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Detta håller Per-Ivan Christiansson, 
sortimentschef på Skånska bygg-
varor, med om.

–Ja, läget är ju avgörande för att 
kunna njuta av uterummet. Tidig-
are har nog många avstått från att

unna sig ett uterum om ingen sida av huset 
har erbjudit en solig plats. Men, nu tycks fler 
tänka att det är värt en liten promenad ut till ett 
fristående uterum, i trädgårdens finaste läge.

Ett fristående uterum kan även få en mer flexibel 
funktion, som exempelvis en relaxavdelning intill 
poolen eller en ateljé för sommarens akvarell-
måleri, i naturligt dagsljus. Dessutom kan 
uterummet bli en härlig övernattningsplats för 
tillfälliga gäster. Vill man inte skapa en sovalkov 
bakom ett draperi i uterummet, så räcker det gott 
med en bäddbar trädgårdssoffa och insynssky-
ddande lamellgardiner för att skapa ett somrigt 
gästrum. Den fristående placeringen ger då 
gästerna en helt privat sfär.

TIPS OCH RÅD INFÖR KÖPET
Per-Ivan Christiansson nämner fler flexibla mö-
jligheter som uppstår när man placerar uterum-
met på den idealiska platsen.

–Många använder sina uterum för att förodla 
växter, innan de planteras ut på våren. Rum-

men används även som orangeri där känsliga 
sommarväxter vinterförvaras. Det blir ju även 
en idealisk plats att gömma undan skrymmande 
utemöbler på vintern. För när väl säsongen kom-
mer för att njuta i uterummet så ska ju trädgård-
sprylarna ändå ut, så de utgör inget hinder, 
berättar Per-Ivan.

Hans tips till de läsare som drömmer om ett 
utehus är:

–Tänk efter var placeringen blir bäst och hur 
ni ska använda rummet. Utifrån detta bör ni 
unna er att titta på många modeller. Skånska 
Byggvaror har butiksutställningar med bra 
bredd, där man kan känna och klämma på mate-
rialen och konstruktionerna. Även vår webshop 
erbjuder god översikt, inspiration, kunskap och 
kundservice. Ställ många frågor till oss så berät-
tar vi gärna, och ni kan då göra kloka beslut. 
Vi har ju servat kunder sedan 1965 och byggt 
uterum sedan 1988, så det är väl idealiskt att 
börja sin uterumsdröm här. Vår historia, framtid 
och beständighet kommer av att vi fortsätter 
erbjuda bra kundservice, inspiration, garantier 
och kvalitet till bra priser.

FRISTÅENDE UTERUM 
FÖR FLEXIBEL ANVÄNDNING

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

Skånska Byggvaror intygar att allt fler väljer att bygga fristående uterum på tomtens mest optimala läge. 
Den ideala platsen för önskad sol, skugga, avskildhet eller utsikt behöver ju inte vara direkt utanför 
altandörren. Så fler villaägare tar nu modet att placera sin inglasade oas i det hörn av trädgården som 
har de perfekta förhållandena, eller kanske rent av ute på bryggan. 

UTERUM BYGGNATION

Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.skanskabyggvaror.se och läs mer.
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Linus Blom är projektledare 
på Vimmerbyhus:

 – Vi har verkligen vuxit 
med utmaningarna i det 
här projektet.

Husen är på 131 kvad-
ratmeter i ett plan med fyra rum och 
flexibel planlösning. Här är tanken 
att personer som vill kombinera 
arbetslivet med ett aktivt fritidsliv 
ska hitta hem.

– Självklart tänker man att folk 
med golfintresse ska lockas av den 
direkta närheten till golfbanan, men 
hela området runt omkring är fantas-
tiskt fint och lämpar sig för många 
aktiviteter utöver golf, säger Linus.

Arkitektbyrån DAP har ritat husen 
och står för samtliga materialval. 
Vimmerbyhus levererar allt husmate-
rial, interiört och exteriört, och byg-
gfirman Nero Bygg AB färdigställer 
husen till nyckelfärdiga hem.

Idag är fyra hus levererade och 
klara och totalt kommer det stå elva 
hus på plats när området är färdigt. 

– Intresset är stort, det är många 
som har frågor kring husen. Sam-
tidigt som de smälter in fint i den 
närliggande miljön så sticker de ut. I 
grunden är det enkla villor, men med 
väldigt genomtänkta detaljer och ett 
unikt uttryck. Arkitekten har varit 
väldigt noggrann med alla val, från 
färgen på fasaden och den indragna 
takfoten till de stora glaspartierna 
med minimalt med karm. De ser 

väldigt annorlunda ut jämfört med 
våra standardhus och det är kul att vi 
med de här moderna husen har gett 
oss in på en annan marknad, säger 
Linus.

FLEXIBLA LÖSNINGAR
Linus Blom berättar att det funnits 
utmaningar med projektet men att 
mycket av glädjen också ligger i att få 
jobba fram nya lösningar. 

– Våra kunder vill sällan ha ett 
standardhus, så vi är vana vid att 
vara flexibla och hitta smarta lösnin-
gar.  I det här fallet fick vår konstruk-
tör verkligen gnugga geniknölarna 
för att kunna förverkliga arkitektens 
visioner. Det kan ju exempelvis vara 
så att arkitekten inte tagit hänsyn 
till hur ventilationsrören ska få plats 
när taket är vinklat på ett särskilt 
vis, men vi löste det bra. Och det 
är då man växer, säger Linus och 
tillägger att eftersom de elva husen 
är identiska låg utmaningarna i det 
första huset. 

– Det har varit väldigt roligt att få 
se området växa fram. Att ingenting 
med husen varit standard, vare sig in-
teriört eller exteriört, har förstås varit 
utmanande. Men resultatet blev ver-
kligen någonting utöver det vanliga. 
Det är lätt att förstå varför arkitekten 
har fajtats för sina val. Husen är ju 
fantastiska, avslutar Linus.

ARKITEKTRITADE VILLOR  BYGGNATION

ARKITEKTRITADE VILLOR   
- MITT I NATUREN

Precis intill Åda Golf & Country Club, strax utanför Trosa, växer en unik plats fram med 
elva arkitektritade villor i spetsen. Det är moderna hus med genomtänkta materialval 

och ett spännande uttryck som tar plats längs med golfbanan.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.VIMMERBYHUS.SE
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HUS BYGGNATION

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.BRAHUS.SE

PRISAD KUNDNÖJDHET FÅR 
FLER ATT VÄLJA BRA HUS

Få husföretag kan med samma rätt som Bra Hus, säga att de jobbar 
långsiktigt och familjärt. Men har det någon betydelse för kunderna att 
familjeföretaget idag, mer än 115 år efter grundandet, prisas för nöjdast 
kunder? Ja, särskilt när man inser att Bra Hus hållbarhetstanke omfattar 
produktens beständighet, företagets fortlevnad, traktens arbetstillfällen 
och inte minst naturen varifrån den omtalade träkvaliteten kommer.

Kristina Hedlund, VD och barn-
barnsbarn till grundaren, har nyss 
återkommit till familjeföretaget 
i Dalarna efter att i Stockholm 
ha mottagit pris för mest nöjda 
kunder, i konkurrens med landets 

hustillverkare.
–Jag tror att kommande kunder kan känna 

ännu mer trygghet av att tidigare köpare är 
så nöjda. Kundnöjdhet omfattar ju allt. Till 
exempel att man upplever kvalitetskänslan i 
alla detaljer, även när huset åldras. Och att vi 
finns med som stöd under hela resan, från offert 
till inflyttning. Furudal och Siljansområdet är ju 
berömda för sin trädkvalitet, men att sågverket 
dessutom ägs av vårt systerbolag gör att vi även 
kan säkra kvaliteten innanför våra väggar.

I huskatalogen ser vi att det breda sortimentet 
spänner sig från små traditionella enplanshus 
upp till stora och komplexa tvåvåningshus. De 
flesta standardmodeller kan dessutom anpassas 
om kunden har personliga önskemål.

–Det händer ibland att kunder har sina 
drömmars hus på en enkel skiss, och tack vare 
vårt utbuds bredd och anpassningsbarhet så 
kan vi oftast utgå från standardmodellerna, och 
det blir ju billigare för kunden. Men, ibland vill 
de ha något helt unikt, och då skapar vi även 
det, berättar Kristina.
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FRÅN LANTLIGT TILL FUTURISTISKT
I katalogen finns många stilar, från lantlig 
tradition till modern funkis: 

–Jag tycker att modellen New England 
170, är oerhört snygg med sin inbjudande 
veranda och två våningar. Ytan inne är 
mycket öppen, med naturlig kontakt mellan 
rumsavdelningarna. Men samtidigt är jag 
lika förtjust i Vision 160, som har betydligt 
modernare look. Dess tre huskropparna 
formar ett H, sett uppifrån, vilket ger en 
spännande karaktär.

Det råder en familjär känsla från produktion 
till försäljning, och även om det finns fog för 
stolthet, så märks aldrig någon snobbighet. 
Relationen till besökande kunder präglas av 
värme, personlighet och öppenhet.

–Besök gärna vår hemsida, eller kontakta 
oss direkt för kataloger. Vi har nyligen släppt 
en helt ny serie exklusiva fritidshus, avslutar 
Kristina.

    NEW 
ENGLAND 
     202

    NEW 
ENGLAND 
     170

Låt oss 
förverkliga
din 
husdröm

Beställ din huskatalog 
på brahus.se Omtanke

hela vägen

Bra Hus från Hedlunds AB. Järnvägsgatan 12. 790 70 Furudal.0258-31200.brahus.se

Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.brahus.se och läs mer.
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Nicklas Hägg på HTH- 
butikerna i Göteborgsom-
rådet 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 stabi-
litet 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 värdehö-
jande, jämfört med ett lågpriskök.

BESTÄLLA ALLT ELLER GÖRA SJÄLV
Att HTH kan ge så långa garantier beror 
även på att stommarna skruvas och lim-
mas ihop av fabrikens specialister, innan 
de levereras och bärs in i kundens bostad.

–Ja, det blir såklart skillnad på ett pro-
fessionellt montage, än att låta kunden 
bygga upp ett kök, för första gången från 
platta paket. Men, den som är trygg och 
händig eller har anlitat egna hantverkare 
kan naturligtvis beställa alla kompo-
nenter, 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.

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.

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.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.HTH.SE

DANSK DESIGN  
OCH TRYGGA GARANTIER I HTH-KÖKEN
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INREDNING LIVSSTIL

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 hobbypro-
jekt 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. 

Era fina posters och prints är  
inspirerade av skandinavisk design?
Det stämmer! Vi har alltid tyckt om 
det nordiska formspråket och den ljusa 
och fräscha känsla som kännetecknar 
skandinavisk design. 

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 posterdesign-
ers som har som arbete att leta upp de 

vackraste motiven från både privata 
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?
Det stämmer. Vi köper in licenser till 
posters och fotografier från fotografer 
och illustratörer över hela världen. Ett 
par exempel är Victoria Verbaan i Syda-
frika som har gjort otroligt vackra fash-
ion 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. 

Och man måste fullända sin poster med 
en vacker ram och där kan ni hjälpa till?
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 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 känsloin-
tryck. 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 inspira-
tionssida på posterstore.se och även på 
vår Instagram @posterstore. 

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

"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"

SHOPPA UNDERBART SNYGGA POSTERS OCH SKAPA 

DIN PERFEKTA TAVELVÄGG
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Annette Schill, 
marknadschef på  
By Rydéns, förklarar:

–Alla i vårt 
produktråd är 
så passionerade 

inom sina ansvarsområden, som 
omvärldsanalys, teknik, design, 
sortimentsansvar, marknad och 
annat. Och tillsammans med våra 
leverantörer och tillverkare reser 
vi på mässor, tar intryck, känner av 
modets riktningar och gör pro-
fessionella uppskattningar om de 
framtida färg- och formspråken. Jag 
tror också att inredningsintresserade 
och medvetna konsumenter förstår 
att vår långa historia måste vara 
kopplad till kvalitet.

By Rydéns låter gärna en produkt 
ge form åt en hel serie, som i exem-
plet Lemur:

–Ja, den har en mycket karak-
täristisk och modern design, och 
i serien finns den som golv-, tak- 
och bordslampa. Med serier kan 
människor skapa en enhetlig och 
sammanhållande inredning, med ett 
återkommande tema på olika platser 
i rummet.

ARMATUR SOM SKULPTUR
Annette håller med Villanytt om att 
belysning har fått en allt större roll 
i inredning, och att väldesignade 
armaturer gärna hängs eller ställs 
som skulpturala möbler.

–Ja, ett exempel är vår glaslampa, 
Gross, som är lika omtyckt i stilfulla 
hemmet, som i restaurangen eller 
hotellets lobby. Eftersom intresset 
för färgat glas växer, så har vi nu 
släppt den i nyansen burgundy, 
en vacker kulör mellan rosé och 
bordeaux.

Ett annat exempel på den mode- 
riktiga skulpturliknelsen By Rydéns 
taklampa Hayden.

–Visst. Konstruktionen av 
metallnät känns som ett stort, luftigt 
hängande moln med flera hundra 
ljuspunkter, som ger ett mycket 
mjukt ljus. En sån lampa påverkar 
upplevelsen av hela rummet, säger 
Annette Schill.

FYRA PARALLELLA STILAR
Inredning handlar aldrig om en 
enda trend, utan flera parallella, på 
samma sätt som både punk-, disco- 
och reggaemusik var heta samtidigt 
på åttiotalet.

–Ja, våra belysningar och inspi-
rationsbilder finns i fyra parallella 
trendgrupper, för att bemöta män-
niskors individuella stil. I gruppen 
”Natur” finns många naturmaterial, 
men även former och färger som har 
en naturkänsla. Gruppen ”Lobby” 
innehåller större och representati-
va produkter, med inspiration för 
offentliga miljöer, hotellobbys och 
restauranger, men även riktigt stora 
privata rum. I gruppen ”Rebell” 

finns vår trendlinje som törs visa 
mer utstickande attityd, budskap, 
ställningstaganden, dubbelfunk-
tioner och humor. I fjärde gruppen, 
”Modern skandinavisk” råder en 
hyperaktuell, fräsch, modern och 
ofta grafisk estetik, berättar Annette.

Hon tipsar inredningsintresserade 
att inspireras av ”sin” stilgrupp, och 
hitta uppslag för sin kreativitet i 
bildmaterialet och produktförslagen 
på By Rydéns hemsida, Instagram 
och Facebook.

BELYSNING  INREDNING

Anrika By Rydéns  
berättar om designarbetet, 

trenderna, färgerna  
och materialen 

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.BYRYDENS.SE

RÄTT BELYSNING AVGÖRANDE  
FÖR SNYGGA INTERIÖRER
I över sextio år har familjeföretaget bakom det tongivande design- och belysningsvarumärket,  
By Rydéns, haft sitt säte i småländska Gnosjö. I alla år har de lyckats pricka trenderna och 
Villanytt undrar såklart hur de arbetar med design, färger och material. Det visar sig handla 
om passion för belysningar, tekniskt kunnande, lyhördhet och mod.
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ETT VACKERT GOLV 
LYFTER HELA RUMMET

Det första du ser när du stiger in i ett nytt rum, en butik eller ett köpcenter är 
golvet. Du tittar efter om det finns en tröskel eller en matta som du eventuellt kan 
snubbla på. Golvet betyder mycket för hur helheten i rummet kommer upplevas 

och med ett vackert, nyslipat trägolv blir det ett riktigt lyft.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.SYDGOLV.SE

Familjeföretaget Sydsvensk 
Golvslipning AB har mångårig 
kunskap och erfarenhet av att sli-
pa trägolv och trätrappor. De har 
nischat sig i det området för att 
vara bäst på det de gör och inte 

kunna lite av varje av allt. Med över 45 000 
kvm golvslipning per år kan de sin sak.

– För oss är det viktigt att arbetet utförs på 
rätt sett och att golvet blir som kunden vill 
ha det, säger Ulf Landgren, VD och grundare 
av företaget för snart tjugo år sedan.

– Men det viktigaste av allt är hur du 
sedan vårdar ditt trägolv, berättar han. Med 
rätt produkter och rätt utfört kommer golvet 
hålla länge.

Sydsvensk Golvslipning AB är auktor-
iserade och anslutna till golvbranschens 
riksförbund (GBR). De håller till mest i 
Sydsverige och slipar alla trägolv från slott 
till koja.

På en dag kan du få ditt vardagsrumsgolv 
slipat och lackat för att till kvällen kunna 
gå på det igen. Med de absolut senaste 
teknikerna och maskinerna slipar de golvet 
med så lite slipdamm som möjligt och ger 
dig tips och råd på hur du sen vårdar det.

– Det som förstör ett trägolv är felaktiga 
rengöringsprodukter, berättar Ulf, och ett 
lackat golv ska rengöras på ett sätt och ett 
oljat på ett annat.

– Vi använder oss mer och mer utan 
lösningsmedelsfria produkter från en av 
Europas största tillverkare, då fler kunder 
efterfråga dessa produkter. I vårt urval finns 
dessa i alla olika sorters behandlingar, säger 
han. Så när du väljer att fräscha upp ditt 
trägolv, vilket bör göras vart 10-15 år, se då 
till att det blir riktigt gjort. För det första du 
ser sen varje gång du kliver in i rummet, är 
golvet.

Ett fiskbensparkettgolv före och efter behandling av Sydsvensk Golvslipning AB. 
Besök hemsidan www.sydgolv.se  och läs mer om verksamheten.

Många pool- och 
spaägare får sig 
kanske ett glatt 
återseende när de 
träffar ägaren, Lars 
Hagenfeldt som 

tidigare drev en stor poolbutik i 
hela arton år.

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

Kollegan, Martin Holmström, 
tillägger:

–Vi ville samla marknadens 
kvalitetsprodukter, som pooltak 
och värmepumpar från Gullberg & 
Jansson, och spabad från Viskans. 
Även svenska pooler och tillbehör 
från Pahlens, och produkter från 
Astral som är världens största 
poolföretag.

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

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

–Lars långa erfarenhet har ju 

byggt upp en unik kompetens och 
ett stort förtroende på marknaden, 
replikerar Martin.

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

–Ja, att vi fick med Viskans 
Spa, var ett krav. De producerar 
baden i Skene och där finns även 
reservdelar, extra utrustning och det 
proffsiga serviceteamet. För kunden 
betyder det snabba och tillgängliga 
leveranser för lång tid framåt. När 
man köper ett spa så ska man ju 
kräva trygghet för många år framåt.

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

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

Martin tillägger:
–Det märks att villaägare allt mer 

uppskattar god service och pro-
duktkvalitet. Man har genomskådat 
bristerna med lågprisprodukter. 
Folk vill kunna komma in och 
prata om vattenkvalitet, ph-värden, 
klorhalt, uppvärmningssystem och 
få riktiga svar och lösningar.

POOL & SPABAD  BYGGNATION

SAMLAR DET BÄSTA INOM  
POOL OCH SPA I NYA BUTIKEN
Göteborgs nya pool- och spabutik, Poolproffset, har ambitionen att erbjuda allt inom utebad. 
Och när Villanytt går på upptäcktsfärd i den snygga och rymliga butiken, vid Sisjön, så upplever 
vi att de lever upp till det. Men bredden gäller inte bara varorna utan även kompetensen.

TEXT & FOTO TOM SWALES  HEMSIDA WWW.POOLPROFFSET.SE
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Bakom sajten vassa- 
knivar.se finns deras 
fysiska lagerbutik i  
Åskloster, norr om 
Varberg. Där träffar vi 
knivexperten Thomas 

Wigen:
–En del kunder har ett nästan 

kärleksfullt knivintresse, medan an-
dra har ett mer praktiskt tänkande. 
Samtliga våra knivar är av profes-
sionell kvalitet, men uppskattas lika 
mycket i privata familjekök. 
Alla vet hur irriterande det är med 
slöa knivar. I stället för snygga snitt 
och fina filéer får man trasiga och 
hoptryckta råvaror, som en följd av 
långvarigt sågande med hela kro-
ppstyngden.

–Satsa på några få utvalda kval-
itetsknivar som passar dina behov, i 
stället för att köpa ett billigt set med 
jättemånga knivar. Alla knivar tap-
par skärpan efter viss tids använd-
ning, så att bryna och slipa är ett 
naturligt underhåll. Billiga knivblad 
av mjukt stål kräver oftare slipning, 
medan bra knivar med hårdare stål 
håller skärpan längre. Tar du hand 
om en bra kniv så håller den livet 
ut och kan ofta gå i arv, berättar 
Thomas Wigen.

POPULÄRA PRESENTER
Utbudet hos Vassa Knivar är 
enormt, från stora köttyxor till nätta 
småknivar för att bena ur fiskar. 
För sanna entusiaster finns många 
designstilar, exklusiva stållegeringar, 
rätt knivslipar och brynen för rätt 
knivblad. På frågan om vilken som 
är den bästa kniven, svarar Thomas:

–Det beror på vilka egenskaper 
man önskar. Bästa skärpan, eller en 
kniv till allt och som tål lite stryk? 
Lite som sportbil eller terrängbil. En 
brödsåg och en filékniv kan ju inte 
ersätta varandra. Japanska knivstål 
är oftast hårdast och kan slipas till 
de vassaste eggarna, men sådana 
är oftast för sköra för att skära ben 
eller frusna råvaror. Europeiska 
knivstål ger en hållbarare egg som 
passar mer för grovarbete. Vi bjuder 
gärna på goda råd så kunden får rätt 
produkt.

Att ge bort kvalitativa knivar som 
present blir allt vanligare, och går 
helt i linje med det moderna håll-
barhetstänket. Förutom köksknivar 
kan jaktknivar, fiskknivar, multiver-
ktyg och friluftsknivar bli mycket 
personliga gåvor som knyter an till 
mottagarens intressen.

VASSA KNIVAR GÖR JOBBET  
OCH FÖRTJÄNAR KÄRLEK

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.VASSAKNIVAR.SE

Kniven är mänsklighetens äldsta och mest använda redskap.  
Allt fler intresserar sig för bladens stållegering, skaftens träslag, slipvinklar, 
knivtypers funktion, balans och estetiska design. Men Thomas Wigen, på 

webshopen vassaknivar.se, förklarar att man inte behöver vara nörd för att 
uppskatta ett utmärkt redskap, och förstå nyttan med att underhålla det. 

KNIVAR LIVSSTIL
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 TEXT & BILD ARLAFOODS.SE

Auberginegryta
 med fänkål och rostade kikärter

INGREDIENSER   

2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
1 aubergine
1 fänkål
1 dl konc äppeljuice 
1 burk kikärter à 400 g
½ dl Arla Köket® Smör-&rapsolja oliv
1 dl Arla Köket® crème fraiche
2 dl ris
2 msk japansk soja
2 kvistar färsk timjan
1 krm svartpeppar, 1½ tsk salt
1 tsk rökt paprikapulver

TILLAGNING 
1. Koka riset enligt anvisning på förpackningen.
2. Fortsätt med de rostade kikärterna. Sätt ugnen på 225°.
3. Skölj kikärterna och låt rinna av. Häll dem på en plåt med bakplåts-

papper. Tillsätt paprikapulver och salt. Ringla över smör-& rapsolja.
4. Rosta i ugnen ca 20 min. Rör om kikärterna en gång.
5. Skala och skiva lök och vitlök. Skär auberginen i stora bitar.  

Klyfta fänkålen.
6. Bryn auberginen runt om i det mesta av smör-&rapsoljan i en gryta, 

ta upp och lägg åt sidan. Fräs lök, vitlök, fänkål och timjan i resten  
av smör-&rapsoljan i grytan ca 2 min.

7. Tillsätt aubergine, juice, vatten, soja, salt och peppar.  
Låt koka på svag värme i ca 20 min.

8. Toppa ev grytan med timjanblad och servera med en klick  
crème fraiche och rostade kikärter. Servera med riset.

Auberginen kokas in med en massa smak - timjan, vitlök, fänkål och äpple.  
Rostade kikärter ger smak, knaprighet och protein.

AUBERGINEGRYTA MED FÄNKÅL  
OCH ROSTADE KIKÄRTER

PORTIONER: 4 ST   |  TID: 40 MINUTER   |  VEGETARISKT     

Len kolakräm och knapriga mandelbiskvier  
toppar höstens snabbaste och godaste dessert. 

INGREDIENSER    

½ dl mandelbiskvier
3 äpplen
2 msk Arla® Svenskt Smör
250 g Arla Köket Kesella® 
kvarg
25 g karamelliserad mjölk
2 msk strösocker
1 tsk malen kanel

TILLAGNING 

1. Kärna ur och tärna äpplena. 
2. Stek dem i smör ca 3 min. 
3. Tillsätt socker och kanel mot 

slutet. 
4. Rör ihop kvarg och den  

karamelliserade mjölken. 
5. Toppa äppelbitarna med 

kvargtoppingen och smulade 
mandelbiskvier.

PORTIONER: 8 ST   |  TID: 20 MINUTER   |  DESSERT  

STEKTA ÄPPLEN  
MED DULCE DE LECHE

Mums!
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Det är Eva och Kenneth Bendroth som 
driver familjeföretaget sedan 1992. 
Produktionen och odlingen av de 
omtyckta groddarna sker i moderna 
lokaler i Munka Ljungby strax utanför 
Ängelholm. De levererar groddarna 

till de största matbutikerna, restauranger och caféer 
i hela Sverige, och det är ganska häftigt hur företa-
get växt med tanke på att idén började med ett litet 
experiment i en källare i Göteborg. 

Vi på redaktionen på Villanytt har tagit en pratstund 
med Lovisa Gibrand, som jobbar på Munkagrodden 
och hon ger oss de bästa tipsen om vilka groddar de 
erbjuder och vad de passar till bäst. 

–Vi odlar ju Alfagroddar exempelvis och de är de 
klassiska groddarna och de vanligaste. De är jättego-
da att ha på mackan, i en Smoothie eller i en sallad. 
Vill man ha lite mer färg och smak skall man satsa på 
våra rädis-, purjolöks- eller rödbetsgroddar. De pas-
sar jättebra i en maträtt eller sallad och kommer med 

TEXT LINDA JOHANSSON BILD MUNKAGRODDEN  HEMSIDA WWW.MUNKAGRODDEN.SE

GÖR EN SUPERSMOOTHIE MED  
GRODDAR SOM GER EN RIKTIG ENERGIBOOST! 
Nästa gång du skall laga till en smaskig Smoothie, tveka inte att ha i nyttiga och näringsrika groddar! 
Du kan blanda dem med alla olika ingredienser som du önskar och det är supergott och ger Smoothien 
en fräsch och frisk smak. Det är det familjedrivna företaget Munkagrodden, som står bakom receptet, 
och man kan enkelt ha dem som referens, då de är Sveriges största leverantör av groddar. Groddarna 
är lika goda att ha på smörgåsen, i salladen och som en ingrediens i din matlagning eller så använder 
du dem bara som vacker dekoration och ger maten en härlig färg och smak. 

GRÖN GRODDSMOOTHIE
INGREDIENSER    

1 avocado
1 kiwi
juice från 1 lime 
50g broccoligroddar
50g alfalfagroddar 
1,5 - 2 dl äppeljuice  

Mixa ihop! Den går också 
bra att göra med bara 
broccoligroddar eller bara 
alfalfagroddar.

ENERGIBOOST

INGREDIENSER   

4 dl linsgroddar
2 dl ärtgroddar  
(gula- eller kikärtor)
2 dl böngroddar
2 morötter
1 broccoli
2 msk citronjuice
3 msk olivolja
1 vitlöksklyfta
1 tsk grönsaksbuljong
1 msk fiberhusk
salt, peppar

TILLAGNING 

1.  Mixa alla ingredienser 
och forma till biffar. Om 
du tycker att biffarna 
blir för vattniga kan du 
ta mer fiberhusk eller 
pressa ut vattnet.

2. Stek biffarna på medel-
hög värme tills de fått 
en fin gyllenbrun färg på 
båda sidor. 

3. Till biffarna serverade vi 
broccoli, ruccolasallad, 
polkabetor, avokado, 
rödbetshummus och 
toppade med brocco-
ligroddar och rödbets-
groddar!

Det är allt fler som fått upp ögonen för vegetariska biffar 
på groddad bas. Inte så konstigt tycker vi, med tanke 
på hur mycket nyttigare det är! Näringsinnehållet ökar 
marknad om vi låter fröna gro istället för att kokas.  
Grodda fröna i ca 3 dygn, sen är de perfekta för biffning! 

SUPERBIFF PÅ GRODDADE  
BÖNOR, LINSER OCH ÄRTOR

mycket smak och de är också fina som deko-
ration. Böngroddar är jättegoda att woka och 
att ha i grytor med linser och man kan också 
göra fantastiskt goda superbiffar med dessa 
tillsammans med bland annat linsgroddar och 
ärtgroddar, berättar hon. 

EN GRÖN SMOOTHIE  
ÄR BRA FÖR HÄLSAN 
Det riktigt vattnas i munnen bara vi pratar 
om det. Sedan avslöjar Lovisa sina recept 
på de smoothies hon brukar göra. Hon tar 
hallon, banan, havremjölk och alfagroddar 
och gör en superläcker smoothie. Men skall 
hon göra en annan variant, med avocado, 
lime och spenat, då kan hon slänga i brocco-
ligroddar, för då passar de jättebra att mixa 
med. Munkagrodden kan erbjuda elva olika 
groddar och har inte din affär den sort du 
önskar, be dem höra med en återförsäljare så 
kan de beställa dem åt dig. Groddarna odlas 
året om med endast rent vatten och går även 
igenom en kvalitetssäkring innan de odlas. 

–Vi pastöriserar fröna, vilket innebär att 
man hettar upp vatten över 74 grader så att 
eventuella bakterier dör så att man vet att 
fröna är helt rena när man börjar att odla 
dem, berättar Lovisa. 

Något som också blomstrat i popularitet 
och kanske också nu på grund av klimatet, 
är att odla sina egna groddar hemma. Vare 
sig du bor i lägenhet eller hus, om du saknar 
egen tomt eller bakgård, spelar ingen roll! Du 
kan odla dem på diskbänken. Sproutly.se, sys-
terbolaget till Munkagrodden och som varit 
igång sedan 2017, erbjuder allt som du kan 
tänkas behöva för att odla dina egna groddar. 
Bland annat ekologiska frön, odlingslådor, 
glasburkar och böcker. Här finns även en 
komplett och smidig ”groddskola” som ger 
dig alla nyttiga tips för att få groddarna att 
frodas och växa så fint i just ditt hem. 

Lovisa känner sig stolt att arbeta med 
något som både är nyttigt, gott och bra för 
klimatet.

–Det är verkligen en produkt som jag kan 
stå bakom. Den är ju så naturlig som den kan 
bli och bra för hälsan. Groddar är nyttiga, 
all näring finns koncentrerad i fröet och de 
hjälper kroppen att ta upp näring och är bra 
för matsmältningen, avslutar Lovisa. 

Nyfiken på att veta mer om groddar? 
Besök www.munkagrodden.se och läs mer.
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Företaget drivs av enbart 
kvinnor och man använder 
sig av uteslutande ekologiska 
produkter. ”När man arbetar 
med hälsa och välbefinnande 
är miljöaspekten viktig”, 

säger företagets grundare Carolina Hult, 
som berättar att de bland annat erbjuder 
kemisk peeling, olika former av massage, 
spa-pedikyr och massage för gravida. 
”Snart kommer vi också kunna erbjuda 
smärtfri hårborttagning med hjälp av 
högteknologisk laserbehandling”.

Carolina finns i salongen på Djurgårds-
gatan men erbjuder även behandlingar 
i hemmet. Hembesöken sker oftast i 
samband med ett särskilt evenemang, 
som en tjejmiddag, möhippa eller någon 
som vill överraska sin käresta med en 
avkopplande behandling. 

OMNIA MICRONEEDLING 
Ytterligare en nyhet som erbjuds inom 
kort är så kallad omnia microneedling. 
Omnia, som är den senaste teknologin 
inom microneedling, innebär att man gör 
en rad mikroskopiska nålstick i huden 
för att föryngra, släta ut samt stimulera 
nytt kollagen. 

ETT STEG NÄRMARE  
VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA
 Som auktoriserad massage- och hudterapeut kan  
Massage Bio Generation erbjuda en stunds avkoppling för kropp och själ.

TEXT PETRA ROMAN  BILD CAROLINA HULT HEMSIDA  WWW.BOKADIREKT.SE/PLACES/MASSAGE-BIO-GENERATION

Vill du boka? 
Besök www.bokadirekt.se sök på massage-bio-generation 
och boka en tid som passar dig.

HÄLSA & VÄLMÅENDE LIVSSTIL

Carolina finns i  
salongen på Djurgårds- 
gatan i Göteborg men  

erbjuder även behandling 
 i hemmet!
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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 

ALLT FLER VÄLJER ISABERG 

SYDSVERIGES 
STÖRSTA SKIDRESORT

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.

www.isaberg.com

Familje-
söndag
Gratis skipass  

och skidhyra för 

yngsta barnet
     Minimum 4 personer

        Gäller ej vecka 6-8

Se komplett sortiment på WWW.SKIDSHOP.SEShop, skiduthyrning, och service mitt i backen

Isaberg – ett härligt ställe  
för både kvällsåkning och 
helgutflykter!

Louise Söderlund är VD för 
Isaberg Mountain Resort, och 
hon berättar stolt om anlägg-
ningens omfattning, kapacitet 
och professionalitet.

–På nätterna körs pistmaskin-
erna 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, 
och inte minst de tolvtusen skolelever som 
årligen kommer på sina friluftsdagar. 

MYCKET FÖR MÅNGA
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 väder-
streck, 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 skidför-
bundet 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 äventyrslin-
je 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 ber-
get. Den populära och fartfyllda rodel-
banan 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.
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För åtta år sedan reste Peter och Helena Carlsson 
ner till Torrevieja för att kika på att eventuellt 
köpa en bostad. De blev förälskade och köpte 
ett hus. Efter fyra år flyttade de ner på heltid. 
Idag har de en mäklarfirma ihop där även ett 
annat gift par, Anders och Lotten Barnholdt ar-

betar. I teamet är även Jesus och Miguel, två spanjorer som 
känner till områdena väl och jobbar främst som husletare 
för att hitta kundens drömboende.

– Fördelen att ha Jesus och Miguel med oss i företaget 
är att de känner allt och alla, hittar rätt områden och letar 
fram precis rätt bostad efter kundens önskelista, berättar 
Helena.

– Ju mer kunden berättar för oss om vad de vill ha desto 
lättare har vi att hitta det perfekta objektet, säger hon.

TRYGGT HELA VÄGEN - ÄVEN EFTER KÖPET
Scandihouse är en mäklarfirma som vill ha långvariga 
relationer med sina kunder och är mycket måna om att 
kunden ska känna sig trygg hela vägen och även efter 
köpet av bostaden. Därför är de med hos advokater och 
myndigheter, så mycket kunden vill. Därefter finns vårt 
dotterföretag Scandiservice som erbjuder tex tillsyn av 
bostaden, uthyrning mm.

– Många kunder umgås vi med även efteråt, berättar  
Peter. De kommer in på en kaffe och presenterar sina  
vänner när de är här. 

– Spanien är ett angenämt land att bo i, säger Peter, och 
fastlandet gör det möjligt att ta sig hit ofta med billiga flyg 
eller om det skulle behövas, köra bil. Det är också en god 
investering för framtiden.        

VÄRMEN OCH LJUSET HELA ÅRET

TEXT SABINE VON BORGSTEDE   HEMSIDA WWW.SCANDIHOUSE.COM SCANDISERVICE.SE

Många upplever att mörkret och kylan blir tyngre och mer besvärande ju 
äldre man blir.  Det familjära och personliga mäklarföretaget Scandihouse 
har specialiserat sig på drömmarnas land, Spanien, runt Torrevieja, där 
ljuset finns året om och mikroklimatet är gynnsamt för kropp och själ.

MÄKLARE SPANIEN LIVSSTIL
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Hon blev medlem i Linköpings 
Akvarellsällskap för fem år sedan, och 
genom föreningen har hon haft möjlighet 
att ställa ut på flertalet intressanta platser 
och träffat en stor mängd likasinnade 
själar. Alla älskar de konst, och när de 

kommer tillsammans blir det som allra bäst och kreativ-
iteten bara flödar. Just nu är Margareta med och ställer 
ut på K-ringen, ett galleri, i Motala, utställningen pågår 
fram till den 9 februari.

Det är framför allt en ettårig utbildning på Folkuni-
versitetets konstlinje i Linköping och en del andra 
kurser och utbildningar som ledde till att hon ville satsa 
helhjärtat på måleriet. 

–En väldigt inspirerande kurs, var med en båtresa med 
galeasen Amalia där vi kryssade runt i Trosas skärgård 
och målade med Irene Nord.  Andra väldigt inspire-
rande akvarellkurser med bland annat Anna Törnquist i 
Baskemölla, Hasse Karlsson på Öland, Lena Amstrand 
på Styrsö med flera har naturligtvis också format mitt 
måleri.

Förutom akvarellmålning jobbar hon också med 
grafik, framför allt, colligrafi. Det är en slags grafikplåt 
gjord av pappkartong, där man jobbar med olika lager, 

tar bort och lägger till. Pappkartongen lackas och  
används sedan som en grundplåt till en bild. 

Hon har tidigare arbetat som biomedicinsk analytiker, 
på Nationellt Forensiskt center, NFC, inom polisen och 
undersökt material från olika brott, men vid 63 års ålder 
pensionerade hon sig och kände att hon ville hänge sig 
åt måleriet.

Det är den lite oskarpa konturen som lockar och 
målningarna kan vara karga och avskalade med 
havslandskap där himmel och hav möts, eller en suddig 
illusion av vita söta hus med rött tak på rad vid havs-
brynet. Den senaste tavlan är en rad päron som står på 
parad och där hon fått fram en oemotståndlig nästan 
rinnande, grön färg. Man känner päronets friska smak. 
Tidigare har hon även målat och tecknat kroki med 
röd och svart kolpenna, tre nakna kvinnor som dansar, 
målat söta kossor som betar på en äng i akvarell eller en 
cool porträttbild i sepia, från ett modemagasin. Det finns 
en enorm variation i konsten och inte ett direkt mönster 
och det verkar också vara det som driver henne framåt i 
konsten: Utmaningarna! 

– Skall man måla väldigt avbildande, så kan man ju 
bara ta ett kort egentligen, men jag tycker om när man 
få se och fantisera lite själv också. Man skall locka fram 

TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.SUNDET8.WIXSITE.COM/AKVARELLSALLSKAPET/MARGARETA-MOLDVIK
FACEBOOK MARGARETA MOLDVIK  INSTAGRAM MAGGMOLART

Härliga 
akvarellmålningar  
med spännande  
kontraster 

Det finns ett djup, en känslighet och som att färgen nästan rinner och är levande i den begåvade 
konstnärinnan Margareta Moldviks tavlor. Hon målar sina tavlor i akvarell och älskar tekniken för 
att det är så livfull och att färgen är oförutsägbar och bestämmer nästan lite själv hur målningen 
skall bli till. Det är fascinerande och organiskt måleri på högsta nivå och de suddiga och abstrakta 
konturerna vill hon skall locka fantasin till åskådaren. Inte sällan är det naturen, djuren och männ-
iskor som sår ett frö i hennes skaparanda och hon mår som allra bäst när hon får träffa andra 
konstnärer, likasinnade, och att de målar tillsammans. Då skapas verklig magi! 

 KONST KULTUR

något. Man kan ha suttit och målat en stund och sedan 
känna, det här var inte så dumt!  När man arbetar med 
vatten och akvarellfärg, så skall man våga vänta in bilden, 
för det kan uppstå något magiskt. När det flyter på i 
målandet, så blir det som ett förtrollande Flow, avslutar 
Margareta.  

Förutom hennes vanliga måleri, så har hon också 
illustrerat tre barnböcker som bygger på två fåglar, Kaj & 
Kajsa och deras fågelkompisar, som bor i trädgårdsföre-
ningen i Linköping.

Är du intresserad av Margaretas konst kommer hon 
att hålla en vernissage tillsammans med sin konstkollega 
Inger Granath Persson i Vadstena, från den 7 mars till 
mitten av april 2020. 

konstnärinna
INGER  
GRANATH  
PERSSON
Vernissage på Galleri Vita Rum med 
Margareta Moldvik, i Vadstena, den 
7 mars. Utställningen pågår fram till 
den 25 april. Varmt välkomna!

Kurser i collografi 
Hemsida: www.gallerili.se/2019-10/inger.asp
Facebook: Inger Persson45
Instagram: Ingergranathperssonart
Telefon: 070-939 04 94 

KONSTNÄR
Margareta Moldvik

facebook Margareta Moldvik instagram maggmolart 
www.sundet8.wixsite.com/akvarellsallskapet/margareta-moldvik

VERNISSAGE
Tillsammans med 

 Inger Granath Persson 
 i Vadstena, från den 7 mars  

till mitten av april 2020. 
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BAD, KAKEL 
OCH GOLV
FÖR ALLA
I våra butiker hittar du trägolv, 
vinylgolv, laminatgolv, kakel, 
klinker och allt för ditt badrum. 
Alltid till bästa priser. 

Välkommen till våra butiker så 
hjälper vi dig!


