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SKAPA KÖKET DU ALLTID DRÖMT OM

Så skapar du ditt drömkök!
Villanytt har kollat
med proffsen!

På Marbodal i Västra Frölunda hjälper de dig att
förverkliga dina köksdrömmar. Villanytt har pratat
med proffsen om vilka trender som gäller i vår.
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in på sin 13:e gång och här samlas åter en stor skara 		
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OCH FÅ DEN HEMLEVERERAD
Petter Jonsson på Köksvänner såg konsumenternas 		
önskan om att kunnamåttbeställa köksbänkar hemifrån,
till ett rimligare pris. Därmed utvecklades webbtjänsten 		
där kunden själv ritar in mått och håltagningar.
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102 FÄRSK FISK VARJE DAG I VECKAN

Att inreda med posters har exploderat i popularitet och
ett företag som kan erbjuda en fenomenal bredd och
oerhört intressant utbud är företaget Posterstore.
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SVÅRT ATT PASSA TIDEN
Den traditionella klockbutiken i Majorna kan hjälpa dig.
Villanytt har gjort ett besök.
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Reportage om fantastiska konstnärer från hela Sverige.

90 ÖVERRASKA MED EN UNIK PRESENT
På webbisdan Toyfans.se och i butiken på Eriksberg
fullkomligt kryllar det av musiklegender och superhjältar och alla sorters leksaker som passar för vuxna.
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MARBODAL KÖK

SPENDERA HÄRLIGA VÅRSTUNDER I
ANRIK SLOTTSMILJÖ

116

Med anor från 1880-talet har Feskar Bröderna försett
göteborgarna med färsk fisk. Direkt från havet till tallrik.

104 ALLT FLER VÄLJER ISABERG

- SYDSVERIGES STÖRSTA SKIDRESORT

Med elva nedfarter, åtta liftar och snökanoner så lockas
allt fler åksugna till småländska Isaberg. Med skidskolan, rodelbanan, actionbanan "Funline, stuguthyr
ningen, restaurangen och konferenserna så liknar det
ett mindre Idre, eller Sälen.

107 UPPLEV SOKRATES DÖD PÅ GÖTEBORGS

DRAMATISKA TEATER

Berättelsen om hur Sokrates dömdes till döden för
2400 år sedan, är högaktuell även i dag. Villanytt har
träffat en av grundarna till teatern.

116 HOLMS HAGE - Konst, hantverk, fika
och dofter i nya gårdsbutiken.
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et är trevliga och goa
Cassandra Berg som tillsammans med sin sambo
driver Marbodalbutiken
i Västra Frölunda. Idag
är dem fyra utbildade
köksdesigner som jobbar där. Du hittar
deras butik med sitt ljusa och inspirerande
Showroom, inne i Mios lokaler, på
Topasgatan 3. De har drivit butiken i
cirka fem år och Cassandra berättar att
hon alltid varit inredningsintresserad och
att det föll sig så naturligt att jobba just
som köksdesigner. Hon älskar sitt jobb
och det roligaste och mest intressanta är
hur varje kök blir en ny utmaning, där alla
har olika förutsättningar med rummet
och det är olika hem att bygga och anpassa ett drömkök till. Vilket skapar en ny
köksresa med varje kund för att hitta just
deras drömkök. Och det är stund av lycka
att se det färdiga resultatet, varje gång.

MARBODAL
I VÄSTRA FRÖLUNDA
HJÄLPER TILL ATT SKAPA KÖKET SOM DU ALLTID DRÖMT OM
TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.MARBODAL.SE/HITTA-BUTIK/VASTRA-FROLUNDA/MARBODAL-VASTRA-FROLUNDA

Köket är onekligen det viktigaste rummet i bostaden. Det är här ni träffas och umgås hela familjen
och lagar mat, äter, bakar, och kanske gör läxor eller har mysiga middagar. Det är här ni lever livet
fullt ut och där allting händer och på Marbodal i Västra Frölunda, hjälper de dig att förverkliga dina
köksdrömmar. Med otrolig expertis hjälper de erfarna köksdesignerna dig igenom hela processen,
från en första konsultation, till att du eller hantverken sätter till den sista köksluckan.
För att ni sedan skall kunna njuta fullt ut, i rummet som är hemmets verkliga hjärta.
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kök i ett modernt 3d-program. Marbodal
har även möjlighet att hjälpa till med
finansiering genom Resursbank. Det finns
så många fina kök att välja på, som en
av deras mest populära lucka Form. Det
spelar ingen roll om du bor i ett gammalt
torp, en nyproducerad lägenhet eller i en
hypermodern, minimalistisk villa. Du kan
kombinera det till alla stilar och få det att
kännas lantligt, modernt eller klassiskt.
Luckan har brett färgval, och kommer
i vitrin, med klart eller frostat glas men
också med en kryss-spröjs som ger en
mer klassisk inramning. Dessutom väljer
man till alla tillbehör så som blandare
och handtag och det är dessa detaljer som
sätter helhetskänslan i köket.

– Det är ju så roligt nu när köket har blivit
en del av inredningen i hemmet. Jag ser till
helheten och som många har eller vill ha
en öppen planlösning är det också ännu
viktigare att få ihop inredningen i vardagsrummet och köket. Vi finns för kunden
hela vägen, vi hittar nya planlösningar
genom att exempelvis fälla ner en vägg så
att man kan få ihop vardagsrum och kök
och hittar nya lösningar som gör köket
mer lättarbetat. Vi tar då hänsyn till vad
det finns för olika träinslag och hur vi
i så fall ska kombinera ihop det. Det är
inte bara ett kök, man behöver det också
till att vara praktiskt. Köket har blivit en
möbel, och kanske den viktigaste i hela
hemmet, säger Cassandra.

LÄTTILLGÄNGLIGT LÄGE
I och med butikens lättillgängliga läge är
det en stark kundströmning varje dag. Det
finns gott om parkeringsplatser utanför
och även möjlighet att enkelt ta sig dit
kollektivt. Butiken är öppen 10-19 alla
vardagar i veckan och har även öppet
både lördag och söndag, där man kan titta
och inspireras av olika spännande och intressanta köksmodeller. Och det enklaste
för att börja processen mot ditt drömkök,
är att ta ett kostnadsfritt första möte, en
konsultation i butiken. Men de har även
möjlighet att åka hem till kunden, och har
ett första möte där. När sedan processen
är igång, så ritar ni tillsammans fram ert
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KÖKSTRENDER 2020
De starkaste trenderna som Cassandra
ser just nu inom kök är just färgvalen. Det vita har bytts ut mot grått.
Där grått verkligen har gått till att
bli det nya vita. Och en annan färg
som kommer mycket är beige och
grönt. Överlag så kommer det mycket
färg och ton i ton och där naturliga
materialval tar stor plats. Och där
köksön blivit otroligt populär, och där
man kan samlas många och umgås.
Speciellt bänkskivor av natursten, och
kvartskomposit säljer de mycket av. De
kan man enkelt forma, påminner om
marmor och är helt underhållsfria och
omöjliga att få fläckar på. På de mindre
detaljerna ser hon också att svarta kranar och handtag kommer mer och mer.
Från att man känner sig klar med
köket så tar leveransen normalt sätt
fyra till sex veckor. Och det är en
enorm bredd på kunderna. Det kan
vara unga par som skall bygga sitt
första hus, till äldre par som har haft
hur många Marbodalkök som helst
och skall göra om det igen. De planerar
kök både till små och stora lägenheter
och villor.
– Det roligaste är ju att alla har olika
kök och olika behov. Vi får lova att
hjälpa dem i sitt privata hem att få till
någonting så att deras vardag fungerar
bättre och att de kommer att trivas
mer i sina hem. Jag som säljare får följa
dem hela vägen, från att de kommer
in till att det faktiskt är klart och att
man ser hur fint det blev till slut. Det
är ju fantastiskt och det är så kul att se
att varje kök blir unikt. Det blir aldrig
detsamma, avslutar Cassandra.
*Köp Svanenmärkta
kökssnickerier
för 80.000
minst
80.000
20fåkr
000
kr i rabatt.
Erbjudandet
gäller
9/1-24/2.
*Köp Svanenmärkta
kökssnickerier
för minst
och80.000
fåoch
20 få
000
i rabatt.
gäller
9/1-24/2.
*Köp Svanenmärkta
kökssnickerier
för minst
och
20
000
kr i Erbjudandet
rabatt.
Erbjudandet
gäller
9/1-24/2.

Nyfiken på att veta mer?
Besök hemsidan marbodal.se
och läs mer om deras produkter.

Marbodal
Västra
Frölunda
Marbodal
Västra
Frölunda

Topasgatan
3, Tel: 031-757
Marbodal
Västra
Topasgatan
3,Frölunda
Tel: 031-757
35 50 35 50
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Topasgatan
3, marbodal.se/vastra-frolunda
Tel: 031-757 35 50
marbodal.se/vastra-frolunda
10-19,
lör sön
10-17,
sön 11-17
marbodal.se/vastra-frolunda
mån-fremån-fre
10-19, lör
10-17,
11-17
mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17
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år hålls mässan återigen på Åby
Mässan och temat för i år är ”Mat
i Säsong”. Det är Lotta Hultén
som är grundare och mässansvarig
och hon har arbetat med fackmässor i många år inom framför allt
restaurang- och dagligvaruhandeln.
Drömmen fanns dock att starta en
riktig ”matmässa” även för mat- och
dryckesintresserade konsumenter
med ett innehåll av högsta kvalitet,
äkta Story-Telling och brinnande
passion bland både utställare och
kockar.
– Jag ville skapa en möjlighet för
besökarna att träffa leverantörer och
producenter som står bakom våra
kvalitetsprodukter idag och kunna
berätta mer om varför deras produkter kostar lite mer jämfört med billigare mat. När mässan startade 2008

MATMÄSSAN FÖR ALLA

HEMMAKOCKAR SOM VILL INSPIRERAS, LÄRA SIG
MER OCH TRÄFFA SINA FAVORITSTJÄRNKOCKAR LIVE!
Den omåttligt populära mässan Passion för Mat går nu in på sin 13:e gång och här samlas åter igen en stor
skara matintresserade som alla delar samma passion: MAT! Har du kanske alltid drömt om att kika in i köket
på din favoritrestaurang och lyssna på det goa tjötet kockarna emellan? Här har du möjligheten! Här är du
med när de professionella kockarna lagar mat och kan ställa de rätta frågorna, smaka på den goda maten
och suga åt dig av all kunskap. Mässan är som en saluhall, ett myller av oemotståndliga dofter, kvalitetsråvaror och livsmedel och här finns allt du behöver, för att kunna laga till drömmåltiden därhemma.
TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.PASSIONFORMAT.SE
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pratade man nästan bara om priset
på maten i dagligvaruhandeln, inte
om innehåll, ursprung, råvarukvalitet
och hantverk. Jag ville öppna upp
den diskussionen. Dessutom ville jag
att man skulle få komma närmare de
kockar som brinner för sitt hantverk
och som gärna förmedlar grunderna
för en roligare och bättre matlagning
hemma, berättar Lotta.

STJÄRNKOCKAR NÄRVARAR
I år kommer det att närvara 120
utställare på mässan, alltså ett stort
antal matleverantörer med ett brett
utbud av livsmedelskategorier och
det kommer även noga utvalda
dryckesleverantörer inom öl, vin,
destillat och alkoholfria drycker.
Bland de kända kockarna finner

man Leif Mannerström, Ulf Wagner,
Katja Palmdahl, Tareq Taylor, Louise
Johansson, Gustav Trägårdh, Sofia B.
Olsson och många, många fler. Och
mitt på mässgolvet finns samlingsscenen, Köksskolan, där ett 30-tal kockar
lagar mat och ger tips med konferenciererna Maria Zihammou, Rickard
Halleröd och ”Nobelkocken” Johnny
Johansson.
– Eftersom de själva är duktiga
matlagare och känner kockarna blir
det intressant och inspirerande och de
ställer även frågor till kockarna som
publiken är nyfikna på. I Köksskolan
har vi även Göteborgs Fiskauktion
som har fiskauktion 2 till 3 gånger
per dag. Här kan man ropa hem
både fisk och skaldjur om man är på
plats. Dessutom har vi familjetema
i Köksskolan på söndagen där man
kan få tips för en enklare matlagning
för hela familjen. Inte minst vad gäller
en grönare måltid som både barn och
vuxna gärna vill veta er om, säger hon.
Till mässan kommer många
återkommande matintresserade
besökare men även folk från både
restaurang och dagligvaruhandeln
som är där för att hitta intressanta
produkter.
–Jag tror att båda grupperna
uppskattar den höga kvaliteten på
både utställare och kockar när man
har mat och dryck som både intresse
och stor passion. Och så är det ju så
trevligt också, avslutar Lotta.

JULI 2019 VILLANYTT.COM
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Oavsett om man kliver in hos HTH Köksforum på Skånegatan i Göteborg,
eller i Sisjön, så möts man av den danska formgivningen som hyllas världen
över. Villanytt tittar nu närmare på den populära stilen som återkommer i
HTH:s kök, badrumsmöbler och garderober. De rena linjerna, handtagslösa
luckorna som mjukt öppnar sig med click-and-push-teknik och de sobra
färgerna är karaktäristiska. Men där finns något mer.

DANSK DESIGN
OCH TRYGGA GARANTIER I HTH-KÖKEN
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.HTH.SE

N

icklas Hägg på HTH-butikerna
i Göteborgsområdet håller med
om att formspråket är tilltalande, men han förklarar att
många kunder väljer deras kök
utifrån helt andra värden:
–Somliga är helt enkelt ute efter den här
kvalitén och slitstyrkan i materialen. Särskilt
barnfamiljer utsätter köken för hårda prövningar. Luckor och lådor öppnas mycket oftare,
och det finns större risk för ryck, stötar och
slag, jämfört med ett hem utan barn. Då är det
såklart tryggt att man har tjugofem års garanti
på alla rörliga delar i HTH-köket, som ju är en
så central plats i familjelivet.
Nicklas visar hur kvalitetstänket även omfattar stommarna, vars virke har hög densitet.
Man kan känna att reglar och skivmaterial har
en rejäl tyngd.
–Ja, tätheten i materialet ger stabilitet och
styrka, men även möjlighet att enkelt justera
eller efterdra skruvar efter många års hård
användning. Det här är bara några kvalitetsfaktorer som gör att mäklare gärna anger att
det är ett HTH-kök i bostaden. Det är alltså
värdehöjande, jämfört med ett lågpriskök.

paket. Men, den som är trygg och händig eller
har anlitat egna hantverkare kan naturligtvis
beställa alla komponenter, för en lägre kostnad.
Kunden kan alltså själv välja att ta ansvar för
delar som leverans, montage eller uppsättning.
Det passar många kunder, berättar Nicklas.

SE DRÖMKÖKET INNAN
Även om man är kreativ så är det oerhört svårt
att föreställa sig exakt hur ett nytt kök kommer
att upplevas, bara utifrån att titta på lösa skåp,
bänkar och vitvaror.
–Så sant. Jag råder verkligen alla som funderar på nytt kök att boka ett förutsättningslöst
och kostnadsfritt möte med våra köksdesigners. De kan visa hur ditt nya kök blir, och du
kan direkt testa olika färger och stilar. De ritar
upp köket som uppfyller dina drömmar och
matchar din budget, avslutar Nicklas.

BESTÄLLA ALLT ELLER GÖRA SJÄLV
Att HTH kan ge så långa garantier beror även
på att stommarna skruvas och limmas ihop av
fabrikens specialister, innan de levereras och
bärs in i kundens bostad.
–Ja, det blir såklart skillnad på ett professionellt montage, än att låta kunden bygga
upp ett kök, för första gången från platta
10
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edan 1998 började familjen Golalic,
med företaget Plivit Trade, erbjuda
nya matvaror till livsmedelsbutiker
i Sverige. Delikatesserna från bland
annat Bosnien, Kroatien, Serbien
och Slovenien tilltalade inte bara
kunderna från forna Jugoslavien, utan även de
nyfikna svenskarna. Intresset för matkulturen
från Balkan är nu större än någonsin, berättar
Johan Siljreus, marknads- och försäljningschef
på Plivit Trade:
–Ja, Kroatien är ju ett av svenskarnas populäraste resmål, och många upptäcker ny mat
på semestern som de sedan efterfrågar i butiken
hemma. Restauranger med teman från dessa
länder blir också fler i Sverige, samtidigt som
vissa av rätterna tas in på andra matställens
menyer.
På frågan om vad som är karaktäristiskt för
Balkans matkultur, svarar Johan:
–Den enormt höga kvalitén på råvarorna.
Regionen har helt idealiska jord-, regn- och
solförhållanden för odling av de här grödorna.

TRENDANDE GODSAKER
Villanytt ber Johan Siljreus tipsa om några
spännande "balkan-produkter", som just nu
upptäcks av konsumenterna.
–Plivits somunbröd är den sydösteuropeiska
formen av stenugnsbakade pitabröd, som nu
hittas i frysen hos butikerna. Man värmer upp
dem, avnjuter dem till cevapcici eller annan
grillmat, eller fyller bröden med godsaker som
stekt färs, ajvar, grönsaker eller ost. Bosnisk
salladsost, eller färskost, är en annan trendande produkt som används på samma sätt som
fetaost, men har en mycket lenare och gräddigare smak. Även fler varianter av Balkans
typiska picklade grönsaksinläggningar vinner
nu svenskarnas hjärtan.

EGEN PRODUKTION OCH KONTROLL
Många av Plivits läckerheter produceras i
deras egna anläggningar på plats.
–Ja, och i likhet med våra andra stora leverantörer, så har även vi full kontroll i hela
kedjan, från frö till hylla. Att alla certifikat
och regler uppfylls är en självklarhet för oss.
Vi älskar ju vårt arbete, råvarorna, matkulturen och våra medarbetare.
Vi ber Johan om ett sista tips för våra
nyfikna läsare:
–Burek är goda matiga filodegspajer, fyllda
med bland annat färs och spenat. De finns
frysta, men även som bake-off vilket många
unga kunder väljer som bra färdigmat.

BALKANS MATKULTUR
INNE OCH ÄLSKAD AV SVENSKARNA

Allt fler svenskar har upptäckt de nya spännande måltidskoncepten och livsmedelsprodukterna från sydöstra Europa. Cevapcici från Brajlovic, ajvar från Podravka,
pastejer från Argeta, kryddblandningar från Vegeta eller grönsaksinläggningar från
Plivit. De är bara några av alla varor som har fått en självklar plats i mångas kök. Men
alla dessa härliga smaker hade kanske inte nått oss om det inte vore för Plivit Trade.
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.PLIVIT-TRADE.COM
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INREDNING LIVSSTIL

"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"

Vad ger ett mer stilrent, trendigt och kreativt uttryck i ditt hem än en vägg
full av dina favoritposters? Att inreda med posters har fullkomligt exploderat i
popularitet och ett företag som kan erbjuda en fenomenal bredd och oerhört
intressant utbud är företaget Posterstore. Villanytt har pratat med Posterstores
VD för att få reda på framgångshistorien bakom succéföretaget.
TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.POSTERSTORE.SE FACEBOOK POSTERSTOREOFFICIAL

Vad har du för roll på Posterstore?
Jag heter Tobias Renlund och är VD
för Poster Store. Jag var med och startade företaget tillsammans med min
bror Oskar Renlund för 5 år sen.

Hur startade ni?
Det startade mest som ett hobbyprojekt som föll sig naturligt med Oskar
Renlunds stora intresse för design.
Oskar skulle själv köpa posters online
och tyckte att alternativen var mycket
begränsade och att det fanns så mycket mer att göra när det kommer till att
inspirera. Därifrån programmerade
Oskar helt själv vår första hemsida
och designade våra första 50 posters.

Shoppa underbart snygga posters och skapa

DIN PERFEKTA TAVELVÄGG
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konstnätverk och sidor där fotografer
delar sina portfolios för att hitta just
den typen av konst som blir vackra
posters.

Ni sammarbetar med frilansfotografer och konstnärer i Sverige
och även internationellt?

Era fina posters och prints är
inspirerade av skandinavisk design?

Det stämmer. Vi köper in licenser till
posters och fotografier från fotografer och illustratörer över hela
världen. Ett par exempel är Victoria
Verbaan i Sydafrika som har gjort
otroligt vackra fashion illustrationer, Daniel Casson som fotograferat
bl.a. Bilderna till Hogwarts Express
och Morning Sun som kommer från
Irland och Nina “Treechild” som bl.a.
Gjort den populära illustrationen av
Frida Kahlo.

Det stämmer! Vi har alltid tyckt om
det nordiska formspråket och den
ljusa och fräscha känsla som kännetecknar skandinavisk design.

Och man måste fullända sin
poster med en vacker ram
och där kan ni hjälpa till?

Hur väljer ni ut era posters?
Det är Oskar Renlund, vår
Creative Director som leder arbetet
och ytterst godkänner de posters som
vi tar med i våra kollektioner. Just
Hogwarts Express är en av våra första
exklusiva licenser vi köpte i företagets
historia. Då kontaktade vi en person
på Instagram som vi själva följt länge,
Daniel Casson, som fotograferar
naturbilder framförallt i Irland och
England. Sen dess har flera av Cassons
bilder blivit våra bästsäljare. Boat
in the lake är ett mer nytillkommet
tillskott som är en av våra personliga
favoriter.
Nu har vi ett team av posterdesigners som har som arbete att leta upp de
vackraste motiven från både privata

att öka chanserna att helhetsintrycket
blir så bra som möjligt.
Exempelvis att både få flera av
motiven att peka åt samma håll så att
det blir ett enhetligt intryck, samtidigt
som det finns element som ger en
kontrast. Här beror det också på
övriga inredningen i rummet. Att få en
känsla av att alla motiv drar åt samma
håll kan vara att exempelvis färger
går i liknande palett eller att motiven
ger samma känslointryck. Kontrast
kan åstadkommas exempelvis med
ett citat som bryter av men kompletterar eller ett motiv av lite annan färg
eller feeling. Vi vet att det kan vara
svårt att kombinera motiv och det
finns massor med vackra förslag på
inredning och tavelväggar i vår inspirationssida på posterstore.se och även
på vår Instagram @posterstore.

Vi har ramar i alla de mest populära
utförandena. Vi har svart, vitt, mörkt
trä och äkta ek. Vi har även skinande
metallramar i guld, silver och koppar
samt matt svart metall. Våra ramar
är något vi arbetat mycket med för
det är en så viktig del av att framhäva
postern på rätt sätt. De skall även ha
perfekt kvalité och samtidigt ett bra
pris så att man har möjlighet att köpa
en större tavelvägg.

Ni rekommenderar att man gör en
tavelvägg! Hur tycker ni att man
skall kombinera?
När det gäller att göra en tavelvägg
finns inga rätt eller fel egentligen utan
det är helt vad du vill ha i just ditt
hem. Men det finns enkla riktlinjer för

JULI 2019 VILLANYTT.COM

15

DRÄNERA UTAN ATT GRÄVA
LA:S METOD VÅRDAR OCH

FÖRLÄNGER
TAKETS LIVSLÄNGD
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.TAKVARD.SE

D

en rikstäckande
kedjan LA Takvård
har räddat många
tak med sin egenutvecklade skrapmetod.
Genom att inte utsätta
takpannorna för vass högtrycksstråle
så bevaras pannornas ursprungliga
skyddande ytskikt. Metoden som
omfattas av en fyraårig garanti förklaras av takvårdaren Jeff Niklasson,
som ansvarar för södra halvan av
Västra Götalandsdistriktet:
–Ja, vår skrapmetod tar direkt bort
den största mängden påväxt, och
visst kan taket ofta upplevas som
rent redan då. Men, därefter lägger
vi på vårt långtidsverkande medel,
som trots sin effektivitet är biologiskt nedbrytbart. Eftersom vi tar ett
garanterat ansvar för resultatet så

kontaktar vi alltid kunden efter fyra
år, för att konstatera takets absoluta
renhet och kunden nöjdhet.

LÄTT ATT FÖRLÄNGA SKYDDET
Då pannornas ytskikt bevaras, så undkommer fastighetsägaren kostnader
för både ny ytmålning och tidiga
takbyten.
–En välbehållen yta hindrar fukt
och växtlighet från att tränga in i
takpannan, och spräcka den. Och, så
länge pannorna är intakta så skyddas
undertakets papp, läktar och panel.
Metoden är alltså extremt kostnadsbesparande, understryker Jeff
Niklasson.
Han tillägger att när fyraårsperioden är till ända och taket fortfarande är rent, så kan man behandla
taket med medel för en ny garantitid
på fyra år.
–Att då förlänga skyddet på ett redan rent tak är en liten, men mycket
lönsam investering.

Arids metod avfuktar huset billigare och
snabbare, utan att gräva sönder tomten.
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.ARID.SE

F

ukt i väggar, golv, grund och
källare av betong utgör stora
faror för både husets och de
boendes hälsa. Men traditionell
dränering runt husgrunden är
kostsam och det är inte trevligt
när delar av tomten grävs upp och schaktmassorna fyller trädgården under projekttiden. Därför väljer allt fler husägare
Arid-metoden, med betydligt mindre och
snabbare ingrepp inifrån:
– Ja, det är en IT-baserad reglerteknik
som ger en elektronisk barriär, som ser till
att fukten inte når huskonstruktionen. I
Sverige har redan sexhundra installationer
förvandlat fuktsjuka byggnader till helt torra och friska, berättar Lars Moen på Arid.
Somliga husägare kanske var skeptiska
till den nya generationens dränering, fram
till att TV-programmet ”Äntligen hem-

ma” testade metoden och fick ett utmärkt
resultat.
– Jämfört med grävning så kostar Arid-metoden ungefär hälften, och ju större
fastighet och ingrepp som krävs, desto
större blir den ekonomiska vinsten, framhåller Lars Moen.

VÄLBEPRÖVAD METOD
I korthet så fungerar metoden så här:
Elektroder, som utgör pluspoler, monteras
på murverkets insida och i den omgivande
tomten placeras jordspett som utgör minuspoler. Sedan har man ett aggregat som
sänder pulser av likström genom muren,
och då binder vattenmolekylerna positiva
joner som drar sig ut mot minuspolen. Det
är ett ekonomiskt system som bara drar
uppemot en hundralapp om året i eldrift,

förklarar Lars Moen:
–Det är en effekt som i fysiken kallas elektroosmos, vilket är en välbeprövad metod
för att avfukta betong, sten och tegel. Men
den har förfinats mycket de senaste femton
åren, och både utveckling och forskning
fortsätter.
Förutom den lägre kostnaden så är den
korta installationen, ofta bara en dag,
mycket uppskattad av kunderna. Men det
finns även stora miljöfördelar då man inte
förbrukar drivmedel för tunga transporter,
grävmaskiners arbete och man placerar inga
plastmattor i jorden.
– Ungefär ett par månader efter installationen så är både väggar och golv torra, och
förblir så.
På vår hemsida finns tydliga förklaringar
och filmer, och husägare med fuktproblem
får gärna ringa oss så berättar vi mer.

Eldabutiken Göteborg

TA MED VÄRMEN iN

föRlÄNG kVÄllARNA MED sköN VÄRME.

Nyfiken på att veta mer?
Besök hemsidan www.takvard.se
och läs mer om verksamheten.

A+

CONTURA 620T
FR. PRIS 33 900 kr
Delbet. fr 1525 kr/mån

koMbiNERA MED
iNsTAllERAT & klART
och NjuT AV lATA DAGAR.

Eldabutiken Göteborg Centrum Marieholmsgatan 1 | tel 031-707 30 20

Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

www.eldabutiken.se
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KONST KULTUR

KVINNANS ANSIKTE GER HENNE SKAPARLUST
Hon ser det inom sig. Ansiktet av kvinnan som måste målas och då går det inte att
stoppa. Hon kan gå upp mitt i natten bara för att formen, färgerna och ansiktets
linjer kommer till henne. Speciellt tant viol har Yvonne Segevik fastnat för.
TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.SEGEVIK.SE

Y

vonne Segevik bor i en lägenhet
i Vetlanda där hon har skapat
sig en miljö där målandet alltid
ligger nära till hands. Innerst
inne är hon nog en pedant, med
sina skarpa linjer av de kvinnliga
porträtten som absolut inte får slarvas bort,
men utåt kan hon uppfattas som rörig.
– Jag börjar alltid måla i ena rummet men
när jag går omkring i lägenheten följer penslar,
tavlor och dukar med mig ut, säger hon. Jag
kan sitta i soffan med tavlan i knät eller luta
mig över diskbänken.
– Det blir ofta många tavlor samtidigt och
då kan jag inte hindra flödet utan får städa upp
senare och sen börjar allt på nytt igen, skrattar
hon.
Yvonne målar inte självporträtt utan ansikten
av kvinnor för att de fascinerar henne. Hon ser
dem inom sig och för ett tag sedan såg hon ett
ansikte i en annan konstnärs målning och tant
viol trädde fram.
–Tant viol kommer nog vara med mig ett tag
nu, säger hon. Ska försöka skapa henne i olika
skepnader. Hon har ett säreget utseende som
lockar mig, säger Yvonne.
Redan som ung ritade Yvonne. Då mest i kol.
Men hennes riktiga skaparanda föddes för tio
år sedan ungefär, då hon blev ensam efter sin
mans bortgång. Drömmen är att kunna ha en
egen ateljé, för hon kan inte låta bli att måla.
– Hemma har jag nog ett trettiotal tavlor och
funderar på att ha någon form av vernissage
snart, säger hon.
Den skarpsynte ser att många av Yvonnes
kvinnor bär ett halsband. Gärna av pärlor.
Kanske är det Yvonne Segeviks signum?

18
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RESOR OCH UPPLEVELSER LIVSSTIL

Spendera härliga vårstunder
i anrik slottsmiljö
Vid Svartedalens trolska urskog och längs med Göta Älv med mossar, badsjöar och vattenfall
pittoreskt omkring, ligger Thorskogs Slott inbakat. Med en underbar engelsk park som omgärdar
slottsmarkerna tar miljön andan ur en, och det är som att tidens vingslag stått still, så vackert är det.
Det är inte konstigt att så många besökare flockas till slottet, för bröllop, konferenser, weekends eller
bara en traditionell Afternoon Tea. För vem vill liksom inte gifta sig i en sagomiljö?

BILD PAULINA WESTERLIND

A

TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.THORSKOGSSLOTT.SE

lla gästerna är samlade. Och kamerablixtarna smäller, när ni
långsamt skrider ut
ur kyrkan där alla
era nära och kära
väntar på er. Hurrarop ekar milsvida
omkring och doften av färska blommor finns överallt. Och det är nu,
idag, som är den viktigaste dagen för
resten av ert liv. Bröllopet har ni valt
att lägga på Thorsskog Slott såklart
och en duktig bröllopskoordinator
har hjälpt er hela vägen fram till där
ni är idag. Ni bokade bröllopssviten
och rum till släkt och vänner långt i
förväg, och ni skall stanna hela helgen. För detta är er finaste dag, och
det måste firas ordentligt.
–Vi är rekordbokade för bröllop i
år och troligtvis kan det vara för att
det är 2020. Men vi kommer att ha
ett bröllop varenda helg i stort sett,
hela högsäsongen, från mitten av april
till mitten av oktober. De flesta bor
hos oss och stannar hela helgen fred
till sönd. Oftast är upplägget så att
de kommer på fredagen och då har
vi en grill buffé i vårt stall och där vi
samlar gästerna. Och på lördagen
så är det aktiviteter med frukost och
sedan är det ju själva bröllopet på
eftermiddagen och middag på kvällen.
Sedan avslutas allting med brunch på
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söndagen, berättar Lasse Nilsson, Vd
och delägare.
Slottet byggdes och stod färdigt
redan 1986 och har varit öppet för
verksamhet sedan 1986. Förutom
bröllop är det mycket populärt är
att stanna över för en Mini-Weekend här, från fred. till lörd. eller en
Slottsweekend från lörd. till sönd. Ni
bor då i individuellt inredda rum, med
eget namn och dinerar i restaurangen
som självklart jobbar med kulinarisk
excellens. Här kan ni ägna er åt roliga
aktiviteter i slottsparken, där det finns
en 6-håls pitch- och puttingbana,
kubb, krocket och boule. Eller varför
inte prova på biljard, dart eller sällskapsspel i slottets mysiga källarvalv.
Vad många självklart också avlutar
med en är en traditionell Afternoon
Tea innan de åker hem, eller en välsmakande brunch.

Thorskogs Slott är också mycket
populärt för konferenser och ofta
kommer dessa gäster under vardagarna och stannar några dagar i den
härliga miljön. Här finns stora luftiga
konferensrum att boka och varför inte
avsluta dagen med lerduveskytte i den
vackra naturen. Här finns oändliga
möjligheter att spendera härliga vårdagar i en otroligt vacker slottsmiljö.
Passa på att boka nu.

NJUT AV KLASSISK AFTERNOON
TEA I SLOTTSMILÖ
–Vår Afternoon Tea är väldigt populärt, och där måste man förboka
rätt så långt innan, för att det är alltid
nästan fullbokat. De flesta som bor
här, vill ju smaka på vår klassiska
Afternoon tea och varje gång har vi
oftast bara 20 platser vi kan sälja
externt, berättar Lasse.
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FÄRSK FISK VARJE DAG I VECKAN MED

FESKAR BRÖDERNA
Med anor från 1880-talet har Feskar Bröderna försett göteborgarna
med färsk fisk.Direkt från havet till tallrik. Allt ifrån nyfångat till färdiga
rätter och du kan även äta dagens lunch i butiken samtidigt som den
stora fiskdisken med all fisk och skaldjur blir din dekor.
TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.FESKARBRODERNA.SE

P

å Feskar Brödernas hemsida kan du läsa
att trots att Sverige har mycket kust och
vatten är vi inte så stora fiskätare utan vi äter
mindre än flera andra länder i Europa. En
portugis äter t.ex. 60 kg per person och år
medan vi äter motsvarande 13 kg, vilket är
alldeles för lite.
Feskar Bröderna är ett familjeföretag och idag arbetar
såväl tredje som fjärde generationens Feskar Bröder
(och – Systrar) i företaget.
Tidigt varje vardagsmorgon samlas fiskhandlarna
i Göteborgs hamn på den stora fiskauktionen. Joline
Nilsson, fisk och skaldjursansvarig på företaget, är alltid
på plats i tid för att se vad som fiskarna kommit in med
och ställer sig på en bra plats.
Auktionen börjar klockan 06:30 och sen köpslår alla
om de lådor som presenteras, säger Joline. Jag vet, efter
alla år, hur mycket fisk jag kan köpa in till butikerna
samt till vilket pris, för att det ska bli så bra som möjligt
för kunden.
Det blinkas, nickas och ropas ja, berättar Joline. Det
är roligt och en härlig tradition att varje dag köpa hem
färsk fisk till våra två butiker i Göteborg. En i Nordstan
och en på Frölunda Torg.

FÄRSK FISK VARJE DAG I VECKAN
Feskar Bröderna har färsk fisk varje dag i veckan och
den gamla visan att det inte finns fisk på måndagar är en
myt. Butikerna har öppet varje dag och kommer du på
klockan 16 på söndagseftermiddag att du vill ha någon
fiskrätt till middag är det bara att gå in till någon av
Feskar Brödernas butiker som har öppet till 18.
Det är en upplevelse att besöka fiskbutikerna. Här
kan du handla delikatesser, färdiga rätter, mejerier, frukt,
grönsaker, ostar och bröd. Du kan gå runt och botanisera bland sillinläggningar, fiskburgare, skaldjurssallader eller röror och såser.
Att hålla på med fisk är ett hantverk, berättar Joline.
Varje dag fyller vi på med ny is, lägger upp fiskarna och
skaldjuren och varje kväll ska allt bort och städas. Sen
nästa dag, börjar allt om igen, skrattar hon.
Fiskdisken, både i Nordstan och på Frölunda Torg, är
stora och Feskar Bröderna har ett stor utbud av hel fisk
som många av nysvenskarna tycker om.
De vill inte ha filéer utan hela fisken, säger hon.
Många handlar den fisk de är vana vid, så jag försöker
locka kunderna att prova något nytt. Till exempel en
mycket god grillfisk som heter Seabream eller varför inte
Kummel?
Om man inte provar kanske man går miste om något
riktigt gott, menar hon.
När du sätter dig vid bordet mitt i butiken bland
kunder, stor fiskdisk och alla goda fiskrätter känns det
exotiskt. Du serveras varje dag vid lunchtid härliga
rätter, fiskburgare, soppor eller varmrökt lax.
Upplevelsen är magisk, samtidigt som du får i dig
något av det nyttigaste vi kan äta.

22
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PÅ GÅNG:
Kostnadsfri föreläsning om
kroppens självläkande
förmåga med kostnadsfri
mätning av akupunktursystemet,

4 MARS 2020

MATENS LÄKANDE KRAFT
VID KRÅNGLIGA MAGAR
Folksjukdomen IBS sprider sig ner i åldrarna och idag träffar
kostrådgivare Ann Karlström mycket barn och ungdomar på
sin klinik, Hälsomagen. Med hjälp av enkla tips och råd får hon
krångliga magar att snabbt bli bra igen. För med en frisk mage
blir livet så mycket lättare att leva.
TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.HALSOMAGEN.SE

A

nn Karlström var själv mycket
sjuk i en svår variant av IBS.
Inom sjukvården fick hon
bara morfin och blöjor men
ingen hjälp med hur hon
skulle kunna läka ihop sin
mage med hjälp av kosten.
– Jag fick helt enkelt lära mig allt, utbilda
mig och testa mig fram på egen hand, säger
Ann. När jag upplevde hur bra jag blev med
rätt kost kände jag att jag ville dela med mig
av den kunskapen.
– Jag brinner verkligen för att hjälpa andra
till ett friskare liv, säger hon.
Hälsomagen är ett helhets koncept där Ann
erbjuder kostrådgivning, blodanalys, behandlingar, föreläsningar och har en webbshop
där du kan handla magvänliga produkter.
Det är bland annat stressen och kosten som
gör oss sjuka men det går att göra en mage
symptomfri. Däremot kan det vara svårt
att äta vad som helst, menar Ann. Hon kan
behandla, ge råd med mera, men du behöver
göra jobbet själv. Du behöver lära dig vad just
din kropp och mage klarar och ta hjälp av
den kunskapen som Ann samlat på sig genom
åren av olika utbildningar och kurser. Hon
har själv provat sig fram och vet hur jobbigt
det är att hela tiden ha en krånglig mage som
hindrar än att leva fullt ut. Behöva springa
på toalett flera gånger per dag, ha en stor
svullen “gravidmag” och smärtan som hela
tiden ligger där som en påminnelse om att jag
inte tagit hand om mig på rätt sätt.
Vid ett nybesök på Hälsomagen börjar
Ann med en hälsodeklaration, tar blodprov
och tittar på olika obalanser så som läckande
tarm och eventuella parasiter i blodet.
Självklart väver hon in kostråd i samband
med besöket. Därefter får du en behandlingsplan som är anpassad till dig och din vardag.
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Oftast krävs det några behandlingar och
örttillskott.
– Jag började experimentera själv med att
få fram vitlökssmak, för jag ville ha aioli till
skaldjuren. Om jag äter vitlök skiter jag på
mig, säger hon.
– Det var så jag kom fram till min olja och
idag har jag flera oljor och kryddor i min
shop som vi med IBS-magar kan äta och
njuta av, säger hon.
Anns motto är att det måste vara enkelt att
göra förändringar och med små steg i rätt riktning göra underverk med din mage. I hennes
stora lokaler i Jörlanda, mellan Kungälv och
Stenungssund, har hon tillverkningskök och
matlagningskurser, föreläsningssal, behandlingsrum och samtalsrum. Allt under samma
tak, ett helt koncept för friskare hälsa och
lugnare mage. Helt enkelt en Hälsomage.
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KONST, HANTVERK, FIKA OCH
DOFTER I NYA GÅRDSBUTIKEN
Holms Hage är Abbekås nya besöksmål för älskare av rustik design,
bruksföremål och fikastunder i lantligt romantisk miljö. Den vackra havsutsikten är naturligtvis oförändrad, men inuti den gamla hästgårdens stall
och byggnader etableras nu butik, kafé, kursverksamhet och en festlokal.
Den genuina känslan kompletteras med produkter av ull, textilier, keramik,
målningar, tvålar och ljus från småskaliga tillverkare, i bland annat Skåne.

A

TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.HOLMSHAGE.SE

nne Bengtsson och hennes
man har mycket att färdigställa innan dörrarna kan
öppnas, för premiären i
adventstider.
–Ja, men alla delar,
som exempelvis ett utekafé, behöver ju
inte vara klart förrän i sommar. Nu ska
vi främst visa upp den härliga butiken,
med alla underbara och unika ting. Vårt
koncept har ett ekologiskt och hållbart
tema, med många närproducerade varor
och det är viktigt för oss.
Anne är själv keramiker, och hennes
rustikt designade muggar möter man
bland annat i butiken. Hon kommer
även att hålla keramikkurser på gården,
och hon samarbetar även med andra
konstnärer och hantverkare vars verk
säljs här hos Holms Hage.
Holms Hage kommer att vara öppet
under alla säsonger, berättar eldsjälen
Anne Bengtsson.
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–Visst. Även om det kanske bara är helgöppet under lågsäsong, så blir det troligen konstant öppet under turistsäsongen,
och inför julen. Kolla gärna på hemsidan,
för öppettider och inspiration. Vi räknar
med många besökare under sommaren,
och då är det verkligen roligt att kunna
visa upp så många lokala eller sydsvenska artiklar.
Anne nämner bland annat ekologiska
linoljetvålar, kläder av merinoull från en
leverantör i Malmö och flera mjölsorter
från Limabacka kvarn i Halland och
Gissleberga kvarn i Svalöv.
Ovanpå det gamla höloftet förbereds
en annan gren i verksamheten:
–Ja, här blir det en lokal för fester eller
möten, med upp till 35 personer. Och jag
tror att den lantliga och lite romantiska
känslan, kommer att bidra till riktigt
trevlig stämning för grupper som arrangerar sina träffar här, avslutar Anne.
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N

är du går in i en
smyckesbutik hittar
du massproducerade
produkter. Ofta är personalen endast säljare
och saknar djupare
utbildning inom guldsmide, ädelstenar och diamanter.
För dig som vill ha ett eget smycke,
designat bara för dig, är KJDesign
rätta valet. Det hela börjar med en
konsultation, där du och Kristina
sitter ner i hennes ateljé och tittar
på vad du tänkt dig, väljer stenar,
utformning och du får ett kostnadsförslag. Det hela kan ta flera timmar

och många har med sig eget material
i form av arvegods eller andra gamla
smycken.
– Jag försöker använda så mycket
av det gamla materialet som det går
och blandar upp med nya stenar eller
andra detaljer, säger Kristina, som
har en gedigen utbildning i guldsmide
och själv har lärlingar varje termin
där hon för kunskapen vidare.
Kristina vill inte följa mode eller trender utan skapar nya, unika smycken
varje gång. Hon har mycket stenar
och diamanter i olika prisklasser att
välja mellan, så varje kund kan hitta
sitt smycke för den summan som de

själva tycker att de vill lägga.
– Många kunder har med sig en
bild på vad de vill ha eller har en
föreställning på hur smycket ska se
ut, säger Kristina. Jag ser direkt om
det är rätt. Jag ger tips och råd och
timmar kan rusa iväg.
– Men när vi tillsammans har hittat
rätt är kunden ägare av ett unikt
smycke, säger hon.

GULD, DIAMANTER OCH ÄDLA
STENAR I DIN EGEN DESIGN
För guldsmed Kristina Johansson var yrkesvalet en självklarhet. Hon har alltid varit mycket
kreativ och konstnärlig. Älskat de vackra materialen guld och ädla stenar och ville skapa unika
smycken att bära och njuta av. KJDesign tillverkar smycket till dig, i din egen stil och uttryck.
TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.KJDESIGN.NU
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Kristina arbetar mest med guld och
platina. Hennes egen stil är maximalistiskt och hon tycker om mycket,
gärna i färg. Ihop med sina elever
bollar hon idéer och tillsammans
skapar de vackra ringar, armband,
örhängen och halsband för både
kvinnor och män. På hennes Instagram, KJDesign56, hittar du massor
av inspiration. Här lägger hon regelbundet upp nya smycken, skapade av
henne. Unika och helt enastående.

Nyfiken på att veta mer?
Besök Kristinas hemsida
kjdesign.se och läs mer
om verksamheten.
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MYCKET FÖR MÅNGA

ALLT FLER VÄLJER ISABERG

SYDSVERIGES
STÖRSTA SKIDRESORT

Med elva nedfarter, åtta liftar och femtiofem snökanoner så lockas allt fler åksugna till
småländska Isaberg. Med skidskolan, rodelbanan, actionbanan "Funline, stuguthyrningen,
restaurangen och konferenserna så liknar det ett mindre Idre, eller Sälen. Men läget lockar
inte bara syd- och västsvenskar, för danskarna har också tagit smålandsfjällen till sina
hjärtan och kallar gärna Isaberg för deras högsta berg.
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.ISABERG.COM

L

ouise Söderlund är VD för
Isaberg Mountain Resort, och
hon berättar stolt om anläggningens omfattning, kapacitet
och professionalitet.
–På nätterna körs pistmaskinerna och snökanonerna av våra skickliga
medarbetare så att besökarna alltid
vaknar till välpreparerade backar. Många
förvånas över hur länge vi har snö, särskilt
under vissa perioder då det nästan är
grönt i trädgårdarna. Det beror såklart på
vår stora snöproduktion, men även på att
våra kanoner skapar snökristaller som är
mer beständiga än de naturliga flingorna.
Det är ett inspirerande uppdrag att
uppfylla snödrömmarna för alla familjer,
TEXT LINDA
JOHANSSON
HEMSIDA
WWW.PASSIONFORMAT.SE
och inte
minst de
tolvtusen
skolelever som
årligen kommer på sina friluftsdagar.
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Som ambitiös skidresort gäller det att
erbjuda mycket, för många. Besökarna
ligger på olika nivåer och önskar sig
olika grader av utmaningar.
–Ja, vi har från gröna pister ända upp
till vår svarta pist, som är desto mer
krävande. Dessutom är de i olika väderstreck, vilket är utmärkt vid olika väder,
och för variationen. Är man nybörjare så
vill jag tipsa om vår omtyckta skidskola,
som fått många att upptäcka och älska
skidåkning. I samarbete med skidförbundet så utbildar vi tio skidlärare
årligen, som gärna hjälper våra besökare
att utveckla sin skicklighet. De som är
sugna på en mer actionfylld och lekfull
bana bör absolut testa Funline. Det är
vår nästan kilometerlånga äventyrslinje med hopp, kurvor, boxar och rails,
förklarar Louise Söderlund med varm
entusiasm.

Men man måste inte åka skidor för
att ha en aktiv och fartfylld helg på
smålandsfjällen. Isabergs välbesökta
pulkabacke lockar åksugna familjer,
barn och skolelever. Faktum är att det
inte ens krävs snö för att åka utför berget. Den populära och fartfyllda rodelbanan går på räls, som en hissnande
berg- och dalbana.
–Och när man blir hungrig så kan man
själv välja att grilla eller värma medhavd
mat, både inom- och utomhus, eller
unna sig något härligt i restaurangen.

Nyfiken på att veta mer?
Besök hemsidan isaberg.com
och läs mer om verksamheten.

Skidåkning i

Smålandsfjällen
Det är närmre än du tror till riktigt bra skidåkning,
till en 100-årig vintersportort med stugby, camping,
restauranger och skidshop.
Isaberg är Södra Sveriges största skidanläggning
med 8 liftar, varav en 6-stolslift. De tar dig uppför
berget där du sedan har 11 pister att välja på,
från barnvänligt grönt till hisnande svart.
Mer kul i backen med nyheten Isaberg
Funline - en äventyrlig och lekfull åklinje
med hopp, rails, boxar och gupp.

Familjeg-

sötins sdkipaass

Isaberg – ett härligt ställe
för både kvällsåkning och
helgutflykter!

Gra hyra för
och skid barnet
yngsta 4 personer
Minimum vecka 6-8
Gäller ej

cken
rvice mitt i ba
rning, och se
hy
ut
id
sk
p,
Sho
Se komplett sortiment på

WWW.SKIDSHOP.SE

www.isaberg.com
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LONGSTAY RESOR & UPPLEVELSER

GOLFRESOR MED SMIDIGHET,
KAMRATSKAP OCH TRYGGA
GARANTIER
Sunbirdie erbjuder både långa och korta golfsemestrar, men deras populära longstaypaket tilltalar ständigt fler. Det beror inte enbart på härliga destinationer utan även på
att skaran av golfälskande pensionärer växer, med friheten att stanna längre.
Dessutom tjänar miljön på längre vistelser, i stället för många klimatbelastande resor.
Att lämna huset på vintern och skruva ner uppvärmningen, kan vara en fördel för både
miljön och den egna plånboken, förklarar Mikael Andersson på Sunbirdie.
TEXT TOM SWALES BILD SUNBIRDIE HEMSIDA WWW.SUNBIRDIE.SE
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D

en helsvenska researrangören Sunbirdie är
marknadsledande på
golfresor med längre
vistelser.
–Ja, för många
resenärer är miljöfördelar med
long-stay en tänkvärd faktor. Många
vill ju vara ansvarsfulla förebilder
för sina miljöengagerade barnbarn.
Men, viktigast är ändå golfresandets
sociala aspekter som ger resenärerna
nya vänner, tillsammans med riktigt
bra golfupplevelser. Och, det har alltid varit vårt fokus, berättar Mikael
Andersson.
Sunbirdie sticker även ut med sina
flexibla ankomst- och avresedagar,
där resenärerna fritt kan välja passande veckodagar.
–Ja, många ser nog även en trygghet i att vi är ett svenskt företag,
som arbetar enligt svenska regler.
Vi har ju svenska värdar på de flesta
destinationer och resan betalas med
svenska kronor som då inte påverkas
av internationella valutaläget, även
om man köper resan långt innan. För
resenärernas trygghet har Sunbirdie kapital deponerat hos Svenska
kammarkollegiet, så att det alltid

finns resurser för resegarantier om
bolaget inte skulle kunna fullfölja
sina åtaganden.

SOCIALA OCH
KAMRATLIGA VÄRDEN
Med golfen som en gemensam aktivitet som gärna utövas i sällskap, så
skapas alltid nya vänskapsband på
resorna.
–Ja, möjligheten att få nya vänner
är lika uppskattad bland ensamstående som hos resande par.
Villanytt ber Mikael Andersson
tipsa om särskilt bra golfdestinationer, förutom populära Spanien.
–Oj, jag gillar ju alla våra resmål,
men vill man prova många olika
banor så har södra Spanien ett
jättebrett urval. För de som önskar
hög kvalitet, service och komfort på
boende och golfanläggningar så är
Algarve riktigt populärt. Och, för
den som redan golfat mycket i södra
Europa vill jag föreslå Sydafrika
eller Mauritius, som kan bjuda på
en exotisk upplevelse. Annars är ju
Toscana och Sicilien jättefint, men
även en golfresa till Kreta kan bli en
annorlunda upplevelse.

JULI 2019 VILLANYTT.COM
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HÄLSA LIVSSTIL

TA HAND OM DIN KROPP MED PRISVÄRDA
OCH HÖGKVALITATIVA TRÄNINGSREDSKAP
Sporttema har sedan 2003 framgångsrikt levererat träningsredskap till hundratusentals nöjda
kunder runtom i Sverige. Affärsidén bygger på att de vill erbjuda sina kunder träningsredskap av
högsta kvalitet till bästa pris via nätet. Målet är att bli det självklara valet när
du som kund söker träningsredskap för din träning och hos Sporttema
köper man inte ett träningsredskap utan en bättre hälsa
och en mera vältränad kropp. Deras höga ambition visar
att de vill vara mer än en bara en e-butik och erbjuda
kunden ett helt unikt träningskoncept.

S

TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.SPORTTEMA.SE

porttema startade sin verksamhet med att
importera träningsredskap från Tyskland,
för de lägre priserna, och företaget har
blomstrat med sin verksamhet och säljer
till kunder över hela Norden. Kontoret
ligger i Karlshamn och med tillhörande
lager i Karlskrona och VD och ägare för Sporttema är
Pierre Robert. Det är fruktansvärt viktigt att ta hand
om sig själv och sin hälsa, för att kunna leva ett bra liv
och utan hälsan har man faktiskt ingenting. Och detta
är stället du kan fynda riktigt bra träningsprodukter till
marknadens bästa priser.
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–Vi har alla träningsredskap du kan tänka dig för
att lyckas med din träning. Exempelvis inom boxning,
Crosstrainer, Fitness och Yoga, Motionscykel, styrketräning och mycket mycket mer, berättar Pierre.
Boxning har blivit ett populärt träningsalternativ
och här finner du allting inom boxning, som ex. boxningshandskar, boxningssäck, skydd och kläder.
– Vi säljer mängder med boxningssäckar och tillbehör. Det är populärt bland våra kunder just nu. Det
handlar inte bara om priset utan även om support per
telefon som vissa stora kända e-butiker inte ger. Då vi

har en lägsta prisgaranti på 110% av mellanskillnaden
så är vi alltid billigast gentemot våra konkurrenter, säger
Pierre.
Är man mer intresserad av att träna med en crosstrainer finns ett brett urval att välja på. Här finns olika
modeller inom avancerad, enkel hemanvändning och
medel hemanvändning. Pierre rekommenderar bland
annat crosstrainern VS305 Viking Sport. Den har många
motståndsnivåer, är på medelnivå och har ett inspirerande träningsprogram som får dig att hitta din önskade
form snabbt.
– Crosstrainern tränar så gott som hela kroppen.
Jämför du med motionscykel eller löpband som bara
tränar benen så jobbar du på en crosstrainer även med
överkroppen, ryggen, armar och bröstmuskulaturen,
berättar han.

Hur viktigt är träning och hälsa för människor frågar
jag avslutningsvis?
–Hälsan är A och O. Det gör att man orkar mera,
blir mindre sjuk och mår bättre. Din kropp kommer att
tacka dig för att du tar hand om den, avslutar Pierre.

Här kan man köpa fitness och Yoga produkter som fitnessbollar, spikmattor, hopprep, balansplatta, rockringar, wriststrap med mera. Spikmattan, blev årets julklapp
2009 och är ännu en storsäljare hos dem. Och fler och
fler ser fördelen med att träna i hemmet. Du slipper
ta dig iväg till gymmet och kan köpa till maskinerna. Det sparar tid och gör att det oftare blir av.
Deras storsäljare inom motionscyklar är
Motionscykeln AL2. Det är en attraktiv
motionscykel med 17 träningsprogram och
9 kg svänghjul. Det är en mycket prisvärd
cykel som med all rätt är deras storsäljare
bland motionscyklar.
Tycker man om att styrketräna finns allting
för dig här, som skivstänger, kettlebells, viktställ, hantlar, viktskivor med mera.
–Multigym ger effektiv styrketräning för hela
kroppen. Vi kan exempelvis erbjuda nya modeller kallade Bioforce, som är maskiner utan
viktmagasin som gör att de går tyst.
Sporttema förespråkar enkelheten av att
träna hemma likväl som på gymmet, och att
de hjälper till att skapa människor hemmagym.
Som kan vara den ultimata drömmen för alla.
JULI 2019 VILLANYTT.COM
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DESIGN
NYHET

¬ NORDIC SPIRIT HARMONY DARK/BASE GRÖN
Upplev Nordic Spirit Dark i din lokala HTH-butik, där du alltid
kan ventilera din köksdröm med våra köksexperter.
Du kan också se mer på hth.se

I MÖRKRET LYSER
KÄRLEKEN
Morgonsolen skiner, och världen väntar. Men den kan gott vänta lite. För i mörkret
pågår jakten på den perfekta upplevelsen. Här bryggs det efter konstens alla regler,
och samtidigt skrivs reglerna om lite. Det handlar om att gå upp i detaljerna
när du letar efter något utöver det vanliga. Detsamma gäller för HTH:s nyhet
Nordic Spirit Dark. En exklusiv, mörk design med noggrant utvalda lameller.
Ett kök med respekt för klassiskt hantverk och som utstrålar kvalitet och lyx.
Här ska livet levas, men först: kaffe!
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