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När du vill ha 
det där lilla extra
Familjeföretaget SPA Kompaniet har funnits sedan 
2000 och har fyra butiker i Danmark och expanderar 
inom kort med tre butiker i Sverige och en i Spanien. 
Sedan starten har de sålt över 30 000 stycken spabad.

SPA Kompaniet har ett stort 
sortiment av spabad, dus-
chkabiner, badkar, bastun, 
badtunnor och en hel del 
andra produkter i deras sorti-
ment. De har egen tillverkning 

och sparar därmed mellanhänder och kan 
hålla ett bra marknadsanpassat pris. För 
dig som inte vill åka till Danmark för att få 
ditt härliga spabad kan du handla det di-
rekt av SPA Kompaniet på deras hemsida.

– Något som blivit mycket populärt 
den senaste tiden är ett swimspa, berättar 
Stefan Sandell. Istället för en gummis-
nodd runt midjan har vi en turbindriven 
simtränare med jetstrålar som gör att du 
ligger rätt i vattnet och kan simma dina 
längder.

Varför många föredrar ett spabad/swim-
bad framför en pool, är att om du tröttnar 
på den kan du lätt flytta den eller sälja den. 
Swimbad där du kan motionssimma eller 
hårdträna gör att du lätt kan ta dig till 
träning, i uppvärmt vatten, när som helst.

SPAKOMPANIET LYSSNAR LYHÖRT  
PÅ SINA KUNDER
SPA Kompaniet lyssnar på sina kunders 
behov och har en innovationsavdelning 
där nyheter skapas. Bland annat har dom 
nyligen lanserat ett spabad med löpband 
och ett spabad med hissanordning till 
personer med funkionsvariationer.

Innan kunden får sitt spabad hemlever-
erat, testas anläggningen. Den monteras 
ihop och värms upp för att se att all teknik 
fungera och att den håller tätt. De har tre 

års totalgaranti på hela produkten och tio 
års garanti på att reservdelar ska finnas på 
lagret.

– Ett av våra lyxigaste spabad kallar vi 
skeppet och är en kombination av spabad 
och swimbad i två våningar, säger Stefan. 
Den har även inbyggd tv och musikanlägg-
ning så att du efter din träning kan lägga 
dig i spabadet och kolla matchen eller 
slappna av med musik och massage.

STORT MILJÖTÄNK
SPA Kompaniet använder inte luftpumpar 
eftersom det sänker vattnets temperatur 
och fördyrar uppvärmningskostnaden. 
Genom att inte använde luftpump sänker 
det även ljudnivån med 80 procent.

Spakompaniet har också en miljömed-
vetenhet och använder sig av återvunnen 
PVC-plast, bra isolering i ABS-plattan i 
botten för att fukt inte ska tränga igenom 
och de använder endast certifierat cederträ 
till deras badtunnor och utomhusbastu, 
som har ett naturligt antifungasid-ämne 
som beskyddar träet. Alla utomhus-spa 
har teknisk energibesparande isolering och 
använder överskottsvärmen från pumpar 
och elektronik till att värma upp vattnet 
inifrån.

För dig som inte funderar på ett spabad 
finns det bland annat en duschkabin som 
monteras utan verktyg, som vilken person 
som helst kan montera ihop själv. Du 
hittar även snygga handfat, stenbadkar, 
bastu eller badtunnor på deras hemsida. 
Här finns allt för dig som vill ha trygghet, 
kvalité och kunna välja bland mycket.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.SPAKOMPANIET.SE
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Vi har haft svenska kunder väldigt 
länge och när efterfrågan började 
öka kände vi att vi ville förbättra 
köpupplevelsen för våra kunder 
i Sverige. Posterlounge må vara 
nya på den svenska marknaden 

men familjeföretaget grundades redan för 16 
år sedan och finns sedan många år i länder 
över hela Europa, bland annat Storbritannien, 
Spanien, Frankrike och självklart Tyskland, där 
huvudkontoret ligger, berättar Elif Kurutas, 
Country Manager för Sverige. 

Posterlounge grundades av konstnärinnan 
Mandy Reinmuth, hennes livspartner Falk 
Teßmer och hans bror Florian Teßmer 2003. 
Idén till företaget fick Mandy när hon arbetade 
som dekoratör och målade bilder som plac-
erades som bakgrund i olika skyltfönster.  
När kunderna började fråga om tavlorna inte 
gick att köpa i mindre format för att hänga upp 
hemma uppfanns idén till företaget. 

Posterlounge är inte bara en onlinebutik för 
posters och tavlor utan även ett konstförlag som 
säljer konst från över 10 000 konstnärer inom 
kategorierna fotografi, måleri och illustration.

Trots sitt namn trycker Posterlounge mer än 
bara högkvalitativa posters. Du kan själv välja 
vilket material din nya väggkonst ska tryckas 
på samt i vilken storlek du vill ha den. Förutom 
de mycket populära trätavlorna med sin vackra 
träådring kan du få din konst tryckt på canvas, 
akrylglas, aluminium, PVC eller elegant gal-
leritryck. För den som önskar ram finns också 
måttanpassade och handproducerade ramar att 
välja till. Hos Posterlounge trycks allt inhouse 
och produceras med mycket kärlek – resultatet 
blir tavlor i hög kvalitet som håller för livet. 

Är du ett fan av illustrationer och fotokonst eller kanske mer intresserad av klassiska verk från 
Monet och Van Gogh? Allt detta och mycket mer spännande och färgglada posters och tavlor 

hittar du hos Posterlounge som nyligen startat en svensk onlinebutik. 

TEXT LINDA JOHANSSON    
HEMSIDA WWW.POSTERLOUNGE.SE

INRED DINA VÄGGAR  
med moderna och personliga tavlor

Säljer konst från över 10 000  
konstnärer inom kategorierna  

fotografi, måleri och illustration.
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SEMESTRA I SVERIGE  
– mer populärt än någonsin

TEXT  LINDA JOHANSSON   HEMSIDA WWW.TANUMSTRAND.SE

Sommartid förvandlas TanumStrand till 
en populär destination för semesterfirare. 
Hotellet har en egen gästhamn, och här 
väljer många med egen båt att stanna några 
dagar för att ta del av musiken, folklivet 
och restaurangerna. Sommarprogrammet 

drar igång vid midsommar och bjuder på en fullspäckad 
blandning av artister och underhållning. På bryggan hålls 
den populära AfterBeachen. Vid TanumStrands brygga 
lägger också den genuina bohusbåten m/s Donalda till 
för att ta med besökare på skärgårdsturer till bland annat 
Väderöarna.

– Vi har ett högre bokningsläge. Fjolårets fantastiska 
sommar smittar förmodligen av sig och många vill kom-
ma tillbaka till oss, säger Christel Edbäck, hotellchef på 

TanumStrand i Grebbestad.
Enligt en nypublicerad artikel i Aftonbladet så noterar 

resebolagen ett märkbart tapp i antalet bokningar av sol-
resor inför sommaren. Antagligen väljer många svenskar 
att avvakta eventuell utlandsresa i sommar, för att se hur 
vädret utvecklas först. 

– Men väldigt många av våra sommargäster uppskat-
tar dock att här på TanumStrand så finns det massa att 
hitta på, oavsett väder. Det är ett säkert kort.  Vi har ju ett 
fullspäckat aktivitetsprogram och det finns både SPA och 
inomhusbad för hela familjen, säger Christel.

En annan anledning till att många väljer att semestra 
hemma är förmodligen att man vill minska sitt avtryck i 
miljön. Tänker man efter finns det ju mycket att upptäcka 
hemma. Till exempel behöver man inte besöka Bretagne 

i Frankrike för att njuta av skald-
jur i världsklass. Med fiskehamn i 
Grebbestad och havet som närmsta 
granne har TanumStrand alltid till-
gång till de färskaste råvarorna.

NÅGOT FÖR ALLA 
På TanumStrand är cirka hälften av 
sommargästerna norrmän och andra 
hälften svenskar.

– Hos oss finns det verkligen något 
för alla. Såväl barnfamiljen som 
paret, båtfolket, kompisgänget och 
träningsentusiasten – här brukar de 
flesta trivas, säger Christel.

För barnfamiljen är möjligheterna 
oändliga. Barnklubben SeaClub erb-
juder massa roligheter – som krabb-
fiske och fotbollsskola. ActionZone 
med hinderbanor och hoppborg är 
ett eldorado för alla med spring i 
benen och i år finns även ett nytt klät-
ternät utomhus. Familjebadet Stora 
& Lilla Blå lockar såklart också.

– Vi ser även fram emot när 
Nassim Al Fakir gästar oss och på 
midsommardagen är det premiär för 
vår populära After Beach med bandet 
Haaks. 

MATUPPLEVELSER 
Vad vore en semester utan massa god 
mat och dryck? På Café Ponte längs 
bryggpromenaden kan man njuta 
av italiensk glass eller en biscotti 
tillsammans med en välsmakande es-
presso. På Dockside finns massa gott 
att välja på till lunch och på kvällen 
kan man med fördel njuta av buffé 
eller en trerättersmeny i restaurangen 
Latitud 58°.

– En annan dag kanske man väljer att 
mysa ute på udden och prova våra 
omtyckta pizzor, säger Christel som 
hälsar gamla och nya gäster hjärtligt 
välkommen till semesterparadiset i 
Grebbestad.

Vi vill också passas på och tipsa 
om Nassim Al Fakir som kommer till 
Tanumstrand den onsdag den 31 juli. 
Då blir det massor av energi och kul 
träning för alla åldrar. 

Varför åka utomlands för skaldjur, bad och upplevelser när allt finns på hemmaplan?  
TanumStrand hotell med restaurang och spa har ett fantastiskt läge vid strandkanten 

med utsikt över Fjällbacka skärgård alldeles i närheten av Grebbestad och på hotellets 
spa, SPA Horisont, kan man verkligen njuta av den magiska utsikten. 

 RESOR OCH UPPLEVELSER LIVSSTIL

Rum & Frukost 

395:-
Pris per person och natt i dubbelrum. 
Gäller med ankomst 5 maj - 4 juli. Kan bokas hela april.
Priset baseras på ankomstdatum och rumstyp.

1,5 timme med bil från Göteborg 
www. tanumstrand.se   Tel.  0525 -190 00

  

Från

Summer Special
Salta dagar i sköna Bohuslän. Ät gott på uteserveringen, ta ett dopp 
i havet och chilla på SPA Horisont. På TanumStrand har du hela som-
maren på en och samma plats. Boka smart i april och njut av sol, salta 
vindar och skärgårdslyx i sommar.
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www.posterlounge.se

Posterlounge är specialiserad på högkvalitativ väggkonst: tidlösa
fotografi er, samtida illustrationer och klassiska mästerverk.

 
@CANAL_ANDRES NO. 5 I EKRAM
Internationell fotokonst upptäckt på Instagram. Svensktillverkade 
posters och ramar. Miljövänligt tryck och papper. Posters från 99kr.

Webshop: democraticgallery.se

SOMMARENS  
trender inne & ute 

EN HÄRLIG KUDDMIX  
AV ULL OCH FÅRSKINN  
Från Shepherd of Sweden. Kudde Lina 
i fårskinn med baksida i mjuk ull 40x30 
cm REK pris 750 kr, finns i fler färger 
och storlekar. Kudde i mjuk ull, 50x50 
cm REK pris 680 kr, finns i fler färger 
och storlekar. Säljes med innerkudde.

Webshop: shepherdofsweden.se

LAMMSKINN OCH FÅRSKINN
Hög kvalitet till bra priser. 100% 

naturliga färger - Endast äkta 
lammskinn. Stort sortiment av 

varma och mjuka fårskinn!

Webshop: furforest.se

CITREA DESIGNADE  
GLASUNDERLÄGG
Designade glasunderlägg för 
alla smaker, i snygga färger och 
mönster med inspiration från de 
senaste trenderna. Skydda bordet 
du är rädd om med stil! Innehåller 
6 st. glasunderlägg. Pris 249 kr

Webshop: www.joolbox.se

TAKLAMPA TWICE
En vacker taklampa med ett elegant och 

unikt utseende. Mått: 70 cm, e14, max 40w, 
3 m lång sladd, 1899 kr inkl moms

Webshop: www.insyndesign.se

AKRYLGLASTAVLA  
”Dive in August” av Carlos 

Quitério. Somriga posters och tav-
lor i olika tryckmaterial från 59 kr.

FLADDERMUSFÅTÖLJ
Hampasitsen andas på ett sätt som håller 
dig kyld på sommaren. Många olika 
utföranden och varianter på hemsidan.

Webshop: www.cuerodesign.com

AZZARDO ACCRYLIO  
BORDSLAMPA

Elegant bordslampa tillverkad vitt 
glas och kulor av akrylglas.

Acrylio bordslampa tillhör serien 
med samma namn som innehåller 

en vägglampa, takpendlar och 
plafonder i flera olika storlekar. 

Storlek: Ø370 x 440mm. Pris 4195 kr

Webshop: amazingleddesign.se

”SVENSK DESIGN 
– SMÅLÄNDSKT HANTVERK”

SKELETTBLOMMA I PLÅT
En riktigt klassisk 70-tals blomma  
som är åter i modern tappning!  
Passar perfekt i normalstora fönster 
eller på skänken eller på hyllan. Finns 
i svart eller vitt. 70 cm pris 549 kr.

Webshop: www.älskaplåt.se

Webshop: www.posterlounge.se

Få 15% på hela sortimentet 
Ange: VILLANYTT15  i kassan.  
Giltig t.o.m. 28.07.2019.
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Så långt tillbaka som 
till 1500-talet har det 
funnits sjömän i släkten. 
Görans farfar Ludvig f. 
1897 var dock fiskare. 
Mitt under kriget, år 

1941, räddade han en dansk familj 
som skulle fly ur sitt fädernesland. 
Tyskarna fick korn på honom och 
besköt hans lilla fiskebåt LL106 Britt, 
men det hela slutade lyckligt. Han 
vågade inte sedan gå ut med Britt 
som ju var rödlistad av tyskarna. Så 
Ludvig köpte tillsammans med sin 
son Gustaf, alltså Görans pappa, en 
annan fiskebåt Vale. Ludvig var mån 
om att ingen annan skulle råka illa 
ut med båten. Tyskarna hade ju inget 
agg till Vale som fick fiska i fred mitt 
under kriget. 

GÖRAN TAR ÖVER EFTER 
HANS FAR
År 1979 bestämde sig Gustaf Karls-
son för att gå i land och Sotefjorden 
övertogs då av Göran Hahne. Göran 
hade varit ombord sedan flera år 
tidigare. Vintrarna och lågsäsong 
tillbringade far och son med 
vadskarpsillfiske på LL628 Atlantic. 
Sotefjorden fortsatte att gå mellan 
Kungshamn och Hållö och de guidade 
Kvällskryssningarna på Sotenkana-
len om somrarna. Inför sommaren 

I år är det 40 år sedan Göran Hahne började sitt yrkesliv på havet.  
Som fiskarson uppvuxen på Hasselösund i norra änden av Smögen föll sig livet 
till sjöss naturligt. Redan som tolvåring började han 1975 sitt första sommarjobb 

som däcksman på båten Sotefjorden och sålde biljetter till den stora  
turistskaran. Och han arbetade tillsammans med sin pappa Gustaf Karlsson  

som var skeppare på Sotefjorden och som alltid varit en stor inspirationskälla.  

TEXT LINDA JOHANSSON    HEMSIDA WWW.SOTEN.SE 

1989 satsade man stort och Mysing 
inköptes från Utö. Hon som en 
gång gått i Göteborgs skärgård med 
namnet Harry Hjörne. Detta fartyg 
döptes om till Smögenö, ett namn som 
Göran Hahne använt till många av 
sina fartyg. 

Sommaren 1989 drabbades famil-
jen av stor sorg då Gustaf Hahne mitt 
under säsongen hastigt avled sedan 
han fått en hjärntumör endast 67 år 
gammal. Detta var förstås ett hårt slag 
för Göran som drev trafiken vidare 
i egen regi. Sotefjorden såldes i sam-
band med detta. Våren 1991 såldes 
Smögenö till Stockholms skärgård. 
För att klara sommartrafiken char-
trade då Göran Snäckeskär av Donsö 
och under tiden juni – augusti detta år 
gick hon under artistnamnet Smögenö

ÄNNU EN SMÖGENÖ 
Till säsongen 1992 köpte Göran Hah-
ne legendariska passagerarfartyget 
Aramis som gått i trafik i Sundsvalls 
skärgård sedan 1950. Även detta far-
tyg fick nu namnet Smögenö. Göran 
kom i samband med sina sjökaptens-
studier att engageras i Börjessons 
Utflyktsbåtar på Donsö och var skep-
pare på Evert Taube, Lasse Dahlquist, 
St Erik och Carl Michael Bellman. 
När Smögenö såldes i april 1996 drev 
Göran Evert Taube på Börjessons 

uppdrag för att upprätthålla trafiken 
runt Smögen. Även detta fartyg fick 
heta Smögenö, men bara som artist-
namn. Göran fortsatte att arbeta för 
Börjessons fram till hösten 2000 då 
han fick ett vikariat som skeppare på 
Lady Ellen. 

2007 började som styrman och 
senare skeppare på bunkerfartyget 
Gullmartank och senare även Dana. 
Sedan blev det nästan två år på 
tankern Ängön av Hönö som styrman 
och överstyrman innan han 2010 
återvände till Smögen som ägare och 
skeppare på Soten. Båtens gamla 
namn, Smögenö, var då reserverat av 
en annan person. 

Dagens Soten inköptes i december 
2010 inköptes hon av Sea Vision Red-
eri AB på Smögen, ett rederi som ägs 
av Göran Hahne. Tanken var först att 
fartyget skulle få namnet Smögenö, 
men det namnet var reserverat och i 
stället blev det det välrenommerade 
Soten. 

Fartyget går i trafik i området mel-
lan Smögen och Lysekil under som-
maren. Man gör även turer genom 
Sotenkanalen och runt Smögen samt 
Malö Strömmar med Göran Hahne 
som guide vilket har varit mycket 
uppskattat. Berättarkonsten är något 
han har fått med sig sen barnsben då 
fiskare och sjöfolk berättade om sina 
resor och upplevelser. 

DUBBELJUBILEUM PÅ SMÖGEN

 RESOR OCH UPPLEVELSER  LIVSSTIL

Skärgårdsturer från Smögen 
 i hjärtat av Bohuslän

Sotekanalen - Kvällstur  
& Dagstur med buffé

Sälsafari & Undervattenssafari 
Malö Strömmar med buffé

Charter för ditt sällskap
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HÄLSA LIVSSTIL

Oral Care besöker 
också patienter i 
deras hem, främst 
de som bor i särskil-
da boenden inom 
äldreomsorgen, för 

att erbjuda tandvård till dem som 
har svårt att själva ta sig till mottag-
ningen. 

– Individen står i centrum för oss, 
det är vår styrka. Vi vill möta alla 
våra patienter med både värme och 
omtanke och vår målsättning är 
att erbjuda tider snabbt och se till 
att ingen behöver vänta för länge. 
Efterfrågan ökar hela tiden och just 
nu bygger vi ut vår mottagning på 
Viktor Rydbergsgatan för att möta 
det ökade behovet. Samtidigt har vi 
nu också en systerklinik på Arkivga-
tan som gör att vi kan minska vän-
tetider och erbjuda akuttider ännu 
snabbare, berättar Gunilla Fornmark 
tandläkare och klinikchef, på Oral 
Care Avenyn i Göteborg. 

På mottagningen på Viktor 
Rydbergsgatan finns idag både 
tandläkare och tandhygienist. I 
Göteborgsområdet har, förutom 
mottagningarna på Viktor Rydbergs-
gatan och Arkivgatan, Oral Care en 
mottagning i Särö. Utöver mottag-
ningarna finns den mobila hemtand-
vårdscentralen för Västra Götaland 
och Halland på Södra Gubberogatan. 

Gunilla, som själv arbetat som 
mobil tandläkare under några år, 

Med patienten i fokus är Oral Care en tandvårdskedja som alltid utgår från sina patienters behov och 
förutsättningar, och allt för att hjälpa sina patienter på allra bästa sätt samtidigt som de erbjuder en 
modern tandvård med fokus på kvalitet och trygghet. Patienterna kommer i alla åldrar, från noll till 

hundra, för att få hjälp med allt från undersökningar och lagningar till större kirurgiska ingrepp.

TEXT LINDA JOHANSSON    HEMSIDA WWW.ORALCARE.SE

har många fina minnen från patient-
mötena. 

– Det är så otroligt tacksamt! Man 
kommer dit och får hjälpa någon 
som inte kunnat få hjälp för de har 
inte klarat att ta sig till en mottag-
ning. Man känner verkligen att man 
hjälper de här människorna. 

GÅ MINST VARJE ÅR OCH GÖR 
EN UNDERSÖKNING
Så fort man känner att det gör ont 
skall man söka och hon berättar 
också för mig att de rekommen-
derar att man går minst varje år 
på undersökning. Och varvar 
tandläkarundersökning ett år och 
tandghygenistundersökning det 
andra året. 

– På så sätt ser man till att upprät-
thålla en bra munhälsa samtidigt som 
man tidigt upptäcker till exempel 
tandköttsinflammation. Just tand-
köttsinflammation kallas för en ”den 
tysta infektionen” för man märker 
inte själv att man har den. När det 
gått långt blir problemen väldigt 
stora och kostsamma att behandla, 
det är dessutom en vanlig sjukdom, 
berättar Gunilla.  

DET ÄR ENKELT ATT BOKA TIDER
Det är enklast att boka sin tid på vår 
hemsida eller ringa oss. Har man 
akuta besvär ser vi till att man får 

tid inom 24 timmar, alla vardagar. 
Eftersom våra mottagningar ligger 
nära varandra kan vi se till att man 
får hjälp snabbt.  

DET BÄSTA MED ATT VARA 
TANDLÄKARE 
– Jag älskar att hjälpa patienterna. 
Jag blir jätteglad när jag får feedback 
om att man äntligen kunnat dricka 
ett glas vatten igen utan att det isar 
eller kunna äta det man vill!  

En tandklinik med hjärtat på rätta 
stället och där du stannar hela livet 

"Vi försöker verkligen tänka 
på individen och det är det 

som är styrkan. Om inte 
jag kan så säger nästa 

tandläkare: Men jag har en 
lucka, jag fixar det då"

Gunilla Fornmark tandläkare och klinikchef, 
på Oral Care Avenyn i Göteborg. 
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Det är inte konstigt att den inspir-
erande utställningen med ett av 
landets största stenlager lockar 
företag och husägare till Gårda 
Johan, i Göteborg. 

–Just nu är många intresserade 
av natursten, och främst då vår indiska granit 
som håller hög klass till mycket överkomligt 
pris. Kunderna föredrar den indiska eftersom 
den är tätare och tåligare än den kinesiska gran-
iten som finns på marknaden, förklarar Patrik 
Winblad.

Trots granitens tyngd och otymplighet så 
kommer leveranserna från Indien häpnadsväck-
ande snabbt och smidig, vilket glädjer många 
beställare av stora partier.

– Och lika smidigt går det för oss att köra ut 
de beställda partierna till kunderna.

Att Gårda Johan har funnits sedan 1892 och 
att de har specialiserat sig på markprodukter 
sedan 1995 har såklart gett dem stor kunskap.

–Ja, vi bjuder gärna på goda råd om pro-
dukterna, och tipsar om samarbetande entre-
prenörer som verkligen kan skapa fina markmil-
jöer, intygar Patrik.

På utställningsområdet botaniserar både 
privata och kommersiella fastighetsägare bland 
natursten, betongplattor, murstenar, trappor, 
belysningar och mycket annat.

– Belysning för utemiljö är verkligen pop-
ulärt, och det tillför så mycket till upplevelsen 
av huset, markanläggningen, uteplatsen eller 
trädgården. En del väljer att montera armaturer 
på väggar och fasader, medan vissa fäller in den i 
stenar och plattor. 

En annan trend som Patrik Winblad kan se är att 
fler väljer större plattor, än den tidigare trenden 

  BYGGNATION

med mindre trumlade byastenar.
–Man får ju färre skarvar att underhålla, och 

större skivor med slätare kanterna passar också 
bättre till många moderna funkisvillor. Svart och 
mörkgrått blir också populärare, än för flera år 
sedan då många ville ha rödbrun terrakotta.

Naturligtvis bjuder den fysiska utställningen 
på en större upplevelse, men även på Gårda 
Johans hemsida kan läsarna ta del av tips och 
råd. Dessutom så har de överskådligt samlat en 
stor mängd företag som utför arbetet, och dessa 
är kategoriserade efter vilken typ av projekt man 
vill få utfört.

–Vi har ju nära samarbete med många entre-
prenörer och hör även av deras kunder att de är 
nöjda med resultatet, så därför rekommenderar 
vi dem gärna, säger Patrik.

GÅRDA JOHANS STENUTBUD  
INSPIRERAR VILLAÄGARE MED MARKPLANER

"Många uppskattar särskilt att vi kan erbjuda så prisvärd granit"
TEXT TOM SWALES   HEMSIDA WWW.GARDAJOHAN.SE
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SOMFY OUTDOOR CAMERA
Somfy Outdoor Camera är en unik utomhus-
kamera med full HD-kamera, inbyggd siren 
110 dB, rörelsesensor, högtalare, mikrofon och 
mörkerseende. Kan kopplas ihop med befintlig 
belysning som då blir smart. Skräm bort inkräk-
tare innan de tar sig in i hemmet. Pris 2999 kr

Webshop: shop.somfy.se

SOMFY HOME ALARM 
Ett lättinstallerat och abonnemangsfritt 
hemlarm med siren, sensorer, fjärrkontroll som 
enkelt kan byggas ut med kameror och fler 
sensorer eller sirener. Pris 3995 kr

Webshop: shop.somfy.se

KÄNN DIG  
TRYGG 
i hemmet & utanför 

PULVERSLÄCKARE   
Design by Housegard 
En 6 kg pulversläckare rekommenderas 
för alla bostäder. Den vita brandsläck-
aren smälter väl in i det skandinaviska 
hemmet. Brandsläckarna i serien 
Design by Housegard är avsedda för 
hemmamiljöer, där användaren kan 
förväntas veta var släckaren är plac-
erad. Mått: Ø150 x 519 mm Pris: 699 kr

Webshop: houseguard.se

FÖRSVARSSPRAY  
Bodyguard Knock Out är en effektiv, 
svensktillverkad säkerhetprodukt. 
Effekten vid kontakt med hud och ögon 
liknar pepparspray i form av en kraftig 
men tillfällig ögonirritation som ger dig 
tid att ta dig till säkerhet. Rödfärgning 
ökar möjlighet för identifiering av 
gärningsman.

Webshop: www.bodyguard.se 

GPS-KLOCKA BARN - CMEE 1C 
Spectrafence GPS- klocka under 
nya varumärket Cmee. Kopplad till 
vår egen app, Cmee. Appen ingår 
gratis och ingen månadskostnad 
tillkommer med denna modell av 
klocka! Finns i ljusblå och rosa. 
Pris 995 kr

Webshop: spectrafence.se

Det är som scener tagna 
ur ett vykort framför 
dig, när du tar dig 
runt på de 18 hålen, 
som utgör Tjörns 
Golfklubb, den stör-

sta och mest populära golfbanan i 
Bohuslän. Skog- och parkbanan som 
ligger mitt på Tjörn, har även endast 
tio minuter till Skärhamn, Åstol och 
Dyrön och alla populära badplatser 
och vikar omkring. 

–Vi är störst i antal medlemmar 
och de flesta av dem bor här på 
Tjörn, men även många som bor i 
Göteborg som har sommarhus på 
Tjörn. Sedan har vi många gäster 
från Stenungsbaden Yacht Club och 
Salt och Sill som har bokat golfpaket. 
Det finns så mycket att göra här om-
kring på Tjörn så det är många som 
kombinerar flera olika aktiviteter, 
berättar Eleonore Höglund, klub-
bchef på Tjörns Golfklubb. 

För den inbitne golfspelaren som 
gillar att öva, ligger driving-rangen 
och de andra övningsområdena i 
anslutning med varandra och första 
tee, precis i anslutning till golfshopen 
och den mysiga golfrestaurangen. 
Lunch serveras mellan 11 till 16 och 
man kan ta sig något gott att äta 
och dricka innan man ger sig ut och 
spelar på de spännande och tekniskt 
krävande hålen. 

Många golfare väljer också att 
spela 18-hålsbanan som en korthåls-

På det sextonde hålet kommer den vidunderliga utsikten över havet, och vyn 
sträcker sig mila omkring och man kan bara stanna, och bara njuta av stunden. 

TEXT LINDA JOHANSSON    HEMSIDA WWW.TJORNSGK.SE

bana, där man spelar 12 hål det vill 
säga hål 1-9 och avslutar med 16-18. 

Under vår och sommar har 
klubben ett fleral golftävlingar, som 
partävlingar och även tremannas-
crambel och populärt är också han-
digolfverksamheten som drar igång 
i augustil och håller på fram till sep-
tember. Golfklubben har jobbat hårt 
för att ge möjlighet för människor 
med funktionsnedsättning, psykisk 
som fysisk, att prova på och träna 
golf. Det är träning en gång i veckan 
och initiativet har varit väldigt lyckat 
och uppskattat.

Passa på att njuta av vackra vyer 
med både bondlandskap, skog och 

hav som dyker upp längs banan. Och 
glöm ej att stanna till och njut av 
utsikten när du puttat bollen i hål på 
16:e hålet!

Bohusläns största golfklubb 
med det vackra kuperade 

landskapet omkring 
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1. Vilka trender, kom-
mande nyheter och 
produktutvecklingar 
kan ni ana?

Rune Holm
hnordicab.se

2. Vilka är de tre 
viktigaste råden 
(enligt er) när man 
anlitar installatör?

3. Vilka faktor-
er bromsar folk 
generellt från att 
skaffa solpaneler?

4. Hur tror du 
IKEAs intåg på den 
svenska marknaden 
kommer att påverka 
marknaden?

5.  Vilka samhälls-
förändringar skulle 
kunna bromsa ut-
vecklingen av solen-
ergi-anläggningar på 
privata fastigheter?

FRÅGAR

Förnybar energi är en ökande 
trend, inom kort kommer vi nog 
se konkurrenter till solceller med 
samma eller även bättre prisnivå. 
Följ vår hemsida så kommer det 
spännande nyheter inom kort.  

Se inte bara på priset utan välja en anläggning 
med hög kvalitet då den ska producera i mer än 
30 år. Läs på angående solceller för att kunna 
bilda sig en uppfattning om vad som skiljer sig 
mellan de olika produkterna. Växelriktaren är 
hjärnan i systemet och den som gör om elen 
från solcellerna till att mata in produktionen till 
huset. Denna är den enskilt viktigaste kompo-
nenten i systemet och är av yttersta vikt att man 
väljer från en av de stora fabrikaten.

En viktigaste faktorerna för att välja företaget 
som gör installationen är att de har den rätta 
kunskapen med t.ex. montaget på taket och att 
det verkligen sitter fast samt helt läckagefritt. 
Man bör betänka att det faktiskt ska sitta i över 
30år och om man utgår från minst 2 stormar/år 
så förstår man lätt att infästningen på taket är 
kritiskt för att undvika skador på både materiel 
samt personer.

Många husägare har av gammal myt inte 
installerat solceller på sin fastighet i tron 
om att man måste ha en sydlig riktning på 
taket vilket i dagens läge inte är helt sant då 
tekniken gått framåt. Vi installerar solcellsan-
läggningar på både väst och östliga tak. 
Ibland även på nordliga tak men då bör 
taklutningen vara låg så fungerar det.

IKEA´s intåg har varit på gång länge så det 
återstår att se när de finns att köpa i butik. 
Den svenska marknaden är stor nog och i 
slutänden är det alltid kunden som avgör 
vem som utför installationen. Vi får hoppas 
att inte enbart bara priset blir avgörande 
utan även att andra faktorer är av betydelse 
som gäller för oss flesta i branschen.

Det vi ser idag är att de flesta fått upp ögonen 
för solceller i mycket större utsträckning än 
tidigare och med de politiska tagna besluten 
så finns det inte längre några hinder. Nyligen 
sänkte regeringen solcellsstödet från 30% till 
20% vilket sannolikt resulterat i en temporär 
svacka men trots detta kvarstår att en sol-
cellsinstallation fortfarande är en lönsam affär.

Batterilagring,  utvecklats mycket den 
sista tiden och priserna sjunker kontinu-
erligt. Fördelarna är framför allt att man 
blir mer oberoende av att köpa el. Vissa 
lagringsenheter har även möjlighet att 
försörja huset vid strömavbrott.

Certifierad montör, referenser 
och att montören har god 
kommunikation med  kund 
kring monteringen.

Tyvärr tror många vi möter att man 
måste betala den förbrukade elens 
nätavgift. Därav tror många att 
återbetalningstiden blir mycket 
längre.

Allt vi gör för miljön är bättre 
än inget. IKEA erbjuder 
en lösning som kommer 
hjälpa oss förbättra miljön 
avsevärd.
 

Vi tror att alla förstår 
viktigheten av klimatförän-
dringarna nu och politiska 
beslut fattas i enlighet med 
detta så utvecklingen går 
framåt.

Hållbarhet, garanti 
och trygghet  

Therese Söderström
svenskasol.se

Effekten baserad på kunds 
yta på taket. Att bygga så stort 
som möjligt för att komma 
upp i kunds förbrukning blir 
en mer gynnsam affär. Rätt 
växelriktare.

Att de är utbildade, har alla 
behörigheter som fallskydd 
mm. El installatören är regis-
trad hos Elsäkerhetsverket
Titta på referenser.

De tror att de är dyrare än vad 
det är Invänta att panelerna blir 
effektiva, men de är redan i dag 
effektiva För lite sol i Sverige. 
Men solcellerna producerar 
efter ljus inte bara sol.

Ikea kommer att öka informa-
tionen och ger oss i branscher 
mer reklam. Jag tror det blir 
bra, vi inväntar hur de kommer 
att sälja och installera.

Även om stödet går bort helt 
så är det lönsamt för kund nu 
när elpriserna går upp.
Blir det skatt igen på solceller 
så tror jag att fler kommer gå 
över till batterilagring.

Effekterna ökar. Svenska sol kommer 
ta in en skifferpanna eftersom 
efterfrågan på mer exlusiva snygga 
tak efterfrågas. Batterilagring kommer 
nu mer på fastigheter som ofta har 
strömavbrott. Här har vi flera lösningar.

SOLCELLSPANEL

6. Vilka är de tre 
viktigaste råden 
när man väljer ett 
solpanel-system?

Robert Nordh
nordhenergy.se

Låneprocessen på Pro-
filKredit är mycket enkel 
och du sköter allt själv 
på deras hemsida och 
får direktutbetalning på 
ditt konto. Det är säkert, 

enkelt, snabbt och flexibelt.
– Hos oss kan kunderna själv 

bestämma när de vill betala tillbaka 
sina lån. Om det är efter 4 månader 
eller 12 månader är helt upp till 
kunden själv. Vi har även ångerrätt, 
om kunden plötsligt skulle ändra sig, 
säger Jacob Hansson, ansvarig för 
den svenska marknaden.

ProfilKredit erbjuder kortfristiga 
lån för konsumenter i Norden.

 Flest låntagare har de i Sverige 
och Danmark. Du kan låna från 
3000 kr till 20 000 kr under en flexi-
bel återbetalningstid på 12 månader. 
Önskar du betala tillbaka lånet före 
den avtalade återbetalningstiden kan 
du göra det utan extra avgifter eller 
mellanskillnad.

ProfilKredit använder du när du 
inte har tid att vänta på bankens 
hanteringstid och vill ha pengarna 
snabbt och lätt.

– Hos ProfilKredit gör vi allt vi kan 
för att det inte ska bli fel eller att lån 
tas i någon annans namn. Därför ska 
du skriva under med ditt personliga 
BankID och pengarna blir utbetalda 
till det konto du har valt, då du regis-
trerade dig, säger Jacob Hansson.

– För oss är det viktigt att vi endast 
ger lån till de som kan betala tillbaka, 

Ibland behöver vi ett tillskott i kassan snabbt. Kylen har gått sönder, bilen behöver 
repareras eller du vill kanske vill ha lite extra utrymme i din kassa. Profilkredit.se 
är en nystartat, svensk kreditgivare under varumärket Finans 24/7 Sverige AB.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE    HEMSIDA WWW.PROFILKREDIT.SE

säger Jacob Hansson. ProfilKredit er-
bjuder lån i Sverige till personer med 
svenskt personnummer – och som 
inte finns i Kronofogdens register.

Genomsnittsnittsålder på lån-
tagarna hos ProfilKredit är 30 - 35 
år och lika många kvinnor som män. 
Genomsnittssumman ligger på 10–15 
000 kr.

ProfilKredit lyder under tillsyn 
av Finansinspektion vidrörande 
penningtvätt och finansiering av ter-
rorism. Första september 2018 kom 
en lag som säger att långivare måste 
vara tydliga och synligt visa alla 

kostnader, räntesatser, avgifter och 
återbetalningstid. Räntesatsen får 
vara max 40 procent och återbetaln-
ingssumman fick inte överstiga den 
dubbla lånesumman. Många av de 
tidigare lånen gav låntagare problem 
när de inte kunde betala tillbaka det 
lån de tagit och därför kom en lag 
som ska skydda låntagaren och sålla 
bland de långivare som inte öppet 
visar alla kostnader.

ProfilKredit kräver ingen säkerhet 
för lånet. De frågar inte heller om vad 
du ska använda pengarna till. Det 
bestämmer du.

Lån till det du önskar  
- snabbt, enkelt och flexibelt
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Arton nya fritidshushus  
från Landsbrovillan

TEXT TOM SWALES      HEMSIDA WWW.LANDSBROVILLAN.SE

Vi har ju länge arbetat un-
der mottot att "vi bygger 
fritidshus i villakvalitet". 
Vi gör knappt skillnad på 
villa och fritidshus, utan 
det är mer en fråga om 

vilken storlek kunden behöver. Många 
av våra mindre hus fungerar ju även 
utmärkt som permanentbostad, säger 
Andreas Lundgren.

Andreas förklarar att om en kund 
köper ett litet hus för att behovet inte är 
större, eller för att tomten eller budgeten 
är begränsad, så är flera av husmodel-
lerna ändå utvecklingsbara. Ytterligare 
huskroppar, kan byggas i etapper, som snyggt och 
planmässigt kompletterar varandra, om nya utrym-
mesbehov och byggförutsättningar uppstår.

–Visst. Dessutom är husen handikappanpassade så 
att livet ska fungera även om någon i familjen drabbas 

av begränsad rörlighet. Livssituationer förändras och 
människor är olika, och därför är flexibilitet ledordet 
när vi skapar våra hus. Det är alltså vardag för oss att 
vrida, förlänga, bredda, spegelvända eller kombinera 
husmodeller för att varje kund ska få sin idealiska 
Landsbrovilla, avslutar Andreas Lundgren.

De nya husmodellerna från Landsbrovillan är visserligen framritade som  
fritidshus, men de förtjänar lika mycket att benämnas som mindre villor. 

SÅ HÄR GÖR DU:
1. Sprutas på alla rosenblad tills vätskan 

droppar från bladen. 
2. Sprutas på torra blad och i torrväder. 
3. Används INTE i direkt solsken.
4. Produkten används en gång per 

vecka från maj till september.

Få din rosor friska, 
starka och fria från 
bladsvampsangrepp 
Vad kan vara vackrare än ett hav av röda rosor, som 
täcker hela rabatten? Och viktigt är att rosorna också 
mår bra och är i god kondition, för inte bara är de vackra 
utan de doftar också ljuvligt. Och för att förhindra rosorna 
mot sjukdom som just bladsvampsangrepp har företaget 
E. Marker A/S tagit fram GroGreen Feed and Shine Rosor, 
ett specialutvecklat mikronäringsgödsel. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.ECOTURF.SE 

Den danska grunda-
ren för E. Marker 
& Ecoturf, Carsten 
Marker har kämpat 
hårt för att hitta 
lösningen för att 

undslippa svampangrepp på rosor. 
Och i forskningen att ta fram rätt 
produkt fanns alltid miljötänket, 
där fokus är hållbarhet och där 
man förebygger hellre än att 
bota. Rosor har ofta problem 
med svampangrepp och då 
gäller det rost, svartfläckssju-
ka eller mjöldagg. Och de ville 
ju vara miljövänliga så det var 
inget bekämpningsmedel de 
tog fram utan en bladgödsel 
som man sprutar på växten. 

– Han har tagit fram en 
produkt tillsammans med 
duktiga biologer och forskare 
i framförallt England och 
som har jobbat väldigt hårt 
och fått fram en produkt som 
faktiskt fungerar bättre än de flesta 
bekämpningsmedel, berättar Nicklas 
Åkesson, säljare på Ecoturf. 

ROSORNA MÅR BRA HELA TIDEN
Rekommendation är att man an-
vänder det som ett bladgödsel 1 gång 
i veckan, men även när du har fått 
angreppet går det att spraya en gång 

i veckan. Gödslet är uppbyggt på 
växtoljor och det blir som en bladg-
lans på själva rosen, det finns olika 
typer av mikronäring inblandat, 
vilka stärker växten. Bland annat 
koppar som har en svamphäm-
mande effekt, och som även kan 
bota svampangrepp. Produkten är 
det extra tillskott som tillsammans 

med organisk gödsel säkerställer 
att rosorna hela tiden trivs 
optimalt. 

– Det är ju inget som tillsätts 
i jorden, utan den suger i sig 
den här gödseln med hjälp 

av ett vätmedel och den här 
bladglansen gör i sin tur att 
den blir vattenavstötande. Och 
när det inte ligger någon fukt 
och blött på bladen så håller 
rosen sig frisk också. Produk-
ten har funnits på marknaden 
i cirka fem år, säger han. 

Ecoturf lanserar även ytter-
ligare en produkt som kommer på 

marknaden om bara några veckor 
och det är Gro Green Feed and Shine 
Grönsaker, som kan användas på allt 
ätbart, t.ex gurka, jordgubbar och 
yngre päronträd som ofta drabbas av 
mjöldagg och rost. Denna produkt 
kommer även att vara KRAV-märkt 
och det krävs bara en liten insats av 
produkten, som är mycket skonsam 
mot både växter och natur. 
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 RESOR OCH UPPLEVELSER LIVSSTIL

Läs mer om verksamheten på
www.hundagarservice.familjehundar.se

 TEXT & BILD ARLAFOODS.SE

GREKISK SALLAD  
MED KLASSISKA SMAKER

INGREDIENSER    

1 rödlök
1 gurka
4 tomater
150 g fetaost el Apeti-
na® vitost
Vitost hel bit 20%
½ kruka färsk oregano
1½ dl kalamataoliver
½ dl olivolja
1 msk rödvinsvinäger
1 krm svartpeppar

TILLAGNING 

1. Skala och skiva löken. 
2. Skär gurka och tomater i bitar. 
3. Bryt osten i bitar. 
4. Plocka bladen från oreganon
5. Rör ihop olja och vinäger till en dressing
6. Varva lök, gurka, tomat, oliver och ost på tallrikar.
7. Ringla över dressingen. 
8. Strö över oregano och svartpeppar.

Vi vill bara påminna om hur gott och fräscht det är med sallad.  
Denna sallad, med grekisk inspiration, är dessutom vacker!

GREKISK SALLAD MED KLASSISKA SMAKER

PORTIONER: 4 ST   |  TID: 15 MINUTER   |  LÄTTLAGAT     

Nyskördad mynta, söt melon och mogna jordgubbar. 
 Enklare och godare än såhär blir det inte! 

INGREDIENSER    

500 g vattenmelon
400 g honungsmelon
½ liter jordgubbar
2 msk rårörsocker
½ dl hackad färsk mynta
2 msk citronsaft

2 dl Arla Köket®  
grekisk yoghurt

TILLAGNING 

1. Skala och kärna ur melonerna. 
2. Skär dem i stora kuber. 
3. Rensa och dela jordgubbarna 

på hälften.
4.  Lägg upp melon och jordgubbar 

på ett fat. Rör ihop råsocker, 
mynta och citronsaft. 

5. Ringla marinaden över melonen 
och jordgubbarna. Servera med 
yoghurten.

PORTIONER: 4 ST   |  TID: 20 MINUTER   |  DESSERT  

MELON OCH JORDGUBBAR  
I CITRONMARINAD

Kombinera  
med hembakat 
 bröd och en  
god tzatziki 
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  KONSTNÄRS-SPECIAL KULTUR

TEXT SABINE VON BORGSTEDE   BILD DANIEL GUAL  HEMSIDA  WWW.ATELJÉ89.SE

Anne och Jenny blev hopfösta med 
varandra genom en annan gallerist 
som tyckte att de liknade varan-
dra. Och de fann varandra direkt 
och driver idag Ateljé 89 ihop. 

– Kaffe och fika finns alltid fram-
dukat och vi önskar att människor som går förbi 
kommer in på en fika och sätter sig ner en stund och 
tittar på konst, säger Anne E Svensson.

Cavan ligger på kylning för festligare tillfällen, 
som en vernissagekväll eller evenemang. Här kan 
du känna dig som hemma, som i ditt eget vardags-
rum, och njuta i det sociala mötet med människor 
i en konstnärlig miljö. Anne och Jenny välkomnar 
andra konstnärer och skulptörer att ställa ut, och 
eventuellt hyra in sig.

– Vi lånar eller hyr även ut vår konst till offentliga 
miljöer, berättar Jenny. Vi behöver konst omkring 
oss och många gånger kan en vacker tavla göra hela 
rummet.

Till hösten kommer de hålla kurser för de som 
vill prova på att måla i akvarell, akryl och olja. Just 
nu håller de öppet på lördagar och söndagar då 
dagarna inte räcker till för mer då de jobbar heltid 
med annat.

Jenny målar gärna stora tavlor i olja och akryl. 
Motiven är ofta kvinnokroppar och mansgestalter, 
skylines, ormar, näckrosor och ansikten. Anne målar 
djurmotiv i tjocka formbara och mustiga färger.

– Jag målar direkt med målarkniv och tjockt med 
färg, den härliga känslan att skrapa och forma är 
total och jag försvinner in i en färgad sagoskog, 
skriver Anne på sin hemsida. I det skedet vet jag 
oftast inte vilket motiv det ska bli, men ibland dyker 
djuret helt plötsligt upp och visar sin personlighet. 

På Regeringsgatan i Stockholm ligger Ateljé 89, ett nyöppnat galleri med en speciell 
inriktning. I den vackra lokalen med höga, stora fönster och en kristallkrona i taket är 
du välkommen in på en fika. Sitta i den gröna plysch rokokosoffan mitt i galleriet och 

titta på Anne E Svenssons och Jenny Schelins enastående konst på väggarna.

Konstnärlig oas mitt i city

Anne E Svensson

Jenny Schelin

"Till hösten kommer 
vi att hålla kurser för 
de som vill prova på 
att måla i akvarell, 

akryl och olja"
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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.


