SKÖNHET LIVSSTIL

Dermosil Living  
Handtvål
Handtvål med snygg design. Innehåller 
återfuktande glycerin och milda 
rengörande tensider. Mjuk och skonsam 
gelkonsistens, vsedd för upprepad 
användning. 300 ml. 55 kr

Webshop: www.dermosil.se

Lulu Boo Organics
Vanilla Sugar Body Scrub.
Ekologisk kroppsskrubb 
329 kr

Webshop: www.ecomind.se

Make p:rem Radiance  
Peeling Sleeping
Denna gel-nattmask ger en effektiv 
lysterboost samtidigt som den mjukgör, 
ökar på cellförnyelsen och återfuktar 
effektivt. 80ml.  449 kr

Webshop: www.glowid.se

Kevin Murphy 
Bedroom Hair  
En lätt hårspray med vaxkänsla 
som ger ett rufsigt busig frisyr 
med volym. 269 kr

Webshop: www.sistergreen.se

360°AOX – Facecream
Huden blir starkare, jämnare, ljusare och får 
mer lyster. Ansiktskrämens anti-oxidativa 
verkan gör den till den perfekta vårdproduk-
ten för hud som är utsatt för storstadsstress 
och torr inomhusluft. 499 kr

Webshop: www.naturativ.com.se

The Handmade Soap Company
Gul doft: Lemongrass & Cedarwood
Rosa doft: Grapefruit & May Chang
Hård tvål 79 kr
Diffuser (doftpinnar) 279 kr

Webshop: www.eco-chic.se 
www.novaconcept.se

Allover Wash – for face & body
Tvättgelen innehåller 400 ml. 195 kr. 
Återförsäljare Fram Ekolivs Haga i Göteborg.

webshop www.cskincar.se

skönhet 
& välmående 
på webben

Elias Vitaminkräm
En lätt fuktbevarande hudkräm med 
vitaminerna E, A, B5 och fettsyran GLA 
som ger huden näring och gör den mjuk 
och smidig. Lätt rosendoft. En kräm för 
normal hud för ansikte och händer. 140 kr 
hos Eilas naturkosmetik.

Webshop: www.eilas.se

Restylane Skincare; Day cream + Night cream
Återfuktande & passar alla hudtyper. Bidrar till ökad återfuktning, 
mjukhet och vacker hud samtidigt som den skyddar din hud från 
UV-strålning. Aktiva beståndsdelar som hjälper till att motverka 
hudens åldrande. Både Dagkräm med spf 15 & Nattkräm för 932 kr  

Webshop: www.laserkliniken.se

Tonic Gel for legs  
Le Chateau du Bois Provence
En ekologisk avkopplande, lugnande 
och uppfriskande gel som kyler trötta 
eller svullna ben. Gelen består av  
aktiva ingredienser så som finaste 
äkta AOP Lavendel olja, trollhassel 
och läkemalva som hjälper till att 
reglera mikrocirkulationen. 
245 kr 75 ml, 469 kr 250 ml. 

Webshop: www.organiclyx.com

Vårstäda huden med Yeauty
Börja med Blackhead Peel Off Mask, 
detoxa därefter med Yeauty Silver 
Detox Peel Off Mask och till sist gul-
dkanten - Yeauty Gold Glow Eye Pad 
mask – du får ett enastående ”Instant 
Result” – Anti-aging i en liten ask!”

Webshop: www.gaiasverige.se
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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 

Vissa saker gör man bättre tillsammans

Energimarknadsinspektionen perioden 15/8 2017–15/8 2018, om förbrukning 15000 kWh/år.


