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F

ritidscenter i Göteborg,
Trollhättan, Falkenberg
och Malmö utgör härmed
ett av de allra största
namnen på husbils- och
husvagnsmarknaden. VD:n
Tommy Wilhelmsson, förklarar gärna
den ökade smidigheten för kunderna:
–Dels så är det nu lättare att hitta
oss med den gemensamma hemsidan
och identiteten i sociala medier.
Dessutom så är alla fyra fritidscenter
gemensamt ansvariga, så kunden kan
fritt välja närmaste ort för att få smidig service i sitt ärende. Och alla som
letar husbil eller husvagn kan se vårt
totala utbud och dagsaktuella lager,
av både nytt och begagnat, på samma
webbplats.

NU FYRA HUSBILS- OCH HUSVAGNSBUTIKER
UNDER FRITIDSCENTERS FLAGGA
Populära Campea i Falkenberg och Malmö ingår sedan tidigare i samma kedja som välkända Fritidscenter,
i Göteborg och Trollhättan. De fyra anläggningarna har länge varit självklara utflyktsmål för de som sökt
campingfordon. Men, för att förtydliga den trygghet och service som kunderna kan avnjuta på fyra västsvenska
orter, så enas de nu under samma namn och profil: Fritidscenter.

STÖRST PÅ KABE OCH ADRIA
Fritidscenters fyra anläggningar
kommer även i fortsättningen vara
Nordens främsta återförsäljare av
nya Kabe och Adria, samt ha välfyllda
butikshyllor med tillbehör från bland
annat Kama.
– Vår styrka och stabilitet medför
ökad trygghet och tillgänglighet för
kunderna. Jag tror de flesta ser vår
ständiga utveckling som en garanti för att vi gör rätt. Vi är extremt
stolta över att så många kunder blir
våra vänner och bekanta, för att de

återkommer efter några år för nyköp
eller byten.
När vi blickar ut över Fritidscenter
på Tagenevägen i Göteborg, finns det
ingen tvekan om att våren är i antågande. Anläggningen är full av nya
och begagnade husbilar och husvagnar, och de entusiastiska besökarna
njuter under sonderingen bland de
skinande campingfordonen.
För den som drömmer om att skaffa
sin första husbil har Tommy ett tips:

–Det finns många husbilar att välja
på, även om du bara har vanligt
B-körkort, och var inte rädd för att
välja en stor. För det är så mycket
lättare att lära sig köra en stor husbil,
än att lära sig leva och semestra i en
alldeles för trång.
Nyfiken på att veta mer?
Besök www.fritidscenter.se och läs mer.

TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.FRITIDSCENTER.SE
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UTERUM BYGGNATION

FRISTÅENDE UTERUM
FÖR FLEXIBEL ANVÄNDNING
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.
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

D

etta håller Per-Ivan Christiansson,
sortimentschef på Skånska byggvaror, med om.
–Ja, läget är ju avgörande för att
kunna njuta av uterummet. Tidigare 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 akvarellmåleri, 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 insynsskyddande 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 möjligheter som uppstår när man placerar uterummet på den idealiska platsen.
–Många använder sina uterum för att förodla
växter, innan de planteras ut på våren. Rum-
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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 kommer för att njuta i uterummet så ska ju trädgårdsprylarna 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 materialen och konstruktionerna. Även vår webshop
erbjuder god översikt, inspiration, kunskap och
kundservice. Ställ många frågor till oss så berättar 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.

Nyfiken på att veta mer?
Besök www.skanskabyggvaror.se och läs mer.
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KÖK BYGGNATION

NJUT, UMGÅS OCH LAGA MAT
I ETT MODERNT RETROKÖK
Köket är verkligen hemmets hjärta och här spenderar man många härliga timmar tillsammans med familjen.
När du skall välja ditt kök, gå på din personlighet, känsla och tänk långsiktigt och satsa på inredningsdetaljer
med hög kvalitet och lång hållbarhet. Ett företag som kan hjälpa dig att förverkliga dina köksdrömmar och som
följer alla dessa värderingar är Kreativt hantverk. De erbjuder och kan hjälpa dig att installera snygga retrokök,
moderna kök eller andra typer av kökslösningar. Det är bara din fantasi och dina önskningar som sätter gränsen!
TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.KREATIVTHANTVERK.SE • WWW.ANNALENANORDBERG.SE
INSTAGRAM STUDIONO9.SE FACEBOOK WWW.FACEBOOK.COM/STUDIONO9.SE

U

ppe på mysiga och
gemytliga Masthugget i Göteborg
ligger Studiono9. Här
finns Anna-Lena och
Peter Nordberg som
tillsammans driver Kreativt hantverk i Sverige AB. Deras affärsidé
bygger på att inspirera till kreativitet
och skapande för att hitta det egna,
det unika och personliga. Att våga!
De vill uppmuntra sina kunder att
göra medvetna, långsiktiga val både
utifrån sig själva och med hänsyn till
miljön.
De säljer bland annat retrokök
med moderna funktioner, trägolv av
högsta kvalité samt specialsnickerier
för den som har specifika behov och
önskemål. De hjälper även till med
montering av kök och renovering av
redan befintliga.
– Ibland kanske man inte behöver
byta ut allt i sitt kök och då kan man
exempelvis bara byta ut sina luckor,
säger Peter som är inredningssnickare.
För Anna-Lena och Peter Nordberg
var det en dröm som gick i uppfyllelse
när de för tre år sedan tog steget att
starta en egen verksamhet tillsammans. Att mötas i en filosofi med
två helt olika hantverk – musik och
snickeri. Anna-Lena är musiker och
pedagog så I deras Showroom ryms
även kulturell verksamhet.
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FÖRVERKLIGAR DINA IDÉER
– Till oss kan man komma med en
bild man hittat på någon spännande
sida och starta upp en process därifrån. Eller så har man redan en idé i
sitt huvud som vi hjälps åt att förverkliga. Vi samarbetar med en fabrik i
Bankeryd som producerar alla kök
åt oss och har även ett nätverk av
yrkeskunniga inom design till stenhuggeri som hjälper oss vid behov. Vi
kan även erbjuda spishällar, fläktar
och annan köksutrustning, berättar
Anna-Lena.
Med sitt centrala läge i Linnéområdet i Göteborg kommer kunder med
många olika önskemål.
– Våra kunder är självständiga och
vill kunna pussla ihop ett personligt
och snyggt kök som man längtar till
och trivs att vara i. De kanske inte
vill göra om hela köket, de kanske
bor trångt som många gör idag och
då behöver man speciallösningar och
använda varje kvadratmeter på bästa
sätt. Vi tycker man skall gå mycket
på känsla och det man tycker om.
Trenden hoppas vi snart ska präglas
av just det, enkelhet och hållbarhet
och då tror vi att köket håller länge,
avslutar Peter.
Nyfiken på att veta mer?
Besök kreativthantverk.se och läs mer.
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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

L

inus Blom är projektledare
på Vimmerbyhus:
– Vi har verkligen vuxit
med utmaningarna i det här
projektet.
Husen är på 131 kvadratmeter 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 fantastiskt fint och lämpar sig för många
aktiviteter utöver golf, säger Linus.
Arkitektbyrån DAP har ritat husen
och står för samtliga materialval.
Vimmerbyhus levererar allt husmaterial, interiört och exteriört, och byggfirman 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. Samtidigt
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
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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 lösningar.
I det här fallet fick vår konstruktör
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 interiört eller exteriört, har förstås varit
utmanande. Men resultatet blev verkligen någonting utöver det vanliga.
Det är lätt att förstå varför arkitekten
har fajtats för sina val. Husen är ju
fantastiska, avslutar Linus.
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INREDNING LIVSSTIL

Designa och bygg dina egna möbler i
den supertrendiga industriella stilen!
Svenska Inredningsrör är företaget som säljer unika, handtillverkade möbler och
inredningsdetaljer av robusta stål- och kopparrör. Men har du en egen idé om hur du
vill designa din hylla eller ditt bord så säljer de även lösa delar till ditt projekt, så att du
kan montera hemma, i lugn och ro, utan verktyg. Har du en idé kan du förverkliga den
idag, välj om du vill använda rustika stålrör eller vackra kopparrör som ständigt ändrar
utseende och färg, och bygg din egen favoritmöbel i en läcker industriella stil.
TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.INREDNINGSROR.SE

G

"Vår idé bygger på att man alltid skall kunna bygga om sina möbler. Istället för att slänga och köpa nytt
så kan man ta sin klädställning från Inredningsrör, skruva isär den och tillsammans med några andra delar
bygga till exempel ett soffbord eller en hylla. Vi försöker att påverka dagens ”konsumtionssamhälle" och
vi vill att man skall ge nytt liv i sina gamla möbler istället för att köpa nytt"
Johan Lindberg, VD och grundare
12

rundidén till företaget
enkel. Precis lika enkel
och smidig som en av
deras bästsäljare, klädställningen med hylla,
som kommer i rejält
stålrör och med en vacker hylla av massiv
ek. De kunde inte hitta den typen av rå
inredning någonstans som de eftersökte
och ville ha i sitt eget hem. Så allting startade med att de började att bygga möbler
och inredning åt sig själva. Sedan flöt
allting på, och nu har de ett fullskaligt
företag som specialiserar sig på att sälja
annorlunda möbler, som sticker ut som
verkligen syns i hemmet eller i butiken.
Idén bygger också på att man skall återanvända istället för att köpa nytt.
– Vår idé bygger på att man alltid skall
kunna bygga om sina möbler. Istället för
att slänga och köpa nytt så kan man ta sin
klädställning från Inredningsrör, skruva
isär den och tillsammans med några andra
delar bygga till exempel ett soffbord eller
en hylla. Vi försöker att påverka dagens
”konsumtionssamhälle" och vi vill att
man skall ge nytt liv i sina gamla möbler
istället för att köpa nytt, säger Johan
Lindberg, Vd och grundare.
På deras hemsida finns deras rustika
och coola hyllor, sidobord, ljusstakar och
vinställshållare och alla är väldigt populära hos köpare omkring i Sverige. Som
liksom förstärker trendigheten i hemmet
med sin råa och industriella stil. Och alla
dessa produkter går att köpa som färdig
byggsats eller som färdig produkt.
–Både våra bord och klädställningar är

väldigt omtyckta. En klädställning från
Inredningsrör håller för många gånger
mer än motsvarande klädställningar där
ute. Här får du plats med kläder som
väger 70-80 kg utan problem, säger han.

ENKELT ATT BYGGA IHOP
Har du din egen idé, så finns ett stort
lager rör, som koppar- och vattenrör, som
mått-anpassas efter dina behov och du har
möjligheten att bygga vad du vill i princip.
De säljer även väggfästen, böj- och T-rör
samt ett speciellt lim, som man använder
för att fästa ihop kopparrören med olika
delar. Här kan du även finna kedjor, vajer,
krokar och skruvkrokar.
– Vi vill såklart att våra kunder skall
hitta allt på samma ställe och det är verkligen svårt att hitta tex kedjor i samma
färg som kopparrören. Det är dessutom
väldigt smidigt att hänga upp rören med
både vajer och kedjor, säger Johan.
Svenska Inredningsrör arbetar också med
att inreda med kopparrör och stålrör för
caféer och restauranger, främst till olika
typer av bardiskar.
Johan rekommenderar verkligen att
prova på att bygga ihop sin möbel med
deras produkter.
–Man får det ju verkligen som man vill
ha det och man behöver inga verktyg. Vi
kan också rekommendera att man börjar
att bygga något enkelt, ex en handdukshängare eller en ljusstake, så att man
förstår hur smidigt det är med våra rör,
avslutar han.
MARS 2020 VILLANYTT.SE
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MÄKLARE LIVSSTIL

EBAD & PARTNERS GER KUNDERNA MER
"Kunden ska aldrig vara en i mängden" är mottot hos Ebad & Partners Fastighetsmäkleri,
som gärna lägger mer krut på varje uppdrag. I stället för att jonglera en stor mängd
anonyma försäljningar, så är de ständigt tillgängliga för både säljande och köpande
kunder, och satsar passionerat på varje bostad.
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.EBADPARTNERS.SE

K

underna bjuds på en härlig
upplevelse när de besöker
teamets stilfulla kontor, på
Sörhallskajen 24. Utanför
går den härliga kajpromenaden, och utsikten över
älven är minst lika rogivande inifrån
den nyrenoverade bobutiken.
–Vi vill att kunden ska känna sig
speciell, och bevisar det med ett tydligt
ansvar i varje uppdrag. Vissa i vårt
team har jobbat i större organisationer, och upplevde då hur kunder ibland
behandlas på löpande band. Men här
får varje enskild kund mer service.
Ambitionen är att första mötet ska
leda till en lång och stark relation, så
kunden vill återkomma genom livets
olika boendeformer, förklarar grundaren Pedram Ebad.

PREMIUMTJÄNST
TILL RIMLIGT PRIS
Kollegan, mäklaren och juristen Roy
Winqvist håller med Pedram när han
förklarar att kunderna får en exklusiv
premiumtjänst utförd, men till rimligt
pris.
–Kunden får ringa oss även om
det är mitt i fredagsmyset, för frågor
och goda råd. Vi tar oss gärna tid att
visa fastigheten en extra gång, eller
förhandla ytterligare ett varv för att
säljaren ska få sitt önskade pris, och
köparen ska få den önskade bostaden.
Just den där extra insatsen har lönat
sig rejält för så många av våra säljande
kunder. Men sådant kan man inte
14

förvänta sig av stora mäklarföretag
som kräver kvantitet, menar Pedram.
För att attrahera många spekulanter
och därigenom få högre bud, krävs en
lockande presentation.
–Ja, även där jobbar vi unikt. Våra
kunder får nämligen besök av en av
Sveriges bästa fotografer, som dessutom personligen redigerar alla bilder
innan publiceringen. Han kan då återge
bostadens rätta upplevelse och nyanser
på ett mer korrekt sätt, än de bildredigerare i Asien som mäklarbranschen
ofta anlitar. Hemnet tilldelade oss nyligen diplom för ’mest klickade annons’.
Vi tar oss tid att beskriva fastigheterna i mer individuella och lockande
texter, och de väldesignade prospekten

trycks på exklusivt kvalitetsmaterial,
understryker Pedram.
Teamet hos Ebad & Partners
erbjuder även juridiska tjänster som
bouppteckningar, samboavtal och
arvskiften. Och kontorets koordinator,
Nikki, och marknadsstrategen Rachell
instämmer i Pedrams övertygelse om
att kunder förtjänar äkta service.
–När jag tidigare var anställd så
rankades jag av alla underbara kunder
som landets fjärde mest rekommenderade mäklare, vilket var mycket
hedrande. Då förstod jag att kunderna
värdesätter ett personligt engagemang,
som dessutom blir lönsamt för dem.
Därför satsade vi på det när vi startade
Ebad & Partners, avslutar Pedram.
MARS 2020 VILLANYTT.SE
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ELDRIVEN GOLFVAGN SPAR
KRAFTEN TILL SVINGEN
Företaget Moby Dick har försett golfare med eldrivna golfvagnar i
25 år, och intresset är bredare än någonsin. Yngre spelare föredrar
elvagnar för att de spar all kraft till spelet, medan samma vagn gör
att seniorerna kan golfa högre upp i åldrarna. Så, vad ska man
tänka på när man väljer elvagn?
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.MOBYDICKSHOP.SE

UTMANANDE FÖR HOBBYGOLFARNA,
OMTYCKT AV ELITSPELARNA
Fjällbacka GK är verkligen värd sin runda. Inte bara för den
kvalitativa banan utan även för sin trevliga restaurang och
receptionspersonal, samt skickliga banarbetare.

F

TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.FJALLBACKAGK.SE

jällbackas bana öppnades
redan 1967, och även om
den därefter har uppdaterats
av skickliga banarkitekter,
så har den kvar sina allra
bästa sidor. Klubbchefen och
tränaren, Ture Eriksson, förklarar:
–Ja, många älskar att speltiden är så
effektiv, tack vare att utslagen ligger så
nära föregående green. De som annars
sällan har tid för att spela, gör det
oftare på Fjällbacka. Dessutom utgör
Anråsälven ett inslag i elva av hålen,
vilket inte bara ger en härlig naturupplevelse, utan även spännande vindförhållanden.
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Att deras greener och fairways är fina
även på våren och hösten beror på den
särskilt klimatanpassade gräsarten,
som dessutom växer i ett sandblandat
underlag för extra stadga. De hårda
greenerna tillför en utmaning även för
elitspelarna i herrarnas Nordiska Tour,
som Fjällbacka nu varit värd för i sju
år.
–Vi håller god kvalitet på allt, men
som landsortsklubb har vi kanske en
mer avslappnad och lättsam stämning.
Många lokala spelare är aktiva från vår
till höst, och på sommaren mixas de
med gästade stadsbor, vilket leder till
många glada återseenden.

V

illanytt frågar landets
mest erfarne specialist,
Tom Dahlgren, som är
grundare till göteborgsföretaget Moby
Dick, i Sisjö centrum:
–Välj en elvagn av ett riktigt
varumärke, med en svensk agentur som tar ett kvalitetsansvar. De
väletablerade fabrikaten är oftast
mycket stabilare konstruerade och
ändå smidiga. Det ska såklart finnas
reservdelar och möjlighet att serva
vagnen. För även om hållbarheten är
mycket god och livslängden är lång,
så kan olyckor ske, förklarar Tom
Dahlgren.
Han understryker att man alltid ska
välja utifrån sina egna förutsättningar.
–Ja, vagnens storlek ska såklart
passa lastutrymmet i din bil. Ta även
hänsyn till din
egen styrka och
rörlighet så att du
enkelt kan hantera
och lyfta vagnen in och ut
ur bilen. Tänk även på eventuella
trappor där hemma. Vi har faktiskt
elvagnar som passar alla förutsättningar, så fråga oss gärna så tipsar
vi om den mest idealiska vagnen
för dig.

HÅLLBAR BATTERITEKNIK
Batteridrift ligger i tiden, och Moby
Dick har medverkat i utvecklandet
av det miljövänliga litiumbatteriet
iON-Drive, som nästan har blivit en
standard för golfvagnar i Sverige.
–Livslängden och antalet laddningscykler är enastående tack vare dess
unika cellbalansering, överladdningsoch urladdningsskydd, intygar Tom
Dahlgren.
Utbudet i lagerbutiken vid Sisjön
omfattar golfutrustning som exempelvis golfbagar, paraplyer, laserkikare, bollhåvar och handskar men
främst golfvagnar av en mängd olika
fabrikat. Tom Dahlgren förklarar att
varumärkena är noggrant utvalda
för kvalitet och prestanda, i olika
prisklasser. Här utförs även service av
spelarnas älskade vagnar. Men, när
Tom började med golf, så
var det många spelare som
hade en caddie.
–Visst. Så behovet av
draghjälp är verkligen inte
nytt. Men med dagens elvagnar kan
alla unna sig att spara kraften till
golfsvingarna och prestera bättre
resultat. Men eldrivna golfvagnar
gör också att seniorer kan fortsätta att spela golf helt
obehindrat, högt upp
i åldrarna.

MARS 2020 VILLANYTT.SE
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NJUT AV ETT ROGIVANDE SPABESÖK
I VACKER MILJÖ MED HISTORISKA ANOR
I flera århundraden har människor vallfärdat till Loka Brunn för att umgås, njuta, koppla av och
hämta livskraft och än idag står Loka Brunn Kur och Konferenshotell för samma värdegrunder
och hit kan du komma och bara slappna av i deras rogivande spa, bo kungligt i ett av de 54
husen, med anor från 1700-talet och njuta av god mat och dryck i Stora Societetshuset.
Missa heller inte ett besök på Grythyttans Gästgivaregård, också drivet av Loka Brunn, och ta
del av deras klassiska vinprovning i deras vackra vinkällare med över 2000 olika vinsorter.
TEXT LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.LOKABRUNN.SE

S

edan 2007 ägs och drivs
Loka Brunn Kur och
Konferenshotell av familjen
Spendrup och i en vacker
natur och mitt emellan sjöarna Norra- och södra Loken
finner du kurorten.
När familjen tog över Loka Brunn för 13
år sedan så fanns ett gammalt badhus på
orten. Och detta rev man, för att kunna
bygga deras fantastiskt vackra spa Vattensalongen, som invigdes 2011. Här badar
man i varma och kalla källor och här finns
inte mindre än fem utomhuspooler som är
öppna året om. Vad kan vara mer härligt
en kall vinterdag, när snön faller ner, att
simma ut i en 38 grader varm pool och
blicka ut över sjön!
– Jag brukar säga att spa är en mänsklig
rättighet och det är många som väljer
att åka till Loka Brunn för att vi har vårt
fantastiskt fina spa. Innan hade vi enbart
en pool, men vi byggde fyra nya, för alla
gästerna ville ju simma ut och titta över
vattnet, berättar Mia Spendrup, VD och
ägare.
I spa finns även bastus, ett gym med
instruktörsledda träningsaktiviteter samt
en behandlingsavdelning med alla typer
av kropps- och ansiktsbehandlingar. Och
varför inte prova på Lokas Gyttjebehandling? Förr i tiden grävde man upp gyttja
bakom kyrkan på området och använde
detta i behandlingar och detta anammas
självklart fortfarande och fungerar ypperligt för stressade nackar eller onda ryggar.
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BO SOM EN KUNG
På Loka Brunn bor du ståtligt i ett av de
54 husen och där alla har sin egen charm
och där du kan välja på sviter, dubbelrum
eller societetsklass. Eller så kanske du vill
ha ett eget hus, där det finns möjlighet att
bo i exempelvis Parkvillan och Kungsbyggnaden. I stora Societetshuset njuter du
av mat och dryck och där finns bar och
stora härliga salonger med eldstad att
samlas vid.
På grund av den vackra miljön är det
många som gifter sig på Loka Brunn,
där de hjälper dig att skräddarsy hela
ditt bröllop. Varför inte kombinera ditt
bröllop med härligt spa-besök, bastubad
och fest? Och kanske en njutningsfull
brunch med släkt och vänner dagen efter?
Det är även mycket populärt att fira jul
och nyår på kurorten och där de likaså
där bistår med allting som julbord, tomte,
dans kring granen och paketinslagning.
Tänk vad härligt att kombinera julfirandet
med ett härligt spabesök och slippa göra
någonting!
–Du behöver inte ens bädda sängen
själv, skrattar Mia.
När du väl är i trakterna så måste
du också passa på att njuta av en härlig
middag och vinprovning i Grythyttans
Gästgivaregård. Den ligger enbart 13 kilometer från Loka Brunn och här satsar man
stenhårt på mat av högsta kvalitet och en
dryckesupplevelse utöver det vanliga. Väljer du exempelvis paketet ”Två världar”
ingår en natt på Gästgivaregården och en
natt på Loka Brunn där du kan njuta av
det bästa från de båda plasterna.

MARS 2020 VILLANYTT.SE
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ETT FAMILJEFÖRETAG SOM
ERBJUDER NÅGOT FÖR ALLA
Jag pratar med Lasse en solig marsmorgon under tiden som han pysslar med förberedelser
inför årets turistsäsong. Det handlar om underhåll, investering, planering och utveckling av
den väletablerade anläggningen Saxnäs Kronocamping, belägen cirka 6 kilometer utanför
Färjestaden på Öland.
TEXT PETRA ROMAN FOTO SAXNÄS KRONOCAMPING HEMSIDA WWW.KCSAXNAS.SE

L

asse och Catrin Sörenson har arbetat på
anläggningen sedan tidigt 90-tal, men var
även tidigare involverade i turismnäringen
på Öland; Catrin på Domän Turist, Lasse på
Böda Sand. Sedan 2006 finns Saxnäs Kronocamping i familjens ägo och drivs utan
inblandning av någon större kedja.
– Vi arbetar verkligen nära gästen och kan ge en utpräglat personlig service. Det här är ju mer en livsstil än
ett vanligt jobb. Så beskriver Lasse sin vardag som ägare
på Saxnäs Turism och Fritid AB. Han fortsätter: Vi bor
på området och är på plats där det händer. Man skulle
kunna tro att det är stressande, men vi tycker inte det.
Det är bara roligt!
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PRISVINNANDE ANLÄGGNING
För sjätte året i rad har campingen b l a blivit nominerad
till Stora barnsemesterpriset och Lasse kan intyga att
just barnfamiljer är anläggningens största målgrupp.
– Här finns dagliga aktiviteter för alla åldrar, från
små barn upp till pensionärer. Vi njuter verkligen av
att vara så nära våra gäster och lever med årstiderna.
Turistsäsongen på Saxnäs Kronocamping drar igång i
mitten av april, men verksamheten är förstås igång året
om. Under höst och vinter förbereds diverse aktiviteter
och nyheter inför kommande säsong, och det är en hel
del underhållsarbete som ska göras varje år.
–Man kan säga att turistsäsongen börjar på allvar
runt Midsommar och att säsongen avslutas med Ölands

Skördefest sista helgen i september.
Under juli fram till mitten av augusti
är det fullt med dagliga aktiviteter och
evenemang. Under skördefesten går det
bland annat att uppleva konst, musik,
mat och öländska gårdsbutiker med
riktigt öländska smaker samtidigt som
man bor bekvämt hos oss på campingen, berättar Lasse.
Under turistsäsongen är portarna
öppna till campingens restauranger,
utomhuspooler, ställ- och campingplatser samt stugor och villavagnar.
– En annan populär aktivitet är vår
satsning på hundarna som erbjuder
såväl hundbad, hunddusch, agilitybana
och rastgård.
Nyfiken på att veta mer?
Besök hemsidan www.kcsaxnas.se
och läs mer om verksamheten.
MARS 2020 VILLANYTT.SE
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GöteborgsOperan
LANDAR DRÖMPROJEKT
Många skulle säga att Håkan Hellström ÄR Göteborg, eller åtminstone att han
representerar själva andemeningen av staden. En stad som flera gånger blivit
framröstad som Sveriges trevligaste. Nu blir Håkans låtskatt musikal.
TEXT PETRA ROMAN BILD SÖREN HÅKANLUND, GÖRAN SEGEHOLM HEMSIDA WWW.OPERA.SE

A

tt det är Håkan som
är stadens kung råder
det väl inga tvivel
om? Dock krävs det
att såväl sångare som
musiker, kostymskapare och ljudtekniker – ja, hela
operahuset - engagerar sig för att det
ska kunna bli en föreställning. Som
den GöteborgsOperan laddar för inför
hösten 2021.

HELLSTRÖMS POESI BLIR
MUSIKAL PÅ OPERAN
”Kärlek skonar ingen” heter
musikalen som bygger på Håkan
Hellströms dryga tjugo år som
musikalisk och poetisk berättarröst.
I författaren Mirja Unges manus har
dialogen från Hellströms många texter
mejslat fram ett antal karaktärer;
karaktärer vars liv på olika sätt flätas
samman och som publiken får följa
under föreställningens gång.
Det är alltså Mirja Unge som står för
manus, Simon Ljungman som står för
arrangemang och Victoria Brattström
som står för regi i detta poetiska
drömspel som utspelas på platser som
Håkan Hellström för evigt skrivit in i
Göteborgs stadskarta; genom Håkans
briljanta sångtexter, som ofta tonsätts
i samarbete med gitarristen och musikproducenten Björn Olsson.

PLATSER VI KÄNNER SÅ VÄL
Bland annat kommer vi att få möta
Fernando, Lena, Eva och Karl-Johan,
22

vars liv under ett magiskt dygn tvinnas
samman i Göteborg. Några av dem
återses efter att ha varit åtskilda under
flera år, andra möts för allra första
gången. På Drömmarnas kaj, vid Röda
sten, i Azalea och på broarna över
Göta älv. Samtidigt som hamnkranar
och änglar vakar över deras själar och
över Göteborg.
Musikalen ”Kärlek skonar ingen” har
världspremiär på GöteborgsOperans
Stora Scen i september 2021. Uppsättningen kommer att spelas hela hösten
2021, samt under våren 2022. Ett
begränsat antal biljetter är beräknade
att släppas den 16 juni denna sommar
(mer information kommer senare på
www.opera.se).

VÄRLDSPREMIÄR OCH
400-ÅRSKALAS
Det är med stolthet som GöteborgsOperan gör musikteater av Håkan
Hellströms unika musikskatt. Det
konstaterar konstnärliga chefen för
opera/drama, Henning Ruhe och vd
Christina Björklund, i ett pressmeddelande från GöteborgsOperan.
Att musikalen har världspremiär
samma år som Göteborgs stad fyller
400 år är som att fira dubbelt upp. Eller
som Håkan själv uttrycker det i samma
pressmeddelande: ” Det är verkligen
exalterande och en stor ära.” Han
skickar också med en särskild hälsning:
”En djup bock till alla inblandade från
mig. Och en särskild tipp på hatten till
publiken. Hoppas att ni diggar!”

MARS 2020 VILLANYTT.SE
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Marstrand är en magnet för seglare och turister
En halv miljon färjeresenärer och 35 000 båtgäster ger ön ett spirande sommarliv.

F

TEXT MARIA FELLDIN HEMSIDA WWW.MARSTRANDSGASTHAMN.SE

elicia Hedström är samordnare i Marstrands gästhamn:
–Här finns något för alla och det tar ju bara en timme
för göteborgarna att komma via buss eller bil. Och det är
inte bara segling som märks i evenemangen, folkvimlet
och butikerna. Vår charmiga bebyggelse, vandringslederna, historien och fästningen lockar också. Restaurangerna erbjuder det bästa från havet och Strandverkets konsthall har
utställningar i en storslagen byggnad.

MÄRKLIG FRIHETSTID

Medlemskapet för det förmånliga campinglivet

En av öns märkliga perioder kom med frihetsprivilegierna på slutet
av 1700-talet. Kungen tillät ett visst självstyre, religionsfrihet, yrkesfrihet utanför skråväsendet, fri invandring och ön tilläts även bli
en fristad för brottslingar i syfte att locka dit arbetskraft. Men nu är
det annat som ger besökstoppar:
–De årliga evenemangen drar så många glada gäster och populärast är nog GKSS Match Cup Sweden, Marstrand Boat Show
och sekelskiftesdagarna såklart, då folk går omkring i badkläder
från förra sekelskiftet, berättar Felicia.
En nyhet är att fritidsbåtar som kommer till gästhamnen inte
behöver gå till hamnkontoret, utan kan betala via mobilen, på
hamnens hemsida.

Våren har vaknat och lusten att sticka ut med husvagnen, husbilen eller tältet spirar bland
de 28 000 familjerna och enskilda campingentusiasterna i Caravan Club. Visserligen är det
många medlemmar som avnjuter klubbförmånerna även på vintern, men med vårvärmen
kommer fler ut för upptäckter, äventyr och glada återseenden.
TEXT TOM SWALES/LINDA JOHANSSON HEMSIDA WWW.CARAVANCLUB.SE

C

aravan Club är föreningen för alla som gillar
campinglivet. Klubben
bildades år 1958 och den
sätter familjen i centrum,
med målsättning att vara
det självklara valet för alla som gillar
det mobila friluftslivet.
– Caravan Club har medlemmar
runt om i hela Sverige, vilket är
jättekul. Det var en liten grupp som
startade klubben i Sälen och sen har
den bara vuxit. Tanken var att man
skulle få möjlighet att träffa medlem¬mar på olika platser i landet, säger
Börje Svärdström, riksordförande i
Caravan Club.
Basen för verksamheten är ett aktivt
fritids- och friluftsliv med en rad olika
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aktiviteter, utbildningar och teknisk
rådgivning med mera.
– Det lönar sig verkligen att vara
med. Vi kan till exempel erbjuda rabatter på klubbens campingplatser, färjor ner till kontinenten, restauranger,
drivmedel och gasol. Men våra finaste
förmåner går inte att värdera i pengar.
Som medlem i Caravan Club träffar
man ju andra medlemmar, som delar
samma intressen, berättar Börje.

SVERIGES STÖRSTA CAMPINGÄGARE
Caravan Club är Sveriges näst största
privata campingplatsägare med 34
campingplatser, från Vindeln i Västerbotten ner till Ivön i Skåne.
– Det som sticker ut när det gäller

oss är att vi har ett antal samarbetspartner som ger rabatter till våra
medlemmar. Vi har även en egen
tidning som har en rad intressanta
reportage om resor, tester av husvagnar och husbilar, samt trafikmässiga
artiklar och tips, tipsar Börje.
Den störta Campingen, och även
den som ligger där det hela började, är
Tandådalen i Sälen som är en modern
och välutrustad camping med 770
platser, varav 50 är gästplatser.
– Av våra 34 Campingar så är 13
stycken enbart klubbcampingar, för
medlemmar, men de är övriga välkomnar alla campare. Som medlem har
man såklart ett lägre pris på campingen än icke medlemmar, avslutar Börje
och välkomnar fler nya medlemmar.

MARS 2020 VILLANYTT.SE
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POOL BYGGNATION

SMIDIGA POOLEN
OCH DÄCKET FÖR
HEMMABYGGAREN
Fler än tusen villaägare har redan byggt sin egen pool av byggsatserna från det svenska innovativa företaget Aqvis. Nu är
deras andra finurliga produkt, Aqvisdäcket, på väg att bli minst
lika populär. Smidigheten i hur poolstommen monteras och hur
pooldäcket används får allt fler att välja de båda koncepten.
TEXT TOM SWALES HEMSIDA WWW.AQVIS.SE

S

MED PROFFSIG LASERMÄTNING
PASSAR STENSKIVAN EXAKT
Det är med en fascinerande effektivitet och precision som Granitop mäter, producerar och levererar
stenskivor över hela Sverige. Deras mobila team av tekniker är ständigt ute på mätning hos landets
alla kunder, från Dalarna ner till Ystad. Det tar visserligen en miljard år att skapa granit, men det tar
max två veckor för den att hamna som färdigskuren bänkskiva i ditt kök.

M

TEXT TOM SWALES BILD GRANITOP HEMSIDA WWW.GRANITOP.SE

aris Orasson-Pukk
är försäljningschef
på Granitop och hon
berättar om de faktorer som kunderna
värderar högst:
–Exakt passning runt diskhoar, vattenkranar och mot omgivande väggar
och köksdelar. Minimala och jämna
springor ger ju ett exklusivare intryck,
och därför får alla kunder lasermätning utförd av våra professionella
tekniker, på hembesök.
En annan uppskattad faktor är
leveranstiden. Ofta har ju kunderna
redan väntat länge på att få stommar
och köksmoduler levererade och monterade, och därefter vill man inte vänta
ytterligare på bänkskivorna.
–Nej, därför ser vi till kunden alltid
har sina färdiga skivor inom två veck-
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or, efter beställning. För att ge kunden
total trygghet så har teknikerna med
sig många provbitar, av olika färger
och stenmaterial. Då kan kunden göra
sitt slutgiltiga val i sin egen köksmiljö.

BRA FÖR PLÅNBOKEN
Att enkelt kunna förutse priset är
mycket viktigt för den som önskar sig
stenskivor.
–Ja. Med vår priskalkylator, på
hemsidan, så kan alla se vad deras
skiva kommer att kosta och direkt se
skillnaden om man ändrar tjockleken
eller byter stenart, förklarar Maris
Orasson-Pukk.
Hon berättar att många förvånas
över att sten inte alls kostar så mycket
som de föreställt sig:

–Det blir oftast billigare än både
trä- och laminat när man räknar på
kökets livslängd. Skicket är ju ofta
bestående hos sten, såvida man inte
fullständigt vanvårdar skivan. Att det
är en bra investering märker man även
vid försäljningen av bostaden. Särskilt
om köparna får välja mellan likvärdiga bostäder, med tio år gamla bänkskivor av trä, laminat eller beständig
sten. Stenens mindre underhållskrav,
längre livslängd och exklusivare lyster
tilltalar såklart fler.
Maris har själv stenbänkar hemma,
och hon tipsar gärna om en egenskap
som hon själv favoriserar.
–Att baka, mjöla och kavla deg på
den släta graniten är verkligen smidigt.
Och lika lätt är det att torka av ytan
efter matlagning.

tommen, eller väggen, i Aqvis pooler utgörs av stående
paneler som går under namnet "Aqvissponten". Systemet,
som utvecklades redan 1997 och har tilldelats designpris,
kan enkelt sammanfogas av den normalhändige hemmafixaren. Upphovsmannen, Johannes Raivio, berättar för
Villanytt:
–Systemets flexibilitet gör att kunderna kan få poolen i alla former
och storlekar, anpassade efter personlig smak eller tomtens förutsättningar. Vi levererar den extremt tåliga linern, poolduken, skräddarsytt
efter den form som kunden valt. Linern finns bland annat som medelhavsblå eller i mosaik-look, och resultatet blir snyggt, slätt och mycket
hållbart.
Aqvisdäcket är den andra växande produkten, och är ett nytänkande
poolskydd. Till skillnad från de vanliga skrymmande och iögonfallande överdragen så skapar Aqvisdäcket en trivsam och användbar yta
ovanpå den täckta poolen.
–Ja, det smälter in i utemiljön som ett vanligt soldäck och skjuts lätt
åt sidan, för att öppna eller stänga poolen. Den annars outnyttjade
poolytan, blir därmed en användbar yta i trädgården, som enkelt skjuts
åt sidan när poolen ska öppnas.

STYRKA FÖR MILJÖ OCH GARANTI
Aqvissponten som utgör poolens stomme har idag poolmarknadens
längsta garantitid, nämligen fyrtio år.
–Ja, materialet polyeten är ju åldersbeständigt och läcker därmed
inte ut plastämnen i marken. Det suger inte åt sig fukt, och tillverkningen kan dessutom nyttja återvunnen plast, förklarar Johannes Raivio.
Han tillägger att spontväggarna, som är femtio millimeter tjocka,
har en energibesparande isoleringsförmåga tack vare den inbyggda
luftspalten.
Villanytts intryck är att Aqvispoolerna är ett utmärkt val för den
som vill bygga själv, vilket naturligtvis blir billigare. De långa garantierna plus det faktum att en poolduk är betydligt enklare att reparera för hemmafixaren än kakel och gjutna väggar, innebär också en
framtida trygghet. Aqvisdäcket, som snarare tillför än stjäl utrymme,
är dessutom en estetiskt attraktivare lösning jämfört med marknadens
alternativ, anser Villanytts reporter.
MARS 2020 VILLANYTT.SE
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KONST KULTUR

Spännande bilder i tusch
som myllrar av människor
och uttrycker vänskap

Bländande vackra
näckrosor i akvarell
som får hjärtat att slå

Det är oerhört meditativt att studera konstnärinnan
Marianne Sahléns coola tuschteckningar. Ett vimmel av
människor i olika skepnader och känslouttryck samlas på
bilden och den sätter igång en massa tankar. Är det en,
två eller flera? Vem är hon på bilden?? Vem eller vad var
det som dök upp bakom? Det är också exakt så hon vill att
man skall känna. Att teckningarna skapar en reaktion och
ett tankeflöde, där betraktaren blir delaktig.

De är som att man kan känna doften av
de spröda näckrosorna, där de simmar
runt, i vattnet, som levande omsluter
dem i lysande blått.
För den Estlandsfödda konstnären
Gisela Beckius finns det ingen tvekan,
det är blommor, havet och naturen som
hon älskar att måla mest och som också
hennes hjärta klappar extra hårt för.
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on är en sann naturälskare ända in i själen
och mycket av vårt
samtal kretsar kring naturen och klimatet och
vikten av att ta hand om
den, innan det är för sent. Gisela vill
nå ut ett budskap med sina målningar,
hon vill att folk skall tänka till extra
noga, och förstå att om vi skall hinna
rädda naturen, måste vi agera nu! Hon
är född i Estland, och flyttade till England och sedan till Kanada. Där träffade hon en svensk man som hon gifte
sig med och de flyttade tillsammans
till Sverige 2004. Hon har en lång och
gedigen professionell karriär bakom
sig, där hon jobbat som fotograf inom
mode och reklam, som lärare inom
fotografi och som illustratör. Hon
målar ofta, varje dag, i sin studio, som
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hon inrett hemma i villan i Danderyd
och utanför i trädgården finns även
en stor damm, som hon har byggt helt
själv, där hon planterat näckrosor, för
att hon ville avmåla dem.

OFÖRUTSÄGBAR TEKNIK
Hon jobbar just nu med att måla
med akvarell i stora format men kan
även måla i olja. Hon upplever dock
akvarellmålningen lika intressant och
kraftfull som oljemålning.
Mina målningar fokuserar på
detaljer och färger, som jag vill väva
ihop likt en tapet. Jag är intresserad
av akvarell på grund av att det är en
teknik som är oförutsägbar och originell. Du vet aldrig säkert vad färgen
kommer att göra och du måste hålla
dig redo och vara delaktig i processen, för att du inte kan rätta till dina

Konstnärinnan Marianne Sahlén

misstag. Akvarellfärgerna blandas upp
med vattnet och varandra och kan
skapa oförutsägbara och vackra saker.
Det är en blandning av teknik och
alkemi och det fascineras jag av, säger
Gisela.
Hon har deltagit en rad stora utställningar, både separat- och samlingsutställningar i Sverige, Europa och
Kanada och även ställt ut på anrika
Liljevalchs Vårsalong, två gånger.
–Skapandet av konst är en resa. Du
måste arbeta hårt och utvecklas varje
dag. Jag lägger en stor del av min tid
och energi på en målning och släpper
sedan taget. Min största förhoppning
är att mina konstverk skall göra människor glada, avslutar hon. Se mer på
hemsidan och besökare är välkomna
att besöka studion i Danderyd. Hon
kan även kontaktas via e-post.

on började att måla redan som tonåring och hade sin
första konstutställning 1958 och då var Marianne
bara 15 år. Utställningen ägde rum på sparbanken
i Kristianstad och hon var ihärdigt påhejad av sin
teckningslärare. Drömmen var att bli en stor konstnär
en dag men sedan så kom ju det vanliga livet emellan
med arbete, familj och barn. Hon har gjort en gedigen karriär inom
mäss- och resebyråbranschen men är nu pensionär och har mer tid
för målandet. Hon kreerar sina bilder i en ateljé på Lidingö tillsammans med tre andra konstnärer.
– Bilderna visar en mix av uttryck och ett samspel av människans
olika skepnader. Jag kallar dem för ”Kollektion Vänskap” och vill
förmedla en vision och ge betraktaren en chans att meditera till
bilden. Ansikten och dess uppbyggnad har alltid fascinerat mig.
Människorna i tavlorna kommer ofta till mig när jag blir inspirerad
av min omvärld. Jag kan komma på mig själv när jag sitter och åker
buss och tunnelbana: Plötsligt så stirrar jag på någon och sedan så
tänker jag, men ojojoj så där får man inte göra! Jag tycker det är
mycket spännande och intressant med olika utseenden, berättar
Marianne.

FÖRSÖKER FÅNGA GRÄNSLÖSHETEN
Hon har haft en tjugotal utställningar i egen regi, deltagit i sex
samlingsutställningar och i Öppet hus i ateljén vid ett flertal tillfällen. Under konsthelgen på Lidingö kommer hon att deltaga i ett litet
event om mode och målningar, i ett växthus.
– Förutom tuschteckningar försöker jag fånga gränslösheten med
abstrakt måleri där färg och form flödar. Men just nu är det min kollektion ”Vänskap” som är i fokus. Ett bildpuzzel som ger betraktaren
möjlighet att vara delaktig i tolkningen av verket. Det finns så många
tankar som kan väckas i detta myller av uttryck som länkas samman
till vänskap, avslutar Marianne.
MARS 2020 VILLANYTT.SE
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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!
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