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TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.KARINHOLMSTROMART.SE

Stor personlighet med stor konst

Det tog ett tag innan Karin vågade lyssna 
inåt och göra det hon verkligen brann 
för. Att måla. Det krävdes en sorg för att 
hon skulle reflektera över livet och till 
en början blev det måleri på hobbynivå. 
Idag har hon ateljén i anslutning till 

hemmet och låter staffli och färger ligga framme så att 
hon enkelt kan ta vid när känsla infinner sig.

– Det kan ibland ta flera månader innan en tavla är 
klar, säger Karin. Trots att jag målat på heltid i fyra år 
nu är det inte alltid som jag blir nöjd eller har den rätta 
känslan, säger hon. Det där att visa upp sina alster för 
andras bedömning har varit svårt men ju fler tavlor jag 
gör desto mer självkänsla får jag.

Karins tavlor är oftast av stort format. Det passar 
hennes personlighet då hon är mycket engagerad i 
välgörenhetsgalor, djur och natur, och speciellt Syda-

frika, som lämnade spår efter sig efter en resa under 
studenttiden. Stora projekt, mycket energi och stor vilja 
att göra gott kräver sitt utrymme.

– Genom mina tavlor har jag mött massor av män-
niskor med samma intresse och vi kan diskutera konst 
och har blivit vänner, säger hon. Många är stammisar 
som regelbundet kommer på mina utställningar eller 
dyker upp på galor där jag säljer min konst till välgör-
enhet.

– Det är mötena med människor som gör att jag 
kommer in på den verkliga kärnan med min konst, 
säger Karin. När allt flyter och känslan är rätt är 
tillståndet magiskt och då blir även tavlan fylld av 
den känslan. Att våga följa sin dröm och vad som 
händer då är något Karin gärna föreläser om, även om 
utmaningar, fördomar, ens egna hjärnspöken och våga 
släppa tryggheten. Något hon själv har upplevt.

Karin Holmström målar gärna med stora penslar och yviga rörelser.  
Hennes engagemang för världen, djur och natur avspeglar sig i hennes konst 
där formatet gärna är stort. Varje tavla innehåller energi och rörelse i många 

lager av akrylfärg som ibland kan ta flera månader att framställa. 

KONST AKTUELLT
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Tidlösa, genuina och klassiska  
tapeter som håller för evigt 

I snart 115 år har Boråstapeter producerat tapeter och är onekligen den största  
tapetlevrantören i Sverige. Grunden till framgången ligger i deras omsorg för det traditionella 

och tidlösa. Grundaren Waldemar Andrén skapade klassiska tapetmästerverk som designteamet 
ännu utgår ifrån idag när de skapar moderna tapeter i olika spännande kollektioner. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.BORASTAPETER.SE

Sissa Sundling är Head 
of Design på Boråsta-
peter och står bakom 
mästerverk som tap-
etkollektionen Anno 
som består av ett urval 

av historiska tapeter, den äldsta, 
Rosenvinge, ändå från 1500-talet. 
Kollektionen är en del av Boråsta-
peters DNA och arv och här finns 
originalmönster från olika stilar 
och epoker som till den gustavian-
ska tiden, sekelskiftets jugend fram 
till det moderna 20-talet. 

– Det som är så fantastiskt med 
de här gamla tapeterna är att de är 
tidlösa. Fastän de kan vara hundra 
år gamla, är de aktuella än idag, 
berättar Sissa. 

– Till exempel tapeten Foglavik 
kommer från ett litet samhälle 
utanför Sollebrunn, en gammal 
glasbruksort. Familjen som har 
tagit över den gamla fabrikörsvil-
lan, gav mig ett fragment av orig-
inaltapeten från 1875 och de har 
nu fått tillbaka sin tapet i nytryck, 
säger hon. 

Tapeten Siri som är en jugendta-
pet, tryckt på Göteborgs tapetfab-
rik runt förra sekelskiftet, är med 
sina stora vallmoblommor väldigt 
modern och maffig i sitt utförande. 

MILANO OCH GÖTEBORG  
INSPIRERAR 
Boråstapeter arbetar även med 
samtida trender och reser årligen 

till inredningsmässor i London, Mi-
lano och Paris för att hitta de allra 
senaste strömningarna. Men idéer 
till kollektioner kan även komma 
från det vardagliga och nära.

Inspirationen till Everyday 
Moments, en kollektion som precis 
lanserats kommer från både na-
turen och staden Göteborg.  

– Jag ville komma åt materi-
alkänslan i väl använt tegel, rustik 
textil men också det enkla vackra 
som man hittar i naturen bara man 
låter blicken vila. Tegeltapeten 
Original Brick har Sissa skapat 
utifrån fotografier från gammalt 
tegel på Tredje Långgatan. En riktig 
göteborgstegelvägg som passar jät-
tefint i ett kök och skapar en mysig 
stämning. Fern Forest är också en 
helt otrolig tapet, med stora orm-

bunksblad. Vad skulle vara skönare 
än att sova i en skog av blad? 

Annars är kollektion InBloom 
med bara blomstertapeter deras 
storsäljare. 

– Alla älskar blommor och här 
hittar du allt från traditionella ros-
mönster till stora måleriska pioner 
tryckta på en skimrade yta.

Den allra senaste kollektionen 
heter Graceful Stories och kommer 
till butik nu i oktober. Här är det 
känslan av mjuk och varm mini-
malism som lyfts fram. Rosa toner, 
skimmer, marmor, thaisiden för den 
som vill inreda luftigt och modernt 
men ändå ombonat. 

Väljer du att tapetsera med 
Boråstapeter hemma fångar du det 
tidlösa och klassiska men tar samti-
digt ett steg in i det moderna. 
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En unik barnbok som skildrar  
föräldrarnas kärlekssaga

Alla barn vill veta om hur det var 
när mamma och pappa pussades 
första gången. Eller hur det var 
på deras första träff. Och genom 
VIBOKEN blir det verklighet och 
det fina med att skapa en bok när 

ens barn är små är att man kommer ihåg nästan 
varje detalj fortfarande. 

Josefin Runquist, upphovsmakaren till VIBOK 
kom på idén när en av hennes allra första vänner 
skulle skaffa barn och hon ville ge henne något 
personligt. Hon kunde hennes och hennes mans 
historia från första träffen till att de då skulle få 
en dotter tillsammans.

– Så jag skrev och illustrerade, kollade på You-
tube hur man binder en bok och gjorde det till 
dem. Under tiden som boken började bli färdig 
så kände jag att detta var något som andra kan-
ske vill ha och kunna läsa för sina barn - sagan 
om hur ens föräldrar träffades, berättar Josefin. 

BOKEN BLIR KLAR PÅ KORT TID 
Det tar ungefär en vecka från att du börjat skapa 
boken till att du får hem den och självklart kan 
man redigera och skriva till hur mycket man vill! 
Och sedan tillkommer fina och speciella illustra-
tioner till varje text, målade av Josefin själv. Hon 
är utbildad modedesigner på Textilhögskolan i 
Borås och har arbetat som designer för H&M, 
Lindex och även haft sitt eget klädmärke och 

älskar att illustrera och rita. 
– Jag får ofta mejl efter att kunder fått hem sin 

bok att barnen tycker den är så fin och att det 
kommer många tårar från föräldrarna samt att 
den snabbt blir en favorit bland böckerna hem-
ma. Det är underbart att få ta del av så många 
fina berättelser, säger hon. 

Framöver planerar VIBOK att utöka med fler 
böcker som till exempel, "Mormor, morfar och 
jag", "Mitt första år", "Mormor är i himmeln" 
och "Gudmor och jag". 

–Alla böckerna kommer vara baserade på 
något verkligt för barnet och kunderna kommer 
få hjälp med att skriva dem, avslutar Josefin. 

Letar du efter den perfekta Godnattsagan till dina barn? Eller den perfekta  
dop- eller Babyshowerpresenten? Här är den och ni skapar boken helt själva.  

Med hjälp av fiffiga frågor skapas berättelsen om hur mamma och pappa träffades 
och unika illustrationer kommer att skapas efter er text. Det är företaget VIBOK som 

kommit på den geniala idén och som snabbt blivit en favorit hos barnen. 

TEXT LINDA JOHANSSON  BILD LINNEA DAHLGREN  HEMSIDA WWW.VIBOK.SE

 BOK  AKTUELLT
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Sedan 2007 ägs och 
drivs Loka Brunn Kur 
och Konferenshotell av 
familjen Spendrup och i 
en vacker natur och mitt 
emellan sjöarna Norra- 

och södra Loken finner du kurorten. 
När familjen tog över Loka Brunn 
för 13 år sedan så fanns ett gammalt 
badhus på orten. Och detta rev man, 
för att kunna bygga deras fantastiskt 
vackra spa Vattensalongen, som in-
vigdes 2011. Här badar man i varma 
och kalla källor och här finns inte 
mindre än fem utomhuspooler som 
är öppna året om. Vad kan vara mer 
härligt en kall vinterdag, när snön 
faller ner, att simma ut i en 38 grader 
varm pool och blicka ut över sjön! 

– Jag brukar säga att spa är en 
mänsklig rättighet och det är många 
som väljer att åka till Loka Brunn 
för att vi har vårt fantastiskt fina spa. 
Innan hade vi enbart en pool, men 
vi byggde fyra nya, för alla gäster-
na ville ju simma ut och titta över 
vattnet, berättar Mia Spendrup, VD 
och ägare.

 I spa finns även bastus, ett gym 
med instruktörsledda träningsaktiv-
iteter samt en behandlingsavdeln-
ing med alla typer av kropps- och 
ansiktsbehandlingar. Och varför inte 

prova på Lokas Gyttjebehandling? 
Förr i tiden grävde man upp gyttja 
bakom kyrkan på området och 
använde detta i behandlingar och 
detta anammas självklart fortfarande 
och fungerar ypperligt för stressade 
nackar eller onda ryggar. 

BO SOM EN KUNG 
På Loka Brunn bor du ståtligt i ett av 
de 54 husen och där alla har sin egen 
charm och där du kan välja på sviter, 
dubbelrum eller societetsklass. Eller 
så kanske du vill ha ett eget hus, där 
det finns möjlighet att bo i exempel-
vis Parkvillan och Kungsbyggnaden. 
I stora Societetshuset njuter du av 
mat och dryck och där finns bar och 
stora härliga salonger med eldstad att 
samlas vid. 

På grund av den vackra miljön är 
det många som gifter sig på Loka 
Brunn, där de hjälper dig att skräd-
darsy hela ditt bröllop. Varför inte 
kombinera ditt bröllop med härligt 
spa-besök, bastubad och fest? Och 
kanske en njutningsfull brunch med 
släkt och vänner dagen efter? Det är 
även mycket populärt att fira jul och 
nyår på kurorten och där de likaså 
där bistår med allting som julbord, 
tomte, dans kring granen och pa-

        

NJUT AV ETT ROGIVANDE SPABESÖK  
I VACKER MILJÖ MED HISTORISKA ANOR 

TEXT LINDA JOHANSSON   HEMSIDA WWW.LOKABRUNN.SE 

I flera århundraden har människor vallfärdat till Loka Brunn för att umgås, njuta, koppla av och 
hämta livskraft och än idag står Loka Brunn Kur och Konferenshotell för samma värdegrunder 
och hit kan du komma och bara slappna av i deras rogivande spa, bo kungligt i ett av de 54 
husen, med anor från 1700-talet och njuta av god mat och dryck i Stora Societetshuset. Missa 
heller inte ett besök på Grythyttans Gästgivaregård, också drivet av Loka Brunn, och ta del av 
deras klassiska vinprovning i deras vackra vinkällare med över 2000 olika vinsorter.

SPA  RESOR & UPPLEVELSER

ketinslagning. Tänk vad härligt att 
kombinera julfirandet med ett härligt 
spabesök och slippa göra någonting!

–Du behöver inte ens bädda sängen 
själv, skrattar Mia. 

När du väl är i trakterna så måste 
du också passa på att njuta av en 
härlig middag och vinprovning i 
Grythyttans Gästgivaregård. Den 
ligger enbart 13 kilometer från Loka 
Brunn och här satsar man stenhårt 
på mat av högsta kvalitet och en 
dryckesupplevelse utöver det vanliga. 
Väljer du exempelvis paketet ”Två 
världar” ingår en natt på Gästgivar-
egården och en natt på Loka Brunn 
där du kan njuta av det bästa från de 
båda platserna. 
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Grekland, Mauritius, USA och 
Sydafrika.

Genom ett paket med Sunbirdie får 
du även golfen billigare. Den ingår 
oftast i paketet och på många ställen 
anordnas tävlingar och playaround-
paket på flera banor.

Sunbirdie säkerställer kvaliteten 
hela tiden, har egna värdar på plats 
som löser dina problem och fixar 
aktiviteter och bokar sightseeing 
eller turer för dig. Många som hyr ett 
boende under en längre tid får även 
besök av vänner några dagar eller 
vecka till deras lägenhet.

– Livet på en longstaydestination 
är mycket socialt och många träffar 
nya bekantskaper för livet, säger 
Mikael. Året därpå åker de tillsam-
mans till en ny ort och upplever det 
bekymmersfria livet där.

Bokar du själv en lägenhet i till 
exempel Spanien ingår inte golfen 
och den kan bli dyr om du vill spela 
ofta och stanna länge. Sunbirdie har 
avtal med klubbarna och därför kan 
de inkludera golfandet i paketpriset.

FRIHET OCH AVKOPPLING  
I VÄRMEN
– Friheten att kunna variera sitt 
vinterboende lockar många, inte bara 

golfare, även om de är vår priogrupp. 
Därför har vi även longstaypaket 
utan golf, säger Mikael. Det kan ju 
var så att det bara är en i familjen 
som vill spela och den andra då 
hellre gör besök på olika marknader, 
vingårdar eller ägna sig åt att koppla 
av och njuta.

Om du köper dig ett boende i till 
exempel Sydeuropa blir du även ans-
varig för att lägenheten underhålls, 
försäkringar, städning, el och vatten, 
kanske trädgård och alla andra 
oförutsedda händelser som kan ske 
vid eget boende. Genom Sunbirdie 
kan du ha det sköna livet utan att 
behöva bry dig om det tråkiga. Om 
du vill kan du åka till samma ställe 
varje år, precis som ett eget boende, 
eller byta ort och land varje gång.

Sunbirdie som är helsvenskt 
företag, betalar skatt i Sverige, har 
heltäckande avbeställningsskydd och 
där kunden får en svenska faktura 
och betalar till ett svenskt bankkon-
to, blir ett tryggt val utan språkför-
bistringar eller krångel.

Ett bekymmersfritt liv med mycket 
socialt umgänge om du önskar i ett 
varmt och soligt land, speciellt när 
vädret bjuder på regn, kyla och blåst 
här hemma.

Många av oss frusna svenskar 
önskar hitta ett ställe på varmare 
breddgrader att tillbringa ett 
njutningsfullare liv på. Kunna äta 
frukost i solen varje dag i febru-
ari, ta ett glas vin på balkongen i 

solnedgången med härlig utsikt över havet eller en 
mysig by. Förutom golf, några dagar i veckan, vill 
du också kunna leva livet. Gå till lokala slaktaren, 
handla grönsaker på marknaden eller ta långa 
strandpromenader. Därför ska du välja Sunbirdie 
longstayresor. Ett klimatsmart sätt att resa på.

Själv bokar du flyg och eventuellt en hyrbil, 
resten ordnar Sunbirdie med egna värdar alltid 
på plats. Varje år kan du åka till nya platser. Lära 

känna nya människor med samma livsstil som du, 
ha ett socialt och aktivt liv, utan att behöva bry 
dig om lägenhetens alla ansvarsområden.

GOLFARE AKTIVA
– Golfare är en aktiv grupp som gärna reser my-
cket till olika platser, säger Mikael Andersson, en 
av delägarna. Förutom golf vill de uppleva andra 
saker, åka på safari, besöka städer, umgås, bada 
och äta gott. De vill ha ett bekymmerfritt liv med 
bara det godaste.

– Golfen är anledningen men boendet är ofta 
viktigast, säger Mikael. Majoriteten av våra 
resmål har vi Spanien men även i Portugal, Italien, 

        

Res klimatsmart  
- åk sällan, stanna längre

TEXT SABINE VON BORGSTEDE   BILD SUNBIRDIE  HEMSIDA WWW.SUNBIRDIE.SE

Sunbirdie AB är ett helsvenskt företag med stor erfarenhet av resebranschen.  
De har specialiserat sig på longstayresor där resenären stannar cirka 4 veckor på 
samma ort. Framförallt riktar de sig till golfare, då golf oftast ingår i priset, men 
även till de som utöver golfen vill leva ett njutbart liv på soliga breddgrader utan 
ansvar för försäkringar, städ eller el och bara kan lämna nyckeln och åka hem.

LONGSTAY  RESOR & UPPLEVELSER
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& träning
utvalt inom sport 

FEARLESS TIGHTS
Högmidjade träningstights som lämpar sig för 
de flesta typer av träning. Tightsen är helt squat 
proof och håller sig på plats under träningen.
Pris: 599 kr Hemsida: www.fxtness.com

SPORT- TOPP & TIGHTS M/90 
IKERSANDEGAARD
Kompressionsmaterial av mycket hög 
kvalitet. Se hela kollektionen från 
Ikersandegaard på hemsidan.
Hemsida: ikersandegaard.com

TRÄNING LIVSSTIL

WOMENS SOLAR FUSE
Sporty komfort walking och träningssneaker i Skech Knit Mesh.  
Innersula: Air Cooled Memory Foam. Pris 999 kr. Hemsida: www.skechers.se

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.BIONEMA.SE

Miljoner små trädgårdsmästare 
Bionema har under 20 år sålt nematoder till yrkesodlare och privat-
personer som vill bekämpa ohyra på ett ekologiskt och effektivt sätt.

Dessa nematoder är insektspar-
asitära och lever i vissa speci-
fika värddjur, de kan aldrig 
skada växter eller andra djur.

När nematoder kommit in 
sitt värddjur startar en process 

och snigeln/larven blir till en ”föröknings-
plats” där nya nematoder bildas och skaded-
juret dör. De nya nematoderna  söker upp nya 
skadedjur för att föröka sig i, så fortsätter det 
så länge det finns nya värddjur inom räckhåll.

– Det är mycket effektivt att använda nema-
toder till bekämpning, säger Susanne Jonsson, 
vattna nematoder där du har larverna eller 
sniglarna och de kommer omedelbart att 
försöka hitta sitt värddjur.

Öronvivlar och sniglar kan göra stor skada 
i trädgården. Sniglar kan skapa stor förödelse, 
små sniglar finns i jorden och äter på rötterna, 
de större äter på t.ex blad och bär. Öronviveln 

gör ”konduktörsklipp” i bladkanterna och 
öronvivelns glupska larver äter på rötterna.

Nemasys L innehåller nematoder som an-
griper larver av öronvivel, larver som gör stor 
skada om de får härja fritt, speciellt på våren 
då de börjar äta på rötterna före växterna 
vaknat till liv. Växterna är då helt utan försvar 
mot larvernas angrepp. 

Nemaslug innehåller nematoder mot 
sniglar. Nematoder som vattnas ner angriper 
småsniglarna under jord, sniglar på marken 
som träffas av nematodlösningen angrips och 
dör efter en tid.   

– Både nematoder mot sniglar nematoder 
mot öronvivel verkar från +4 graders mark-
temperatur, d.v.s samtidigt som skadedjuren 
blir aktiva, så de kan börja angripa skaded-
juret direkt de börjar vakna till liv på våren, 
säger Susanne.

Få hjälp att skapa ditt drömbadrum 

Hos Aderbys Rörs Comfortbutik i 
Kungsbacka hjälper de dig med 
allting du behöver för att skapa 
badrummet du alltid drömt om. Och 
behöver du hjälp med installation, 
din värmepump eller andra tjänster 

som har med vatten och rör att göra, är de din 
självklara hand där med. 

Passa också på att titta in i deras Comfortbu-
tik på 270 kvadratmeter, där de med sina 30-tal 
badrumsleverantörer kan erbjuda allting till ditt 
badrum eller hjälp med att bygga ett helt nytt. Här 
finns ett Showroom med inspirationsmiljöer och här 
kan du fråga efter de senaste trenderna. De har även 
möjlighet att erbjuda ett ”Färdigt badrum koncept” 
vilket innebär att du får hjälp med allting, från 
ritning till färdigt och komplett badrum.  Badrums-
branschen är också en bransch i ständig förändring. 

– Jag anställdes som butiksansvarig för 12 år 

sedan och det roligaste är att du lär dig något nytt 
varje dag. Även om jag varit här så länge så kommer 
alltid någon in med ett problem som jag inte har 
stött på ännu och det är väldigt utvecklande. Det är 
nya hus och gamla hus och det kommer nya regler 
som man måste förhålla sig till och det uppdateras 
varje år, berättar Anna Gabrielsson, butikschef. 

Trenderna som hon ser inom badrum just nu är 
att många vill inreda med matta, svarta detaljer på 
exempelvis kranar och takduschar. Och även mäss-
ing och guld kommer tillbaka. 

Har du en kran som droppar hemma? Eller bara 
vill göra en allmänbesiktning? Då kan Aderbys rör 
rekommendera deras Comfortkoll. Detta innebär 
en genomgång av ditt hus och en översyn av alla 
dina VVS-installationer och även ditt värmesystem. 
Är det något som behöver åtgärdas hjälper de dig 
självklart med detta snabbt och smidigt och detta är 
ett bra sätt att få kontroll över ditt hem. 

Kanske vill du skapa en lyxigare känsla i badrummet och installera det där ovanpåliggande 
handfatet du alltid drömt om. Eller byta ut kranen till en trendig färg i guld? Eller skapa en 

spa-känsla med naturtoner i golv och vägg vilket ger ljus och harmoni?
TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.COMFORT.SE/ADERBYS-ROR
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Värdefulla råd från Morups inför fönsterbytet

Pontus framhåller att 
monteringen är en lika 
viktig faktor som fönstrets 
kvalitet, vilket inte alla 
villaägare tänker på:

–Kolla så att fönsterlev-
erantören har egna team, specialise-
rade på deras fönster. Om en extern 
hantverksfirma gör jobbet, så kan 
det bli otydligt kring vilken part som 
tar ansvar om något felar. Därför 
har vi på Morups egna team i alla 
distrikt, där kunden först träffar våra 
projektledare som kom-
mer hem och tittar på 
projektet, kostnadsfritt 
för kunden. Han utför 
mätningen, rekom-
menderar passande 
fönster och lämnar 
offerten. Projektle-
daren är kundens 
kontaktperson under 
hela fönsterbytet. 

Efter att montörerna är klara gör ni 
tillsammans en slutlig genomgång av 
fönsterbytet.
Montering av en icke specialiserad 
hantverkare kan självklart också se 
bra ut, men ändå dölja stora brister. 

–Ja, runt karmen ska det vara rätt 
isoleringsmaterial som följer trästom-
mens expansion och rörelse, under 
många år med skiftande temperatur 
och fuktighet. För bästa isolerings-
förmåga ska dessutom fönstret vara 
placerat i väggens varma del. Alla 

moment måste bli rätt.

GARANTIER  
OCH OMFATTNINGEN
Lång garantitid är naturligt-
vis bra, men man bör syna 
vilka delar och brister som 
garantin egentligen omfattar.

–Absolut. Morups har ju tio 

års garanti på monteringen och sen 
garanterar vi dessutom att beslagen, 
som exempelvis handtag, cylindrar, 
gångjärn och annat, fungerar prob-
lemfritt i minst tio år. Eftersom vi 
tillverkar fönstren i vår egen fabrik så 
har vi ju kontroll på trämaterialet, så 
vi garanterar även tjugo år mot röta. 
Fast personligen tror jag nog att de är 
rötbeständiga i närmare hundra år, 
men det kanske inte skulle vara så tro-
värdigt att påstå, ler Pontus Edgren.

– Jag råder också att välja inbro-
ttsskyddade fönster och kondenss-
kyddade glas, vilket gäller alla våra 
fönster utan extra kostnad. Med mod-
erna fönster, utrustade med kondens-
skyddat glas, kan man utan problem 
välja ett fönster med de absolut bästa 
u-värdena. Att slippa underhålla fön-
ster är också värdefullt, och därför är 
alla våra träfönster aluminiumklädda, 
avslutar Pontus Edgren.

Att beställa byte av flera fönster innebär en stor investering. Det finns alltså anledning att fundera 
på faktorer som garantier, U-värde, kondensskydd, materialens kvalitet och teamet som ska  

utföra fönsterbytet. Därför tar Villanytt råd från Pontus Edgren på Morups Fönster.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MORUPS.SEinteriör 
VINTER 2019/20

FLOWERLAMP
En handgjord lampa som har sitt fäste i sydvästra Frankrike. 
Diametern på den monterade lampan är ca100 cm. 2.495:-
www.butikesq.se

ATMOSPHERE LIGHT  
& COLOUR COPPER
Elegant och stilren jordglob med 
kopparfärgad fot och karta. Inbyggd 
belysning. Pris: 969:- www.jordglob.se

SPEGEL GALAX
En stilfull och bohemisk spegel 

som finns i mässing. När du handlar 
WeReuse märkta varor så bidrar du 

till en cirkulär ekonomi! Pris 199:- 
(nypris 799:-) www.returhuset.se

”DREAMER”  
MARIEVICTORIA DESIGN

Finns i två storlekar:  
A4 (210 x 297 mm) 169:-  

och A3 (210 x 420 mm) 299:- 
www.marievictoriadesign.com

HAVANA RUSTY ROSE 
Spegeln är ca 80cm i diameter,  
storlekarna kan variera något 
då fjädrarna är olika långa. 
www.houseoffeathers.se

SOFFA 3 SITS SAMMET BLÅ SKIEN
Stilen är starkt inspirerad av retro- och vintagedekor som 
passar lätt i alla vardagsrum eller kontorslokaler. Höjd: 91 cm, 
Bredd: 200 cm. Just nu: 6.499:- www.everyroom.se

UNDERBARA ULLPLÄDAR
Pläden ger dig inte bara värme 
– den skänker även en elegant 
touch till soffan. Stort sortiment på 
hemsidan. www.ullshoppen.se

SOFFBORD ORLAND
Elegant soffbord i modern design ger ditt hem funktionalitet 
och elegans. Bordsskivan av glas. Pris 1.399:- ord.pris 2.200:- 
Gratis hemleverans. www.everyroom.se

OCTUPUS ESQ EDITION
Handgjord unik produkt för 
Esq Linköping. Pris: 1.695:-
www.butikesq.se

FINNS I  
FLERTALET 

FÄRGER OCH 
UTFÖRANDEN
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Comfornette i Skene stoltsera med hela 24 badkarsmodeller.  
För att göra kundens badupplevelse extra behaglig ligger stort fokus 
på maximal massageeffekt i kombination med största möjliga tystnad.

Sedan 1992 har Comfornette 
tillverkat och monterat 
badkar och företaget har 
kommit att bli ett av de äldsta 
varumärkena i branschen. 
Comfornette har specialiserat 

sig på massagebadkar.
– Genom åren har vi skaffat oss stor 

kunskap om vatten- och luftmassage för 
att ge våra kunder maximal njutning och 
avkoppling, säger Tomas Ängkulle på 
Comfornette. 

Hela produktionen är placerad i svenska 
Skene, detta för att snabbt och smidigt 
kunna anpassa produkterna till den sven-
ska marknaden och badrumsstandarden.

Comfornette använder sig av den 
senaste teknologin inom vattenmassage: 
IMS, Intelligent Massage System, som 
är en ny standard för vattenmassage där 

massagebadkaret styrs helt elektroniskt 
från den användarvänliga kontrollpanelen. 
Med IMS-systemet är karets sargkanter 
rena från vred och reglage vilket ger en 
minimalistiskt design resulterar i enklare 
rengöring. Systemet bidrar också till en 
lägre ljudnivå och möjliggör automatiska 
massageprogram som leder och fördelar 
vattnet till de olika massagejetsen i en 
bestämd ordning. Systemet är indelat i 
olika massagezoner och innehåller pulser-
ande massageprogram för att uppnå bästa 
tänkbara massageeffekt. 

– Kunden får ett bad med vandrande 
massagestrålar som masserar och knådar 
kroppens trötta och stela muskulatur. 
Massagebadkaret blir din egen massör som 
alltid har tid och aldrig tröttnar!

Massageprogrammen sköts enkelt via de 
användarvänliga kontrollpanelen. 

Flera av badkaren är dessutom utrustade 
med Silent System Technology som är ett 
av marknadens tystaste massagesystem.

– Genom noggranna flödesberäkningar 
och speciellt utformade rörkomponenter 
har våra pumpar kunnat optimeras till 
våra massagesystem. Den släta slangen 
gör att ljudnivån i slangsystemet minime-
ras ytterligare. Slangen är antibakteriellt 
behandlad och fri från fthalater. 

Och eftersom det inte finns några 
luftintag eller vred på karets sargkant blir 
ljudnivån ännu behagligare. Dessutom blir 
energiförbrukningen lägre. 

Comfornette tillverkar även duschbad-
kar. Karen är designade så du får ett rejält 
duschutrymme och vikbar skärm.

– Med ett duschbadkar får du det bästa 
av två världar, en skön dusch eller ett 
avkopplande bad.

Koppla av i tyst miljö  
med egen massör

TEXT MARIA FELLDIN     HEMSIDA WWW.COMFORNETTE.SE

Dugges – ett bryggeri med smak

Förr i tiden var all öl syrlig. 
Då hade bryggerierna 
inte samma kontroll över 
jäsningen som idag. Dugges 
Tropic Thunder kom till 
efter en resa till Belgien som 

hela företaget gjorde. De ville skapa 
en syrlig öl med modern smak och 
mindre sötma.

– Vi brygger all vårt syrliga öl med 
Lactobacillus. I Tropic Thunder har vi 
även i massor av mango, passionsfrukt 
och persika, säger Tomas Halberstad, 
PR och kommunikatör för Dugges.

– Resultat är ljuvligt, säger han.
Det var lite av ett vågspel under 

processen att ta fram en sådan syrlig, 

fruktig smak på en öl. Har vi gått för 
långt, tänkte de? Var världen redo för 
den? Resultat blev lysande och idag 
står Tropic Thunder för basen av hela 
sortimentet. Dugges levererar öl till 26 
olika marknader över hela världen.

– Hemligheten till vår framgång 
med syrlig öl ligger nog i att vi satsade 
på den stora marknaden direkt, säger 
Tomas. Många börjar lokalt, region-
alt och sen kanske globalt. Vi gjorde 
tvärtom.

Tropic Thunder är en ren säll-
skapsöl. Istället för bubbel eller 
fördrinken serveras den kall. Den kan 
även avnjutas till en fruktig dessert 
som en sorbet eller fruktkaka.

Sedan starten 2005 har Dugges vuxit sig starka på världs-
marknaden för syrligt öl. De har ett stort sortiment och smaker för 
alla gommar. Storsäljaren är Tropic Thunder, en öl med mycket 
syra och smaker av passionsfrukt, persika och mango.
TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.DUGGES.SE

HITTA PRYLAR 
ATT ÄLSKA

GÅ TILL

HEMSIDAN

Hos Happy Green hittar du fina, tidlöst designade köksprylar att älska. Och när 
du älskar dina prylar är du mer rädd om dem. Och vet du, då håller de längre 
och ger dig glädje under många år. Det tycker vi är hållbart.

För en grönare värld

MAT LIVSSTIL
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Kön ringlar alltid lång på 
lunchen till restaurangen 
på Drottninggatan så 
det är bra att komma 
tidigt. Vi öppnar lunchen 
klockan 11.00 och den 

håller på till 15.00. Bästa tiden att 
komma, för att vara garanterad plats 
är när vi öppnar eller efter rushen 

som är över runt 13.00. Det är också 
därför som vi har öppnat i Femman, 
Nordstan, för att kunna servera ännu 
fler gäster våra saftiga burgare, laga-
de från grunden, berättar Markus 
Ronge, ansvarig på Drottninggatan. 

Tillsammans med kollegor driver 
han DINÉ som även finns på Hede, 
Kungsbacka. De är ett gott kompis-
gäng och har alltid roligt på jobbet. 
Det går inte en dag utan skratt och 
skämt och som Markus också själv 
säger: Jag glömmer av att jag är på 
jobbet ibland, vi har ett gott häng 
och har det bra och så vill vi också 
att våra gäster skall känna när de 
äter hos oss. De skall avnjuta en 
perfekt burgare av högsta klass i en 
avslappnad och trevlig atmosfär. 
Han fortsätter:

– Det är en skön stämning och 
trevlig inredning här och när vi 
öppnade så var det för att man 
skulle få en hemmafeeling och 
kännas avspänt. Vi vill att folk ska 
glida förbi spontant, ta en öl och 
en burgare, och gärna använda 
händerna. Då smakar den som 
bäst. Helt enkelt avslappnat och 
trevligt.

Det kanske inte är så kon-
stigt att gästerna flockas till 
restaurangen på lunchen, då 
du för 105 kronor kan välja på 
exempelvis en härlig Tryffel-, 

Chili- eller Bourbon & Bacon burgare 
och där mixed fries eller tryffelmayo 
ingår samt kaffe. 

Även på kvällar och helger är restau-
rangen öppen, och är lika populär då. 
Såväl kompisgäng som barnfamiljen 
till romantiska par avnjuter burgar-
na. Den mesta ölen som säljs är från 
Tjeckien men du hittar även flera sort-
er från mikrobryggerier i Göteborg, 
ett brett spann med andra ord. Dricker 
du inte öl kan du alltid prova en Oreo- 
eller en Nutellashake.

I Göteborg är konkurrensen på 
hamburgermarknaden stenhård så det 
gäller att sticka ut:

– Det är viktigt att det är gott och 
fräscht och när det gäller just ham-
burgare så måste man ligga ett snäpp 
över alla andra. Allting som går ut 
genom luckan skall vara tipptopp. 
Detta gäller även vår personal, när 
man kommer hit skall man få en 
superbra mat- och serviceupplevelse 
och ifall man läser matrecensioner så 
får vi alltid väldigt väldigt höga betyg, 
berättar Markus. 

Är du extra hungrig, kan man 
lägga till en ”puck” alltså en burgare 
eller kanske smaka på ”monstret” 
som är en trippelburgare fylld med 
kärlek. Den kommer med chilimayo, 
cheddarostx6, bacon, bourbonsås och 
ostkräm. 

Vi säger bara MUMS! 

Njut av riktigt läckra burgare  
i en trevlig och avslappnad miljö  

Tänk dig en riktigt saftig 150 grams burgare tillagad av svenskt gårdskött och ett 
bröd som bakats lokalt efter eget recept. Till detta serveras läckra pommes blan-

dade med sötpotatisfries, eller en god coleslaw samt en utsökt tryffelmayo. Denna 
urgoda burgare avnjuter du centralt på DINÉ Burgers på Drottninggatan eller i 

deras nyöppnade restaurang på andra våningen i Femman, Nordstan. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA  WWW.DINEBURGERS.SE 

 INREDNING LIVSSTIL

Värmen som inredningsdetalj

TEXT MARIA FELLDIN  HEMSIDA WWW.GBG-BRASVARME.SE

Fler och fler väljer att skaffa braskamin för att det är snyggt, den 
behagliga värmen som snart infinner sig i huset kommer på köpet. 

Tidigare kom folk hit för att de hade ett hus 
som de skulle värma upp. Nu vill de ha en 
fräck grej i vardagsrummet, säger Anders 
Söderlund som driver Göteborgs Brasvärme, 
en av Eldakedjans 44 butiker. 

Braskaminen har blivit en åtråvärd inred-
ningsdetalj, som de senaste åren gått från grått, till svart 
och just nu supertrendigt vitt. 

– Ta gärna med en ritning på huset när du kommer hit 
så ser vi snabbt var braskaminen kan placeras och kan ge 
ett kostnadsförslag. Det är också bra att ha syftet klart för 
sig, om kaminen ska ge trivsel eller värme.

– Vid hembesök ger vi sedan precisa förslag på var 
kaminen kan stå och hur skorstensröret behöver dras. 

Göteborgs Brasvärme arbetar med de största märkena 
som Contura från svenska Markaryd, danska Scanspis 
och norska Jötul. 

– Det är stora, kända märken som man enkelt kan ord-
na reservdelar ifrån om det skulle behövas om fem år.

ELDA MED GASOL
– Just nu går trenden mot mindre kaminer som går att 
elda på låg effekt, med stora glasytor. En annan nyhet 
är kaminer som drivs på gasol. Det gör att du får en fin 
eldstad som smidigt kan startas med din smartphone. 
Gasflaskorna förvarar du på utsidan i ett gasolskåp. 
Enkelt och effektfullt.

Eldar man kontinuerligt märker du skillnad på elräk-
ningen. 

– Det är många som blir förvånade över hur effektiva 
braskaminerna faktiskt är. I genomsnitt värmer en kamin 
cirka 100 kvm. 

Eldabutikens kaminer uppfyller Boverkets nya direktiv 
om ökade utsläpps- och effektivitetskrav. Eldakedjan 
är också marknadens enda aktör som certifierar sina 
montörer för trygga och säkra installationer.

 HEM  BYGGNATION

"Just nu går trenden 
mot mindre kaminer 
som går att elda på 

låg effekt, med  
stora glasytor"
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En spännande höst väntar  
på GöteborgsOperan

TEXT PETRA ROMAN  BILD GÖTEBORGSOPERAN  HEMSIDA WWW.GOTEBORGSOPERAN.SE

Oavsett man är en 
van operabesöka-
re eller inte, 
kommer det att 
finnas någonting 
för alla smaker 

på GöteborgsOperan säsongen 
2019/2020. För den som önskar 
”grotta ner sig” lite extra erbjuds 
möjlighet att ta del av en cirka 
tjugo minuter lång introduktion 
innan föreställning (med undantag 
för premiärer). 

– Det är bara att infinna sig 
på Lilla scenen senast en timme 
innan ridån går upp för att få en 
djupare inblick i verket, berättar 
Marie Branner, pressansvarig på 
GöteborgsOperan. Hon fortsätter: 
Då introduktionerna är väldigt 
populära och platserna begränsade 
rekommenderar vi att man kom-
mer i god tid. 

OLIVER! 
Oliver! är en fartfylld musikal i 
regi av koreografen och regissören 
Fredrik Benke Rydman. Musikalen 
bygger på Dickens klassiska roman 
om Oliver Twist; en föräldralös 
pojke som växer upp på gatan, 
med allt vad det innebär. 

Musikalen hade urpremiär på 
West End i London redan 1960 
och har sedan dess fängslat pub-
liken genom alla år. Problematiken 
med föräldralöshet, gängbildning 
och kriminalitet är ett fenomen 
som är lika aktuellt nu som då. - 

Föreställningen talar till olika gen-
erationer på olika sätt, vilket gör 
den till en bra familjeföreställning, 
berättar Marie Branner. 

VIRUS/LOVE
Danskvällen Virus/Love består av 
två verk. Ohad Naharins Virus 
är det tredje samarbetet mellan 
Naharin och GöteborgsOper-
ans Danskompani, med premiär 
den 11 oktober på Stora Scenen. 
Faktum är att GöteborgsOper-
ans Danskompani blir det andra 
kompaniet någonsin att sätta upp 
denna föreställning. 

Ohad Naharin står för koreogra-
fin i verket Virus; ett ifrågasättande 
av hela idén med teater som bjuder 
på en spännande blandning av 
klassisk, arabisk och technomusik. 

Kvällens andra verk, Love, ko-
reograferas av Guy Weizman och 
Roni Haver, och handlar om olika 
perspektiv på kärlek och om den 
ständiga jakten för att finna den. 

CARMEN
En klassisk opera i tre akter som 
handlar om den vilda, orädda och 
eldiga Carmen. Här återkommer   
mezzosopranen Katarina Gio-
tas, som tidigare hyllats för sin 
tolkning av titelrollen. Giotas har 
tidigare setts i GöteborgsOperans 
uppsättningar av bland annat 
Figaros bröllop, Madama Butterfly 
och Trollflöjten.

Carmens hopplöst förälskade 
motspelare, Don José, porträtteras 
av tenoren Joachim Bäckström. 
Också han har medverkat i flera av 
GöteborgsOperans föreställningar, 
bland annat Hamlet och Nyckeln 
till drömmarna. 

Carmen, Tosca, La Bohème, Valkyrian, Virus/Love och Oliver!  
Klassiska och känslostormande operor blandat med musikal och dansföreställningar. 

Det är lite av det GöteborgsOperan bjuder på säsongen 2019/2020.

DANS & MUSIK KULTUR OCH UPPLEVELSER
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NEW YORK EDIT 
STOREFRONT NO.2
Originalposters av  

Evelina Boström. Foton på  
"storefronts" fotade i  

New York. Pris från 399:- 
stylelevel.com

SHAGGY  
FAUX FUR COAT 

Otroligt  fin pälsjacka från 
Style Level i högkvalitativ 

fuskpäls. 699:- 
stylelevel.com

CELESTE  
SAKI SWEDEN

Dunjacka som skyddar mot  
säsongens stormar. Lång och  
värmande med fin passform.

Impregnerad med Bionic Finish 
ECO treatment och Water Guard  

bröstfickor. 3.999:-
www.saki.se

VIVIENNE, DUSTY PINK  
SAKI SWEDEN

Stilren längre kappa i mjuk faux 
fur. En aprikosfärgad dröm med 

klassiska detaljer som djupa 
sidofickor, kavajkrage och 

stängning med knappar. 1.799:-
www.saki.se

Sjyst och etisk hudvård med Nonique och Yeauty

Ax & Lin är en svensk importör av hud- och hårvårdsprodukter som ställer stenhårda  
och ideella krav på sina leverantörer. Grundaren, Cecilia Pålsson, förklarar att människor 

inte bara vill vårda huden, utan även värna miljön och allt levande. 

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MEDS.SE

Att funktion och etiska 
värderingar måste 
fungera ihop, är något 
som Cecilia gärna 
understryker:

–Ja, de som 
exempelvis väljer produktserierna 
Nonique och Yeauty, ska känna 
trygghet både ut- och invärtes. Men 
våra veganska, ekologiska och 
rättvisa löften skulle ju vara helt 
meningslösa om hudvårdseffekten 
inte höll högsta kvalitet. Därför är vi 
så glada över att kunderna fortsätter 
välja dem.

Nonique är specialiserad på att 
motverka hudens synliga åldrande, 
och Yeauty fokuserar på dju-
prengörande ansiktsmasker. Redan 
finns de i tvåhundra svenska butiker 
tack vare det lilla familjeteamet, 
bakom Ax & Lin som introducerat 
märkena för svenska användare. 

–Ja, nu de tillgängliga för alla, till 

exempel hos populära e-butiker som 
Meds, förklarar Cecilia Pålsson.

GRAVIDITET ÖKADE MEDVETENHET
–När jag var gravid så ökade min 
medvetenhet och mitt ifrågasättande 
om vad produkter innehåller, och 
hur etiskt de producerats. Om ett 
nikotinplåster kan verka effektivt 
genom huden, så spelar det såklart 
också roll vilka ämnen jag smörjer 
in mig med. Men, det var en kamp 
att söka över hela världen efter hår- 
och hudvårdsprodukter som både 
är effektivt fungerande, ekologiska, 
veganska och tillverkade under sjysta 
och ansvarstagande förhållanden. 
Det var viktigt att de godkänts av 
kontrollorganisationerna inom de 
olika etiska intresseområdena. 

–De har också spännande bak-
grunder, med fascinerande up-
phovspersoner som använt naturens 

välgörande förmågor. Nonique är 
baserat på den ekologiska nonif-
rukten från Panama, och frukten 
har använts som hälsoväxt i över 
tvåtusen år. Den har över 150 hittills 
upptäckta näringsämnen, berättar 
Cecilia Pålsson.

KRAV SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT
Ansiktsmaskerna från Yeauty 
uppfyller också de etiska, miljö- och 
naturvänliga önskemålen så långt 
det är möjligt för en mycket effektiv 
vara, förklarar Cecilia Pålsson.

–Det viktiga för oss och kunderna 
är att alla ingredienser som kan vara 
ekologiska, veganska eller rättvisa är 
det. Sen tror jag man har förståelse 
för om någon enstaka beståndsdel 
inte finns tillgänglig som ekologiskt 
certifierad. Så är det exempelvis med 
Yeauty, vars produkter är både effek-
tiva och sjyst producerade.

MODE & SKÖNHET LIVSSTIL
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Listan över bra deals kan 
verkligen göras i det när-
maste oändlig. 

– Att vi kan erbjuda våra 
kunder bra deals varje 
dag i veckan bygger på ett 

enkelt, konkret koncept och pålitiliga 
leverantörer. Och att kunderna gillar 
bra deals såklart, säger Sasan Raftari, 
eCommerce Manager på Let’s deal i 
Göteborg. 

FÖRMÅNLIGA PRISER  
OCH KÄNDA VARUMÄRKEN 
Webbshoppen är uppbyggd i sek-
tioner, med allt ifrån hem- hushåll-
sartiklar till köksredskap, inredning, 

glas- och porslin med mera. 
– Vi erbjuder förmånliga priser 

på kända varumärken och har allt 
man kan tänkas behöva i ett hem, 
säger Sasan. Vi jobbar med lokala 
deals i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Uppsala med cirka 40 deals om 
dagen. 

När Let’s deal grundades 2010 var 
det i syfte att erbjuda konsumenter 
oslagbara erbjudanden på allt från 
resor, restaurangbesök, evenemang, 
heminredning, skönhetsvård och 
mycket mer. Idag når man omkring 
2 miljoner medlemmar varje dag och 
kan skryta med att vara Nordens 
ledande dealsite. Ett hundratal per-
soner arbetar på företagets kontor i 
Göteborg, Stockholm och Oslo. 

Inte det Göteborgsbaserade företaget Let’s deal i alla fall. De erbjuder nämligen  
bra deals på det mesta, åtminstone för den som gillar gratis varuprover, förmånliga 

 hotell- och spavistelser, kryssningspaket, billiga gymkort, kläder, skor och mycket mer. 

TEXT PETRA ROMAN  BILD LET´S DEAL  HEMSIDA WWW.LETSDEAL.SE

Vem tackar nej till en bra deal?

Lampor från Markslöjd (överst) och Stelton, två av 
många varumärken du kan hitta på Let's deal.

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.BATTREKONST.SE/ARTIST/ULLA-HJELMER

Liv och rörelse skapar magiska fotografier

Hon bor i Vårgårda och 
jobbar till vardags 
som sjuksköterska 
inom kognitiv svikt 
och demenssjukvård. 
Men drömmen om 

att fotografera på heltid finns där 
och även kommande utställningar 
nästa år. För Ulla är fotograferingens 
hennes kreativa sätt att uttrycka 
sig och allra roligast är när hon får 
experimentera i sina foton. Hon tar 
ofta med sin kompis dotter på 11 
år, som älskar att agera och hitta på 
roliga grejer och tillsammans har de 
varit vid en gammal järnväg och åkt 
tåg eller använt rök i gamla bilar. 
Allting för att få den levande känslan 

i fotografierna och som Ulla tycker så 
mycket om. 

– Jag är ju en bildmänniska och jag 
läser inte böcker utan jag vill hellre 
ha bilderböcker och det har varit så 
sedan barnsben. Sedan det här med 
fotograferingen det började när jag fick 
mormors lådkamera när jag var liten. 
Sedan så köpte jag min första system-
kamera när jag var i USA 1984, och så 
har jag bara fortsatt, berättar hon. 

BILDSPEL LIGGER NÄRA HJÄRTAT 
Ulla har agerat bröllopsfotograf, 
hjälpt Vårgårda Cykelklubb med 
fotografering till deras tävlingar och 
fotat uppe på Nostalgifestivalen. 
Hon har även rest runt mycket utom-

lands i Australien och USA och även 
varit i Liverpool, och fotograferat 
en Beatlesfestival. Det finns myck-
et livsglädje i Ulla och man riktigt 
känner hennes energi när man pratar 
med henne. 

Någonting hon också vurmar för är 
att skapa bildspel då hon både får fram 
en atmosfär och en känsla. Och hennes 
bildspel kan bestå av människor, djur 
och natur. Hon har även fotat kyrkor 
i Vårgårda och skapat bildspel  och i 
samband med dessa har de sjungit med 
livemusik till. 

–Vi har haft en pianist här i Vårgårda 
och så har vi sjungit och spelat ihop och 
så har vi visat bildspel och det var så 
roligt, avslutar Ulla. 

En kula som magiskt droppar ner i en spegelblank sjö i solnedgången, ett gäng stora fåglar som flyger 
förbi hjulet i Liverpool eller karossen på en härlig vintage-bil i rosa är några av urvalet ur fotografen 

Ulla Hjelmérs fotografier. Människor, djur, resor och upplevelser är den största inspirationskällan och 
det är viktigt att bilden är levande och att det händer någonting i betraktarens öga.
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Medan du tänker på 

  ,                  ,

så pressar vi elpriset 
åt dig.
Vi låter Sveriges alla elbolag tävla om dig
– lägst pris vinner.

Gå med idag på Kundkraft.se 

Slipp förhandla med elbolagen själv. 
Ny upphandling varje år. 
Inga fasta avgifter och bara grön el.

Tar bara 30 sekunder


