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A tt som kund mö-
tas av två lyhörda 
möbelsnickare vore 
mångas dröm, sär-
skilt när man vill ha 
smarta, snygga och 

anpassade förvaringslösningar.
– Även om våra egendesignade 

hyllsystem, badrumsskåp eller 
speglar ingår i sortimentet på Vore.
se, så anpassar vi dem gärna för 
kunderna. Allas hem och smak är 
ju inte lika, säger Jan Asplund som 
tillsammans med Tobias Thure är 
själarna bakom märket Vore.

Som möbelsnickare har de båda 
en genuin känsla för både estetik, 
funktion och kvalitet.

– Materialen är oerhört viktiga, 
dels för känslan men i synnerhet 
för hållbarheten i exempelvis ett 
badrum. Även lackeringen måste 
vara slitstark och inkapsla de 
känsliga ändarna och ytorna. Vi 
har ju en högst personlig relation 
med kunden, så allt ska vara snyggt 
länge, tillägger Jan

SOLITT PORSLIN
Alla konsumenter tänker kanske 
inte på skillnaden mellan ett handfat 
av gjutmarmor, eller riktigt porslin. 
Båda är vackra och blanka när de är 
nya, men efter en tid när ytan stötts 
av hårda flaskor med nagellack och 
rakvatten, eller starka kemikalier 
som aceton, så är ofta gjutmarmorns 
yta sorgligt påverkad.

– Våra tvättfat är av solitt porslin, 
med tålig emalj, understryker Jan.

Möbelsnickarna Tobias och Jan, bakom helsvenska uppstickaren Vore 
vinner popularitet för sin design och flexibilitet

TEXT TOM SWALES    HEMSIDA WWW.VORE.SE

Jan och kollegan Tobias är erfarna 
möbelsnickare, även om varumärket 
Vore bara är tre år gammalt, med 
produkterna har snabbt blivit efter-
frågade och hyllade av influensers 
och bloggare.

– Att vi är små har många fördelar 
för kunderna. De förklarar sina 
önskemål direkt för oss som skapar 
möblerna. Vi får direkt feedback, 
och kan utveckla produkterna efter 
deras uppfattningar. Vår runda och 
bakgrundsbelysta spegel är verkli-
gen populär, och den fann helt sin 
form genom kundernas påverkan. 

Vill man ha ett annat format så 
fixar vi det så klart, tillägger Jan.

ANPASSNINGSBART
Även de populära förvaringslösnin-
garna till walk-in-closets, kan fås 
anpassade, liksom lackfärger och 
träslag.

– Våra förvaringssystemen 
uppskattas även för att de bara är 
fästa i väggen och står på golvet, 
men inte har stag och rör upp till 
taket. Det ger ett mer harmoniskt 
intryck, och med sockel nedtill så 
blir det en mer enhetlig möbel, än 
ett vanligt industriellt hyllsystem, 
förklarar Jan.

Killarnas fingertoppskänsla för 
proportioner gör att möblerna får 
ett särdeles välbalanserat uttryck. 

Funktionella, kvalitativa och  
estetiska förvaringslösningar

INREDNING LIVSSTIL
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lyxig interiör 
kommande trender inne 

BARCELONA FÅTÖLJ
En tidlös klassiker från 1929 designad av 
Mies van der Rohe inför The German Pavillion 
vid World Expositions i Barcelona samma år. 
Finns i flera färger. 5899 kr inkl frakt.

Webshop: www.jakowskis.se

LYXIG LEJONSTATY
Ståtlig svartmålad lejonstaty med guldfärgad krona.  
Präktig figurin av polystone som väcker uppmärksamhet, 
ett riktigt blickfång. Mycket detaljrik och välgjord.  
Höjd: ca 35cm Bredd: ca 14cm Djup: 20cm Pris 699 kr

Webshop: www.edgewood.se

ROLLO BÄDDSOFFA
En snygg och annorlunda bäddsoffa. Den smarta designen 
med upp- och nedfällbara armstöd gör den perfekt för 
mindre utrymmen. Välj mellan flera tyger och ben.  
Pris fr 6470 kr. Vi erbjuder fri frakt inom hela Sverige.

Webshop: tibergsmobler.se  

lyxig interiör 
kommande trender inne 

SOFISTIKERADE 
ALUMINUMTAVLOR 
Maritim aluminiumtavla ”Sailboat”  
av Elisabeth Fredriksson, 189 kr. 
Skapa en riktig gallerikänsla med tryck 
på högkvalitativt aluminium. Kan hängas 
både inomhus och utomhus. Finns också 
som poster från 69 kr.
Ange PLVILLANYTT i kassan och få 15 % på 
hela sortimentet. Giltig t.o.m. 18.08.2019.

Webshop: www.posterlounge.se

LAMMSKINN OCH FÅRSKINN
Tjockt och mjukt lockigt 
Gotlandskinn. Finns många 
varianter på furforest.se.  
Pris för detta skinn 2.999 kr.

Webshop: furforest.se

INREDNING LIVSSTIL

HÄRLIGT LYXIG PLÄD
Pläd Melker 130x170 cm, multi Märke: Mogihome
55% akryl, 25% ull, 20% polyester
Rek utpris: 499 kr. Pris hos stayhome.se: 395 kr

Webshop: www.stayhome.se
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Byrån startades i september 2017 av 
advokaten Simon Boson och juristen 
Robert Klackenborn. Totalt är det sex 
jurister som jobbar på kontoret. Deras 
hängivenhet och passion för att jobba 
med hög kvalitet har givit dem ett 

mycket populärt och gediget rykte inom advokat-
byråvärlden. Många nya klienter kontaktar byrån 
efter att ha fått rekommendationer från byråns 
tidigare klienter. Simon är specialiserad inom fas-
tighetsrätt, obeståndsrätt och brottmål. Han åtar sig 
dock även uppdrag inom andra rättsområden såsom 
migrationsrätt och affärsjuridik. 

Inom en tvist för arbetsrätt kan det exempelvis 
vara en privatperson som tror att hen kommer att 
bli uppsagd och då kan de ofta komma till byrån 
för att de vill ha hjälp med en bedömning. Men de 
jobbar även med uppdrag som är från tingsrätterna 
som offentlig försvarare eller bodelningsförättare. 
Gentemot privatpersoner jobbar de mycket med 
familjerätt, fastighetsrätt och arbetsrätt och dessa 
processer kan sträcka sig från ett halvt år upp till 
flera år. 

TVISTEN LÖSER SIG INNAN  
DEN NÅR DOMSTOL
Framförallt när det kommer till arbetsrätt löser sig 
tvisten innan den når domstolen. 

– Vi försöker rädda upp eller hjälpa till och hitta 
en lösning. Ofta blir lösningen att arbetsgivaren 
köper ut den anställde genom att den anställde 
får ett visst antal månadslöner. På så sätt undvik-
er parterna en tvist vid domstol. I familj- och 
umgängestvister kan socialtjänsten erbjuda en 
tvistelösning genom en instans som kallas famil-
jerätten. Om parternas problem inte löser sig vid 

familjerätten kontaktar oftast 
klienterna byråns jurister för 
biträde i fortsatt tvist vid tingsrätt, 
berättar Simon. 

Ett första möte bokas upp och 
under en timmes konsultation 
går juristen och klienten igenom 
samtliga omständigheter i ärendet. 
Juristen förklarar därefter hur 
förutsättningarna ser ut för 
klienten och vilka rättigheter och 
skyldigheter denne har. 

– Det kan exempelvis röra sig 
om en person som är skyldig en 
klient pengar, men som, på grund 
av preskription, inte kan kräva 
tillbaka sina pengar, säger han.  

Det finns risker med att klienter 
driver tvister själv eller inte råd-
frågar en advokat. Förutom det 
uppenbara: att man kanske gör 
helt felaktiga bedömningar av det 
rättsliga läget så finns det inom alla områden olika 
tidsfrister att förhålla sig till: reklamationstidsfrister, 
preskriptionstidsfrister och andra tidsfrister där 
man som part måste agera eller annars riskera att 
förlora sina möjligheter att få rätt. 

– Här ser vi att många klienter som kommer till 
oss redan helt eller delvis förlorat sina möjligheter 
att få framgång på grund av att de inte känner till 
dessa tidsfrister och därför försuttit dem.

– Jag tycker att det är väldigt kul med själva 
processandet. Jag hade inte trivts med att jobba som 
en jurist som bara skriver och granskar avtal utan 
jag gillar när saker ställs på sin spets och prövas och 
att man får in lite av det där tävlingsmomentet som 
är i en tvist. Och att man slutligen får ett konkret 
resultat, avslutar Simon. 

TEXT LINDA JOHANSSON     HEMSIDA WWW.EJDERADVOKAT.SE

En advokatbyrå med processföring 
som sin absoluta specialitet

Thorskogs slott från landets många andra 
slottshotell, svarar Lasse:–Gästerna förvän-
tar sig såklart hög kvalitet på mat och miljö, 
så det är snarare en självklar förutsättning. 
Men, vi jobbar annorlunda på andra sätt. I 

stället för en snobbig o

Ejder advokatbyrå sätter alltid sin klient i första rummet, oavsett om det gäller  
familjerätt, brottmål, fastighetsrätt eller arbetsrätt. De arbetar inom ett brett område  
för att lösa problemen för sina klienter oavsett om det gäller en privat angelägenhet 

eller inom företag, det vill säga affärsjuridik. Inom olika tvister, som kan uppstå,  
är de en trygg axel som du alltid kan luta dig mot, genom hela processen.
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Många djurägare vet 
inte vad de ger för 
näring till sina fyr-
benta familjemed-
lemmar, vilket kan 
leda till allergier 

eller sjukdomstillstånd för annars 
friska djur. Det förklarar Ann-Cath-
rine Andersson i familjeföretaget 
bakom webshopen merapetfood.se 
som försett djurägare med kvalita-
tivt foder i tjugofem år.

–Det är viktigt att välja foder 
utifrån djurets individuella behov 
och förutsättningar. Ett kullsyskon 
kan till exempel må bättre av ett 
Light-foder medan din hund kräver 
något kraftfullare på grund av olika 
ämnesomsättningar och aktivi-
tetsnivåer. Det kan vara svårt att 
konstatera vilket foder som är rätt, 
och därför erbjuder vi alltid fri rådg-
ivning. Tillsammans med djurägaren 
tar vi reda på vad som passar och 
föreslår valmöjligheter.

Att få hem tunga foderför-
packningarna direkt till dörren kan 
ju även vara lindrande för ägarens 
egna leder.

KÄNNER ANSVAR FÖR DJUREN
Att foderhandeln drivits så länge 
av samma familj, ger kunden mer 
trygghet, förklarar Ann-Cathrine 
Andersson:

–Vi kommunicerar öppnare med 
varandra, så ny kunskap når snabbt 
alla. Upptäckter i foderbranschen 
och kundernas upplevelser diskuter-
as, så vår kompetens är aktuell. Vi 

Mera Petfood levererar ansvarsfullt producerat djurfoder direkt till dörren.

TEXT TOM SWALES    HEMSIDA WWW.MERAPETFOOD.SE 

känner ju ansvar för både djurägar-
na och deras älskade djur. Vår lev-
erantörs produktionsanläggning är 
extremt hälsokontrollerad, modern 
och ekologiskt utformad. Alla råvar-
uleveranser kontrolleras noggrant, 
och vid minsta tveksamhet så får de 
inte ens komma in på området. Och 
i fabriken används bara grön el, och 
gaserna från produktionen renas i en 
biobädd. Inget lämnas åt slumpen.

Ann-Cathrine vet att djurägare 
kan känna viss oro kring att byta 
foder.

–Det är viktigt att råvarorna är 
enkla att uppfatta. I vår serie Pure 
Sensitive används bara en tydlig pro-
teinkälla per sort. Och, sortimentet 
MeraVital är för katter och hundar 

som rekommenderats en speciell diet 
av veterinären.

LÅNGA RELATIONER GER KUNSKAP
Efter tjugofem år så har familjen 
bakom Mera Petfoder fått långa 
relationer med djurägarna.

–Ja, deras upplevelser ger oss 
mycket kunskap, och roliga histo-
rier om hundar, katter och deras 
personliga matvanor. En del hundar 
har själva startat egna god-natt-ru-
tiner, som ceremonier, när de ska får 
sin biscuit. De är ju inte bara goda, 
utan ett nyttigt komplement och 
ett bra verktyg i träning, avslutar 
Ann-Cathrine Andersson.

Tryggare mat till våra hundar och katter

HUSDJUR LIVSSTIL
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TEXT LINDA JOHANSSON    HEMSIDA WWW.EKULF.SE 

Ekulf är familjeföretaget i andra generationen som i år firar 50-års-jubileum. De är ledande  
specialister inom allting som har med munvård att göra och erbjuder nu sin helt splitternya  
produkt, PURE shine Whitening Strips, som enkelt och framförallt prisvärt, gör dina tänder vitare.  

Vi har länge tittat efter 
produkter för att få 
tänderna så rena och 
vita som möjligt och 
de produkter som 
tandvården brukar 

erbjuda innehåller peroxider som 
inte får säljas i ordinarie handel 
utan måste gå via tandvården. Dessa 
behandlingar kan göra att du får 
irritation i tänder och tandkött och 
att man blir temperaturkänslig. Men 
nu har vi hittat ett aktivt oxygen 

som hjälper till att få tänderna att 
bli rena så att den återställer dina 
tänders naturliga vithet och ser till att 
du får ett bländande leende, men på 
ett så skonsamt sätt, berättar Niclas 
Brönner, VD. 

Produkten är deras EKULF PURE 
shine Whitening Strips, ny sedan ett 
halvår tillbaka, som är en skonsam 
remsa som du sätter fast i över- och 
underkäke och som bland annat 
innehåller den aktiva ingrediensen 
PAP ”Phthalimidoperoxycaproic 

Acid” som har en överlägsen effekt 
på tandfläckar. Den har antibakteriell 
påverkan och är fri från väteperoxid 
och har en frisk mintsmak. Det är 
enkelt att använda remsorna, det 
tar endast 30 minuter och efter 14 
dagars användande ser du ett märk-
bart resultat. Viktigt är att man är 
konsekvent och ser till att behandla 
sig under samtliga 14 dagarna för 
bästa resultat.

– Tanken är ju att istället för att gå 
till tandläkare för att få hjälp med 

detta, så tycker vi att det skall kunna 
gå att köpa ett enklare och snabbare 
alternativ i handeln. Det är dessutom 
prisvärt, går man till en tandläkare 
så kostar en behandling cirka 3000 
kronor, men vårt kit kostar enbart 
349 kronor. 

NARURLIGT VITA TÄNDER 
Efter de tester som gjorts, ser du 
redan efter några applikationer en 
stor skillnad. Produkten gör rent från 
emaljen och framåt men inte från 
emaljen in i tanden som en peroxid-
behandling gör. 

– Vi anser att den fungerar fantas-
tiskt bra och visar goda resultat på de 
kunder som dricker kaffe, te och vin. 
Den rena tandytan reflekterar mera 
ljus och tanden ser då vitare ut, säger 
Niclas. 

Stripsen fungerar som en rengörare 
av tandytan men för att bibehål-
la vitheten erbjuder Ekulf en ny 
tandkräm, Pure Shine Toothpaste. 
Den innehåller bland annat ett ämne 
som heter PAPAIN, som utvinns från 
frukten papapya och är ett enzym 
som hjälper till att lösa upp plack och 
fläckar på tänderna och återställer 
tandens naturliga vithet. 

–Även om man använder våra 
Whitening Stripes så är tänderna inte 
vita för alltid. Det handlar om hur du 
lever och därför är det viktigt att man 
hela tiden använder produkter som 
förlänger behandlingen och bibe-
håller tandens naturligt vita färg så 
att behandlingen håller längre tid. 

Förutom dessa produkter är Ekulfs 
mellanrumsborstar populära pro-
dukter och något de säljer mycket av. 
Sedan har de även en stor försäljning 
inom muntorrhet med salivstimul-
erande sugtabletter. Ekulf erbjuder 
även alltifrån barntandborstar för 
de första mjölktänderna till Protes-
fixativet ProFast för den som har 
löständer.

 

Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.ekulf.se  
och läs mer om våra produkter.

FÅ VITARE TÄNDER  
med en ny och revolutionerande metod 

HÄLSA LIVSSTIL
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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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En konsthall är kanske 
inte det självklara utfly-
ktsmålet för alla lediga 
barnfamiljer. Men, sudda 
då bort fördomarna om 
knäpptysta rum, svår-

tillgängliga installationer och stela 
förhållningssätt.

– Hela omgivningen här är en 
upplevelse, med lekfulla möjligheter 
att både skejta och skapa. Det är 
spännande att bara betrakta de fria 
graffitiväggarna utanför, och följa 
verken som växer fram. Ytorna är 
öppna för alla att måla på, och som 
betraktare kan man vara med om un-
ika ögonblick och bilder, som aldrig 
återkommer, berättar verksamhet-
schefen Mia Christerdotter Norman.

Under sommaren har man öppen 
skaparverkstad utomhus där fritid-
sledare och konstpedagoger hjälper 
barn och ungdomar att göra egna 
verk:

– Ja, man kan prova på måleri, 
lera, papper, grafik, skulptur och 
annat. Åldersinriktning och material 
skiftar på olika datum som står på 
vår hemsida. Ibland är skapandet 
tystlåtet och fokuserat, men ibland är 
det livligt, stänkande och droppande 
som exempelvis i actionpainting, 
berättar Mia.

Även om sommarens två parallella 
konstutställningar inte är skapade 
specifikt för unga, så är Mia över-
tygad om att alla åldrar kommer att 
känna nyfikenhet.

Skapandeverkstad, utställningar för familjens alla sinnen, 
mat och dryck på terass med havsutsikt.

TEXT TOM SWALES  BILD HENDRIK ZEITLER  HEMSIDA WWW.RODASTENKONSTHALL.SE

DET ALLSEENDE ÖGAT
I den stora salen huserar multikon-
stnären Per Svenssons utställning 
"Det allseende ögat". Han har 
liknat arbetet med alkemi, den forna 
vetenskapsgrenen där man bland 
annat försökte skapa guld. Konsten 
är ju också en metod där man utifrån 
beståndsdelar skapar något med nya 
värden. 

– Utställningen är en hel värld 
av bilder, ljud, film, skulpturer och 
installationer. Men behöver absolut 
inte analysera eller förstå, utan bar 
öppna sinnena, uppleva, gå runt, 
lyssna och undersök, föreslår Mia.

Ett av verken har utgått från The 
Butterfly Effect, det vill säga teorin 
om att något så litet som en fjärils 
vingslag kan påverka omgivningen 
globalt.

– Jag blir själv berörd av verket 
som får mig att tänka på skörhet-
en i de ekologiska systemen. Hela 
utställningen är fantasieggande och 
teckningarna är verkligen fina.

TANKEVÄCKANDE FILMVERK 
På våning tre och fyra möter man 
tankeväckande filmverk av den 
argentinsk-mexikanska konstnären 
Miguel Angel Ríos. Det är sex olika 
5-minutersfilmer, under rubriken 
"No Way out", där temat illustreras 
av djur och objekt i scenerna.

– Ja, temat "No Way out" handlar 

delvis om gränser, men det är öppet 
att tyda. Att kittlas av frågorna som 
spontant uppstår är stimulerande i 
sig. I en väldigt fängslande scen är det 
hundar som gräver sig ned i marken, 
med en fascinerande intensitet. Vad 
som är vägen ut eller in, kan ju hand-
la om hur man ser på sin nuvarande 
plats och den plats man är på väg till, 
säger Mia Christerdotter Norman.

FIKA, MAT OCH DRYCK
Man kan inte leva på konst allena, 
och det vet Röda Sten Konsthall:

– Man kan sitta på uteplatsen och 
njuta av restaurangens underbara 
fika och mat, eller bara ta en öl. Vi 
har ju utsikt mot Älvens mynning 
och havet, och när vädret är fint så 
har restaurangen kvällsöppet, tipsar 
säger Mia Christerdotter Norman.

Röda Sten Konsthall drivs ideellt 
i form av en kulturförening som 
välkomnar alla att bli medlemmar:

– Då kan man vara med på unika 
programpunkter, åka med på utfly-
kter, gå fritt på utställningar och före-
drag, träffa konstnärerna och alla 
härliga medlemmar, avslutar Mia.

 SOMMAR PÅ  
RÖDA STEN KONSTHALL

 RESOR OCH UPPLEVELSER  LIVSSTIL

Vill du veta mer?   
Gå in på rodastenkonsthall.se  
och läs mer om sommarens program
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Ryggsäcken är  
äntligen här!

BARNENS      TRENDER  
skönaste prylarna                 för barnen i sommar

SERVIS I BAMBUPLAST 
Servis i bambuplast med tallrik, skål och mugg. 
Ekologiska bestick, gaffel och sked. Finns i två varianter ljusblå  
eller ljusrosa. Pris efter rabatt 189:- + fraktfritt  (ord.pris 249:-+ frakt)  

webshop: www.virgel.se

FÅ 25%
på servisen samt  

FRIFRAKT på virgel.se 
Ange: "VILLANYTT" 

i kassan. 

Ekologiskt!

CLICKO® LÄR DIG BOKSTÄVER
Ett kul och kreativt sätt för barn att upptäcka alfabetet och bokstäverna. 
Vänd, vrid och foga ihop de magnetiska byggdelarna i trä till bokstäver 

eller ord. Perfekt för små händer som ännu inte lärt sig att hålla i en penna! 
Clicko® passar 1–4 spelare från 3 år. 11 magnetiska trädelar + kortlek

webshop: www.clicko.se

HENJADOCKA
En unik docka i flera varianter som alla är unika och handgjorda 
från grunden av Henja Design. Dockan är virkad med kärlek på ett 
hantverksmässigt sätt för att få en varm känsla och mer leklust hos 
barnen. Höjden på dockan är ca 35 cm. Pris: 449 kr

webshop: www.hantverkslagret.com/henja-design

DOCKHUS THE DARTMOUTH
Engelskt dockhus i skala 1:12 med fyra våningsplan (7 rum) att inreda. 
Mått H 85 x B 58 x D 36 cm. Kommer som ett kit med färdiga moduler att 
montera, fina snickeridetaljer som fönsterbågar och dörr. I Dockbutiken 
finns gott om tillbehör med bl a tapeter, dockor, möbler och miniatyrer. 
Besöksadress: Storgatan 31 i Göteborg.Pris: 2825 kr

webshop: www.dockbutiken.com

FLORA KANIN
Från klassiska leksakstillverkaren 
GUND kommer denna charmiga 
animerade kanin i mjukaste plysch 
som både sjunger (engelska) och 
leker tittut bakom sina långa öron. 
Flora är 30 cm hög och drivs av  
3 AA-batterier som medföljer. 

webshop: www.micy.se

Årets 
Barnspel
 2018! 

 

GRÄVSKOPA 
En grävare för rejält arbete i sandlådan.  
Från 4 år. En funktionell och stabil grävare  
av stålkonstruktion med aluminiumplatta.  
5 års garanti för svetsbrott. 1695 kr

webshop: shop.nbio.se

BABBLARNA RYGGSÄCK
Härliga och mjuka ryggsäckar med barnens favoriter 
från Babblarna, med justerbara axelremmar och med 
dragkedjor! Ryggsäckarna kostar: 285 kr/st

webshop: www.famiifun.se

FÅ 10%
 ( ord. pris 449 SEK)  

vid köp av en Flora Kanin 
innan 31/8 2019. Uppge koden 

VILLANYTT10 i kassan.  
Fraktavgift tillkommer. 

PERSONLIG BARNBOK
"Namn och de vilda djuren" Rolig och mysig djurbok där 
barnet är huvudpersonen. Hen lär sig om alla de fina djuren 
på savannen. En unik gåva till en unik person. Svanenmärkt. 
Från 0-4 år. Pris 259 kr.

webshop: www.minbästabok.se

SÖTA TAVLOR FÖR  
STOR OCH LITEN

”Polar bear in a bathing suit” 
Trätavla av Mauritius Images,  

259 kr. Tryckt med miljövänligt 
bläck på FSC-certifierat trä.  Finns 

även som poster fr. 89 kr.

webshop: www.posterlounge.se

FÅ 15%
på hela sortimentet.  
Ange PLVILLANYTT  

i kassan. Giltig t.o.m. 
18.08.2019

SOVRÄV AXEL FRÅN GULLEMIG
Handsydda sovkompisar till ditt barns säng. Ett sovdjur ser till så att små armar och 
ben håller sig på insidan av spjälorna och gör spjälsängen mer ombonad och trygg 
för små barn. Finns att beställa i olika djur, färger och mönster. Pris från 1149 kr.  

webshop: www.gullemig.se

MYSIG  
SOVKOMPIS

Finns att beställa 
 i olika djur, färger  

och mönster 
 

FÅ 20%
på hela din beställning. 

Ange rabattkoden: villanytt
Giltig till och med den 

30/9-2019
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Det populära slottsho-
tellet i Lilla Edet, 
trettio minuter från 
Göteborg, har nyss 
korats till "Årets 
slottshotell 2019". 

Det är bokningsorganisationen 
Hotel Specials som årligen utlyser 
omröstningen, vilken helt avgörs av 
kunderna. Detta gör Lasse Nilsson, 
delägare och VD på Thorskogs slott, 
extra stolt:

-Ja, det känns ju särskilt hedrande 
att det faktiskt grundar sig på 
hotellgästernas egna upplevelser av 
vårt arbete. Men, det kanske inte var 
helt förvånande för vi får så fantas-
tiska kundbetyg på Booking, Trip 
Advisor och Hotels.com. Och, vi får 
ju ofta höra direkt av de utchecka-
nde gästerna att vistelsen har varit 
underbar, oavsett om de kommit för 
bröllop, konferens eller en romantisk 
weekend. 

HEMKÄNSLA ETT MOTTO
På frågan om vad som utmärker just 
Thorskogs slott från landets många 
andra slottshotell, svarar Lasse:

–Gästerna förväntar sig såklart 
hög kvalitet på mat och miljö, så det 
är snarare en självklar förutsättning. 
Men, vi jobbar annorlunda på andra 
sätt. I stället för en snobbig och stel 
stämning, som en del förknippar med 
slott, så är "hemkänsla" vårt motto. 

Trivseln, maten och de vackra miljöerna vann gästernas röster 

TEXT TOM SWALES    HEMSIDA WWW.THORSKOGSSLOTT.SE

En varm och lättsam stämning som 
får alla att slappna av och känna sig 
bekväma. All personal, på alla nivåer, 
ges tidsutrymme att berätta och 
samtala med gäster som är nyfikna 
eller vill veta någonting. När gästerna 
exempelvis ser våra vackra blomster-
arrangemang så är det ju många som 
vill prata med vår heltidsanställde 
florist. Och ibland vill gäster även 
fråga kökspersonalen något, efter en 
härlig matupplevelse. 

Somrarna domineras naturligtvis 
av bröllopsevenemang, där rekor-
det ligger på 58 bröllop under en 
sommar. 

–Ja, och i år är det särskilt många 
bröllopsbokningar från Norge. Men, 
vi kommer ändå kunna erbjuda vårt 
populära paket "Sommarnatt på 
slott", däremellan för andra gäster.

JUL I EGET KONCEPT
Ett annat exempel på nytänkande 
är de efterlängtade julpaketen på 
Thorskogs slott:

–Många återkommande gäster 
har som tradition att fira jul här, så 
vi måste ständigt överträffa förvänt-
ningarna. Under fem veckor är slottet 
och den omgivande parken pyntat 
som motivet på ett klassiskt julkort, 
eller en scen ur filmen Fanny och  
Alexander. ”VM i jul” har några 
gäster kommenterat det. Men vi 
serverar då inte ett förutsägbart 

julbord, utan en alldeles speciell fem-
rättersmeny, ofta med vilt som hu-
vudrätt, avslutar VD Lasse Nilsson.

Thorskogs slott utsett till

ÅRETS SLOTTSHOTELL

 RESOR OCH UPPLEVELSER  LIVSSTIL
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Är du intresserad  
av tandreglering?  

Besök aquadental.se 
för att läsa mer.

Aqua Dental har åtta kliniker i 
Stockholm och två i Göteborg. 
Tandregleringsteamet består 
av nio ortodontister, varav 
två seniora rådgivare som är 
några av landets främsta. Fler 

än hälften av deras patienter är vuxna. André 
Wikholm är en av Aqua Dentals special-
isttandläkare inom ortodonti.

– Vi är unika. Ingen annan privat aktör 
har så många dedikerade specialister inom 
samma

verksamhetsområde på samma plats. Det 
ger oss en bred kompetens som gör att vi kan 
ta oss an komplexa fall. Vi var även först med 
att se efterfrågan av tandreglering hos vuxna i 
Sverige och började därför använda anpas-
sade metoder långt före andra kliniker.

NY TEKNIK LOCKAR VUXNA PATIENTER
De senaste åren har de vuxna patienterna 
ökat. André förklarar att en stor del i detta är 
utvecklandet av aligners, tandställningar som 
består av uttagbara genomskinliga plast-
skenor, samt linguala tandställningar som 

fästs på tandradens insida. De traditionella 
rälsen kan även kombineras med tandfärgade 
keramiska fästen för att göra dem mindre 
påtagliga. Med digital teknik kan utfallet

simuleras innan behandlingen sätts igång.
– Vuxnas behandlingar är ofta mer drivna 

av estetik än funktion. Traditionella räls 
känns därför ofta inte relevant för äldre. 
Aligners och linguala tandställningar gör tan-
dregleringen nästintill osynlig och kan därför 
vara att föredra som vuxen, säger André.

”DET ÄR ALDRIG FÖR SENT  
FÖR TANDREGLERING”
Oavsett ålder leder förbättrad estetik till ett 
ökat självförtroende hos patienten. Att slippa 
sneda och trångställda tänder som upplevs 
svåra att rengöra kan öka motivationen att ta 
hand om tänderna, vilket i sig kan leda till en 
bättre munhälsa.

– Det är aldrig för sent för tandreglering. Så 
länge man är frisk och har en god munhälsa 
finns det ingen övre åldersgräns. Många äldre 
blir väldigt förvånade över detta, men för oss 
är det inga konstigheter, avslutar André.

Drömmen om det perfekta leendet behöver inte vara över bara för att tonåren 
är det. Tack vare nya diskreta tandställningar väljer allt fler vuxna att reglera sina 

tänder. Tandvårdskedjan Aqua Dental har lång erfarenhet inom tandreglering 
och är Sveriges största utförare av vuxenortodonti.

TEXT TOM SWALES   HEMSIDA WWW.AQUADENTAL.SE

Med diskreta tandställningar  
väljer fler vuxna tandreglering 

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

 TEXT & BILD ARLAFOODS.SE

KYCKLINGSALLAD  
MED NYA SMAKER

INGREDIENSER    

500 g kycklingbröstfilé
1 palsternacka
2 morötter
2 dl dinkel hel
1 apelsin
65 g blandad grön-
sallad
2 msk olivolja
1 dl hasselnötter
1 tsk flingsalt

Apelsinsås 

Rivet skal av 1 apelsin
1 tsk malen ingefära
2 krm salt
1 krm svartpeppar

Näringsvärden, per port
Energi: 560 kcal
Protein: 31 g
Kolhydrater: 38 g
Fett: 31 g

TILLAGNING 

1. Rör ihop ingredienserna till såsen och ställ kallt. 
2. Salta, peppra och stek kycklingfiléerna i en stekpanna 

ca 4 min på varje sida. Låt svalna. 
3. Skala rotfrukterna och hyvla dem med skalaren. 
4. Koka dinkelkornen enligt anvisning på förpackningen. 

Häll av vattnet och rör ner rotfrukterna direkt. 
5. Skala apelsinen och skär i bitar. 
6. Skär kycklingfiléerna i skivor. 
7. Rosta nötterna i torr, varm stekpanna. 
8. Blanda dinkel och rotfrukter med apelsin, sallad och 

olja. Lägg på kycklingen. Strö över salt och nötter. 
Servera med såsen.

Testa en ljummen och god kycklingsallad med goda grönsaker och smak av apelsin. 
Toppa med nötter för en extra smakupplevelse.

KYCKLINGSALLAD MED NYA SMAKER

PORTIONER: 4 ST  |  TID: 30 MINUTER   |  LÄTTLAGAT     

Cheesecake är en amerikansk klassiker med  
krämig färskost och gräddfil. Toppa gärna  
med rårörda hallon eller andra goda bär.

INGREDIENSER    

15 digestivekex 
75 g Arla® Svenskt Smör 
400 g Arla® färskost 
naturell 
2 ägg
½ dl strösocker 
3 dl Arla® gräddfil 
½ dl florsocker
1 msk vaniljsocker
Till servering
125 g hallon 
2 msk florsocker

TILLAGNING 

1. Sätt ugnen på 175°.
2. Krossa eller mixa kexen fint.
3. Smält smöret och rör ner smulorna. Tryck ut 

smulblandningen på botten i en form med 
löstagbar kant, ca 24 cm i diameter.

4. Grädda i mitten av ugnen ca 5 min.
5. Vispa ihop färskost, ägg och socker till en 

jämn smet. Häll smeten i formen.
6. Grädda 20–25 min. Låt svalna ca 10 min.
7. Rör ihop gräddfil, florsocker och vanilj- 

socker. Bred ut det på kakan och grädda i 
ytterligare 10–15 min. Låt kakan kallna.

8. Rör ihop hallon och socker och servera till.

PORTIONER: 12 ST   |  TID: 60 MINUTER   |  DESSERT  

CHEESECAKE MED KRÄMIG 
FÄRSKOST OCH GRÄDDFIL
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Det har aldrig varit enklare att fiska
Sportfiske är en av Sveriges vanligaste fritidssysselsättningar med cirka 
 2 miljoner utövare. Om du vill prova på att fiska det enklare än aldrig förr.  
Vid kusten är det gratis men i sjöar och vattendrag måste du ha tillstånd.

Sommaren är den tid 
då allra flest svenskar 
provar på att fiska. 
Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund 
(Sportfiskarna) kan ge 

många tips på vägen. På Sportfiskar-
nas hemsida hittar du olika aktiv-
iteter, regler, fisketips och mycket 
mer.

– Sportfiskarnas fiskekort Gula 
kortet kan du idag köpa med hjälp av 
mobilen, berättar Per-Erik Jacobsen, 
regionchef på Sportfiskarna. Runt 
Göteborg finns det 58 fiskevatten i 
och utanför staden och med Gulako-
rtet kan du fiska i alla.

För de som är under 16 år är fisket 

gratis på Gula kortets vatten gratis. 
Fångade fiskar kan anmälas till Sport-
fiskarnas webbtävling Artjakten. Det 
kostar heller ingenting och fina priser 
väntar.

I augusti erbjuder Sportfiskarna 
kräftfiske under tre kvällar. Dessa 
populära kräftfiskekvällar i Delsjön 
eller Sisjön kan bokas på Sportfiskar-
nas hemsida.

Om du vill du ha chansen att fånga 
regnbågsöring kan du testa att fiska i 
det vackra naturreservatet Svartedalen 
eller det stadsnära Norra Långevat-
tnet. För dig som bor inne i Göteborg 
simmar det 37 olika sötvattensarter 
i Göta älv. Det är bara att ta med sig 
spöt och sätta sig på kajkanten.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE   HEMSIDA WWW.SPORTFISKARNA.SE/GOTEBORG
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SPORTFISKARNA
• Medlemsorganisationen för Sveriges sportfiskare
• Organiserar 60 000 sportfiskare och 400 föreningar
• Företräder sportfiskets intressen i maktens korridorer
• Utför praktisk fiske- och vattenvård landet runt
• Tar varje år ut mer än 30 000 barn på fiske- och fiskevård
• 50 medarbetare på 8 kontor runt om i landet

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

Passa på! 

Tagenevägen 37, 425 37 Hisings kärra - 031 - 57 00 60Ladugårdsvägen 25, 461 70 Trollhättan - 0520 - 21 19 00

2018
NYHET

4900:-
Enduro Mover 

ord pris upp till: 38590:-

Dometic AC
ord pris: 27000:-

Vid köp av ny KABE 
årsmodell 2017

Välj mellan AC eller Mover

Fritidscenter Trollhättan
Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
0520-21 19 00

Campea Falkenberg
Vinbergsvägen 2
311 50 Falkenberg
010-130 82 25

Campea Malmö
Testvägen 5
232 37 Arlöv
010-130 82 24

Fritidscenter Göteborg
Tagenevägen 37
425 37 Hisings Kärra
031-57 00 64

Brandmannen Fritidscenter 174x121mm.indd   1 2018-01-12   08:27:40

Orust Golfklubb bidrar till att 
golfrundan blir en bra upplevelse. 
Utsikten är speciell men banan är 
också mycket välskött. Shopen har 
stort sortiment och drivs av klub-
bens Pro Stig Eriksson och restau-

rangen har öppet året om och klubbens medarbetare 
är alltid behjälplig och välkomnande.

– Närheten till Västerhavet och det varma vattnet ger 
oss möjlighet till en lång golfsäsong, berättar Annika 
Andersson. Det gör att vi oftast är först med sommar-
greener på våren i vårt distrikt. Vår Course Manager 
Ingvar Fjellman gör ett suveränt arbete och hela tiden 
pågår förbättringar av banan.

Orust Golfklubb lägger stor vikt vid att alla golfare, 
nybörjare som erfarna, ska få en känsla av att de är 
välkomna till denna fina bana.

Klubbhuset som byggdes 1990 är beläget mellan hål 
9 och hål 10 med utsikt även över hål 11 och hål 12 
samt de av Evert Taube besjungna Malö Strömmar 
och Malö. 

Det är en Seasidebana med linkskaraktär och är 
betraktad som en av Sveriges vackraste. Och på varje 
hål slås du av den enanstående havsutsikten. Under 
tidig vår och sen höst har banan spelkvaliteter som 
inte många kan erbjuda. Orust GK har stor och 
framgångsrik ungdoms- och elitverksamhet samt har 
tilldelats Svenska Golfförbundets silvercertifikat som 
bevis på en juniorvänlig anläggning. Klubben har 
dessutom livaktig senior och tävlingsverksamhet.

Orust Golfklubb på västra sidan av Orust öppnades 1985 och har  
blivit utnämnd 2014 för hål 2 som ett av Sveriges vackraste golfhål.  

Med havsutsikt på nästan alla hål har banan en speciell karaktär och  
hål 2 har utsikt över musselodlingar, Björnsundet och Malö.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE    HEMSIDA WWW.ORUSTGK.SE

Sveriges vackraste seasidebana 
med linkskaraktär 

Vill du veta mer?   
Gå in på www.orustgk.se och läs mer. 
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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.


