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Här hittar du filmer med inspiration och smarta tips. 
Vi presenterar företag från hela Sverige  
och håller dig uppdaterad varje vecka.

inTOM SWALES, REPORTER

Välkommen till aprilnumret av Villanytt, 
tidningen som är lika förväntad som april 
är oberäknelig. Just när grannen har börjat 
rulla undan poolskyddet i vårsolen, så 
börjar haglet falla ner. Och på morgonen 
möts vi av frost, dagen efter att vi läm-

nat vinterdäcken på däckhotellet. Senare lockas man ut 
på lunchpromenad av solens strålar som skiner genom 
kontorsfönstret, men väl ute så möts man av råkalla 
vindar. Man önskar skidoverall och badbyxor samtidigt, 
som om man var utsatt för ett aprilskämt. Så passande 
då att vi bjuder på läsvärda artiklar om solceller, pooltak, 
attefallshus, trädgård och konst. Den som har solpanel-
er kan ju se produktionen öka konstant, för varje ny 
vårdag med mer dagsljus. Och om du har stirrat 
ut på ett trist poolskydd under hela vintern, 
så kommer du säkert uppskatta artiklarna 
om praktiska och snygga pooltak, i detta 
nummer. Faktum är att poolskydd inte 
ens behöver synas, utan finns i form 
av snygga trädäck som alltså ger dig 
mer trivselyta, i stället för att stjäla 
yta när poolen är stängd.

Du har väl inte missat den helt 
färska lagändringen, som nu 
innebär att du får bygga ett trettio 
kvadratmeter stort attefallshus, 
utan bygglov? Vilka möjligheter 
en sådan komplementbostad kan 
innebära, förklarar bland annat 
företaget Attefallshus AB i ett  
informativt reportage.  
Trettio kvadrat kan låta trångt, men 
smart planlösning kan göra underverk. 

Om tomten tillåter så kan du 
dessutom multiplicera det på 
flera plan, och genom att nyttja 
lagens alla möjligheter så får du få 

en rejäl bostad. En investering som 
verkligen kan glädja en hyresgäst, ge 

dig extra hyresintäkter och öka din 
fastighets värde.

För att verkligen visa att vi går 
mot ljusare tider så ger vi dig här 
en hel tidning utan rubriker om 
virus och restriktioner. Läs, njut, 
upplev, inspireras, gläds och bil-
das tillsammans med Villanytt, 
och alla de sakkunniga fackmän 
som vi intervjuar.

April, april alla villaägare
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RENARE INOMHUSMILJÖ MED CENTRALDAMMSUGARE 
Med en centraldammsugare kan du dammsuga på ett mer bekvämt sätt än att dra runt 
med en vanlig dammsugare som förföljer dig vart du än går. Dessutom blir det renare 
och skonsammare för astmatiker och de med allergier.

En centraldammsugare virvlar 
inte upp damm när du städar 
som en vanlig dammsugare gör. 
Dammet sugs genom rörledning 
till centralenhetens behållare 
och en del sugluften släpps 

sedan ut genom en ventil i ytterväggen. Du 
städar både snabbare och effektivare och 
på köpet får du en tystare och dammfriare 
inomhusmiljö.

– För att inte tala om hur illa det kan lukta 
från en vanlig dammsugare, säger Valter 
Antonsson.

– Med en centraldammsugare så försvinner 
både vanligt damm, mikrodamm och odörer 
ut från huset. Hemmet blir fullständigt 
rent. Det blir aldrig lika rent med en vanlig 
dammsugare, säger han.

RETRAFLEX LANSERAS SNART 
En installation är möjlig i alla hus, både nya 
och befintliga. Antingen när du bygger nytt 
eller renoverar ett hus. Det behövs oftast 
bara ett uttag per våning.

– Vi är helt säkra på att du kan installera 
en centraldammsugare själv i ditt hus oavsett 
hur det ser ut, säger Valter.

En ny produkt, Retraflex, lanseras snart, 
med slangen inmonterad  i väggen, på så sätt 
så blir det ännu bekvämare att städa.  Sätt på 
ett handtag med teleskåprör & munstycke 
och dra enkelt ut så mycket slang du behöver. 
När du är klar så sugs slangen in i väggen 
utan du behöver rulla ihop den som tidigare. 
Smidigare än så här kan det inte bli.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.DAMMSUGAREN.SE

HEM LIVSSTIL



APRIL 2020  VILLANYTT.SE 54

Innehåll

10 BYGG DITT DRÖMHUS MED  
 TANKE PÅ MILJÖN MED A-HUS

54

54 BESÖK VÄTTERNS GULDPLATS  
 OCH SEMESTRA NÄRA NATUREN 

8 NYA HOVÅS ERBJUDER INREDNING  
 MED ELEGANT KUSTKÄNSLA  
 Bakom det Billdal-baserade inredningsmärket Oceanhouse  
 står paret Per och Karin Ström. Nu välkomnar de besökare  
 och kunder till två helt nya butiksupplevelser, i ”the House”  
 i nya Hovås och på nätet. Villanytt har hälsat på. 

 
12 DEN PERSONLIGA INREDNINGSBYRÅN  
 Studio A3 är inredningsbyrån med mer än tio års erfarenhet  
 av att leda inredningsprojekt, stora som små. Villanytt har  
 fått en pratstund med byrån.

24 ENERGISPECIAL 

28 INNOVATIVT MAXIMERANDE AV  
 BOYTAN I ATTEFALLSHUS

36 DEN KLASSISKA VATTENTUNNAN  
 SOM ALDRIG GÅR UR TIDEN 
 Varalövs Tunnfabrik har tillverkat tunnor och kar i tidlös   
 design, ända sedan år 1879 och är ett av Ängelholms   
 kommuns äldsta företag.  

41 TRÄDGÅRDSVÄXTER TILL HELA LANDET 

44 DET FÖRMÅNLIGA CAMPINGLIVET 
 Våren har vaknat och lusten att sticka ut med husvagnen,  
 husbilen eller tältet spirar bland campingentusiasterna i  
 Caravan Club. Läs mer om hur medlemskapet fungerar.

62 MATHANTVERKSSAFARI VÄXER  
 Det årliga och populära eventet, Mathantverkssafari,   
 välkomnar alla utflykts- och smaksugna till Västgötalandets  
 lokala mathantverkare. 

65 SPECIALISTKLINIK MED LÅNG ERFARENHET 
 Laserkliniken på Engelbrektsgatan 34 i Göteborg har   
 lång erfarenhet av hudvårds- och laserbehandlingar. 

66 POOL OCH POOL-TAK SPECIAL 

77 SMART BELYSNING SOM SKAPAR TRYGGHET 
 Genomtänkt belysning inne och ute skapar en varmare,  
 härligare men också tryggare miljö. Och genom att styra  
 belysningen från en app blir det hela ännu bättre.

85 BESLAG FÖR ALLA SMAKER OCH FUNKTIONER 
 Specialbeslag i Göteborg är en riktig skattkammare för   
 den som söker handtag, knoppar, dörrtrycken, möbel- 
 beslag, lås, gångjärn, krokar eller hjul. 

93 GOD AFFÄR FÖR BÅDE SÄLJARE OCH KÖPARE 
 Kvibergs Överskottslager är Sveriges äldsta och största  
 överskottshandlare med ett internationellt kontaktnät och  
 dessutom driver de populära auktioner.

96 MÅNGA ANLEDNINGAR TILL ATT TONA  
 BILRUTORNA MED SOLFILM 

99 FJÄRDE GENERATION AV MARINT HANTVERK 
 Eliassons segelmakeri AB på Hönö Klova i Öckerö  
 kommun, utanför Göteborg, har funnits sedan 1929.  
 Nu är det fjärde generationen som tagit över företaget. 

102 LÄS VÅR UNIKA KONSTNÄRSSPECIAL!   Vi bjuder i detta nummer på en kaskad av otroligt   
 begåvade konstnärer och kreatörer som berättar om sin  
 konst och sina verk och vägen dit.

10

12 
Inredningsbyrån  

som hjälper dig att  
skapa ditt drömhem

INNEHÅLL VILLANYTT  |  NUMMER 4  |  2020

24



APRIL 2020  VILLANYTT.SE 76

OCEANHOUSE VÄLKOMNAR MED ELEGANT KUSTKÄNSLA

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.OCEANHOUSE.SE

Bakom det Billdal-baserade inredningsmärket Oceanhouse står paret Per och Karin Ström. 
Deras egen design och produktion av möbler och fotokonst håller en konsekvent stil som de 
kallar "classic coastal contemporary". Nu välkomnar de besökare och kunder till två helt nya 
butiksupplevelser, i ”the House” i nya Hovås och på nätet.

I drygt tio år har Per och Karin 
Ström fokuserat på samarbete 
med återförsäljare, design och 
utvecklingen av sortimentet,  
samt inredningsprojekt åt hotell 
som valt Oceanhouse som stil- 

koncept. Men nu vill de i högre grad 
möta kunderna, fysiskt och lokalt 
i den nya butiken, likaväl som na-
tionellt och internationellt via deras 
nya webbshop.

–Människor uppskattar designen, 
kvalitén i det solida och norrländska 
trävirket, och att möblerna byggs i 
vår produktionsanläggning i Göte-

borg. Att vårt populära sortiment av 
inramad fotokonst är fotograferat av 
oss ger också en unik och personlig 
upplevelse hos Oceanhouse, berättar 
Per Ström.

–Allt följer den estetik som ligger 
i Oceanhouse DNA, men inom 
den ryms mycket variation. Den 
klassiska enkelheten i formen och 
frånvaron av starka färger gör att 
möblerna passar in i många olika 
interiörer, stilar och miljöer. Men en 
del privatkunder och hotell som vi 
har samarbetat med har inrett med 
vår stil, rakt igenom, förklarar Karin.

 

ÖST MÖTER VÄST
Under Pers tidigare karriär som 
fotomodell kom han i kontakt 
med många interiörer, miljöer och 
stilar under plåtningarna runt om i 
världen, som inspirerat deras möbler 
och bilder. Man kan dessutom gissa 
att Karin, under sin yrkesbana som 
flygvärdinna, har upplevt många 
internationella hotellinteriörer som 
påverkat stilvalet i Oceanhouse.

–Vi brukar säga att i Oceanhouse 
möts den amerikanska östkusten och 
den svenska västkusten, i en enhetlig 
design, säger Karin.

Villanytt konkretiserar gärna stil-
beskrivningen med ord som ”linjära 
former” och ”svala färger”. Till viss 
del även ”marint” på ett elegant, 
sportigt och vuxet sätt, långt bortom 
naiva klichéer som fiskmåsar. Även 
”ljust”, ”rustikt och ”romantiskt”, 
men med kvalitativ och tuffare 
känsla.

–Ja, det är möbler i lite högre 
prisklass. Och, förutom bassorti-
mentet erbjuder vi även möblerna 
i specialanpassade versioner, alltså 
custom made. Hem, företag och 
offentliga miljöer som vill ha vår stil 
och kvalitet, men kanske behöver 
måttanpassade produkter. Det fixar 
vi, förtydligar Per.

UPPLEVELSEN I BUTIKEN
När man kliver in i Oceanhouse nya 
showroom, i nya Hovås, så får man 
ett exklusivt intryck. De eleganta 
fototavlorna utstrålar berättelser, de 
stilenliga glasskåpen och stora mat-
borden skapar en besjälad miljö, som 
många gärna tar med sig hem.

–Ja, sortimentet har växt sedan 
jag fick min första order. Det var när 
Karin skickade ut mig i garaget för 
att bygga familjens soffbord, säger 
Per med ett leende mot livs- och 
affärspartnern.

Föga anade de då att det snart 
skulle leda till ett stort showroom på 
NK i Stockholm, vidare till utställn-
ing på Parismässan för att sedan få 
åtskilliga återförsäljare och kunder 
runt om i Europa.

Oceanhouse har öppet i Nya Hovås 
på lördagar och söndagar, eller  
dygnet runt i nätbutiken.

INREDNING  LIVSSTIL
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Det är trevliga och goa 
Cassandra Berg som till-
sammans med sin sambo 
driver Marbodalbutiken i 
Västra Frölunda. Idag är 
dem fyra utbildade köks-

designer som jobbar där. Du hittar deras 
butik med sitt ljusa och inspirerande 
Showroom, inne i Mios lokaler, på To-
pasgatan 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 köksre-
sa med varje kund för att hitta just deras 
drömkök. Och det är stund av lycka att se 
det färdiga resultatet, varje gång.

– 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 inred-
ningen i vardagsrummet och köket. Vi 
finns för kunden hela vägen, vi hittar 
nya planlösningar genom att exempel-
vis 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 kök i ett mod-
ernt 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.

KÖKSTRENDER 2020 
De starkaste trenderna som Cassandra 
ser just nu inom kök är just färg- 
valen. 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 pop-
ulär, 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 

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. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.MARBODAL.SE/HITTA-BUTIK/VASTRA-FROLUNDA/MARBODAL-VASTRA-FROLUNDA

MARBODAL I VÄSTRA FRÖLUNDA 
HJÄLPER TILL ATT SKAPA KÖKET SOM DU ALLTID DRÖMT OM 

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.

KÖK LIVSSTIL
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När du vill ha 
det där lilla extra
Familjeföretaget SPA Kompaniet har funnits sedan 2000 och 
har fyra butiker i Danmark en i Spanien och expanderar inom 
kort med tre butiker i Sverige. Sedan starten har de sålt över 
30 000 stycken spabad.

SPA Kompaniet har ett stort 
sortiment av spabad, duschkabi-
ner, badkar, bastun, badtunnor 
och en hel del andra produkter 
i deras sortiment. De har egen 
tillverkning och sparar därmed 

mellanhänder och kan hålla ett bra marknad-
sanpassat pris.  
För dig som inte vill åka till Danmark för 
att få ditt härliga spabad kan du handla det 
direkt av SPA Kompaniet på deras hemsida. 

– Något som blivit mycket populärt den 
senaste tiden är ett swimspa, berättar Stefan 
Sandell. Istället för en gummisnodd runt 
midjan har vi en turbindriven simtränare med 
jetstrålar som gör att du ligger rätt i vattnet 
och kan simma dina längder.

Varför många föredrar ett spabad/swimbad 
framför en pool, är att om du tröttnar på den 
kan du lätt flytta den eller sälja den. Swimbad 
där du kan motionssimma eller hårdträna gör 
att du lätt kan ta dig till träning, i uppvärmt 
vatten, när som helst.

SPA KOMPANIET LYSSNAR LYHÖRT
SPA Kompaniet lyssnar på sina kunders 
behov och har en innovationsavdelning där 
nyheter skapas. Bland annat har dom nyligen 
lanserat ett spabad med löpband och ett 
spabad med hissanordning till personer med 
funkionsvariationer.

Innan kunden får sitt spabad hemlevererat, 
testas anläggningen. Den monteras ihop och 
värms upp för att se att all teknik fungera och 
att den håller tätt. De har tre års totalgaranti 
på hela produkten och tio års garanti på att 

reservdelar ska finnas på lagret.
– Ett av våra lyxigaste spabad Sea view är 

en kombination av spabad och swimbad i två 
våningar, säger Stefan. Den har även inbyggd 
tv och musikanläggning så att du efter din 
träning kan lägga dig i spabadet och kolla 
matchen eller slappna av med musik och 
massage.

STORT MILJÖTÄNK
SPA Kompaniet använder inte luftpumpar 
eftersom det sänker vattnets temperatur och 
fördyrar uppvärmningskostnaden. Genom 
att inte använde luftpump sänker det även 
ljudnivån med 80 procent.

Spakompaniet har också en miljömedvet-
enhet och använder sig av återvunnen PVC-
plast, bra isolering i ABS-plattan i botten 
för att fukt inte ska tränga igenom och de 
använder endast certifierat cederträ till deras 
badtunnor och utomhusbastu, som har ett 
naturligt antifungasid-ämne som beskyddar 
träet. 

Alla utomhus-spa har teknisk energibe-
sparande isolering som är anpassat till vårt 
skandinaviska klimat. överskottsvärmen från 
pumpar och elektronik hjälper samtidigt till 
att värma upp vattnet inifrån. 

För dig som inte funderar på ett spabad 
finns det bland annat en duschkabin som 
monteras utan verktyg, som vilken person 
som helst kan montera ihop själv. Du hittar 
även snygga handfat, stenbadkar, bastu eller 
badtunnor på deras hemsida. Här finns allt 
för dig som vill ha trygghet, kvalité och kun-
na välja bland mycket.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.SPAKOMPANIET.SE

POOL & SPABAD BYGGNATION
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Villanytt ber Pool- 
gigantens ägare,  
Mats Hartelius  
beskriva Thermo- 
poolens konstruktion.

–Gärna. Det är 
faktiskt den mest hållbara poolen på 
marknaden idag. Stommen av arm-
erade betongblock kan alltså varken 
rosta som stål, eller brytas ner av fukt-
skador som trä. Den är självbärande 
vilket innebär att den kan tömmas helt, 
utan att säcka ihop, oavsett om den 
står ovanpå mark eller är försänkt. Att 
poolväggarna består av extruderad cell-
plast gör att den kan liknas vi en stor 
isolerad termos, som spar uppvärm- 
ningskostnaderna, förklarar Mats.

Han understryker att poolen kan 
beställas i valfritt format, även om 
standardstorlekarna är populärast. 
Dessutom är den hårda insidan ypperlig 
för att kläs med antingen liner, d v s 

poolduk, eller glasmosaik.

LÅNG ERFARENHET GER  
FÖRTROENDE 
Nu när våren har anlänt så kan beslutet 
om att investera i en pool komma 
plötsligt. Då är fördelen att Poolgigant-
en har sina pooler, pooltak och stora 
utbud av pooltillbehör på lagret i Göte-
borg. Så även om det skulle vara mitt 
i högsäsongen, så är det inte omöjligt 
att byggsatsen står på pallar utanför 
dörren, redan dagen efter beställningen.

–Vi sätter gärna kunden i kontakt 
med våra samarbetande poolbyggare, 
men många väljer också att bygga 
själv. Oavsett, så har blocken en bättre 
passform jämfört med andras liknande 
koncept, vilket gör monteringen lättare 
och ger poolväggen en bättre finish, 
berättar Mats Hartelius.

Eftersom Mats och kollegorna på 

Poolgiganten vet att det finns många 
frågor inför valet av pool, så står de 
gärna till tjänst:

–Vi har över trettio års samlad 
erfarenhet av att leverera pooler, ren-
ingssystem och mängder av tillbehör, 
så vi bistår gärna med köpråd. Det är 
ju viktigt att ha förtroende för lever-
antören, så hör gärna av er med frågor. 
I områden kring Göteborg, Stockholm 
och Malmö kan vi dessutom komma ut 
och guida den som beställt våra pool- 
paket och ska bygga själv.

Enligt Mats så blir ägandet av en 
pool alltmer en livsstil:

–Ja, det blir en självklar samlingsplats 
för familjen och hembjudna vänner. 
En plats för barnens lek och glädje, de 
vuxnas välmående och kvällsgrillning. 
Det handlar inte bara om själva badet, 
utan poolen blir ofta ett smycke i 
trädgården, och det är så rogivande att 
bara se vattnet glittra.

BESTÄNDIGA POOLER DIREKT FRÅN LAGRET I GÖTEBORG 
Poolgiganten arbetar visserligen i kvalitets- och premium- 
segmentet, men vågar ändå sticka ut med sin prisgaranti.  
Men att deras storsäljare, Thermopoolen, är Sveriges mest 
sålda pool beror snarare på dess energisparande isolerings-
förmåga och betongkonstruktionens beständighet.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA  WWW.POOLGIGANTEN.SE

BYGG POOLEN NU
BADA TILL SOMMAREN!
poolgiganten.se | 010-275 87 00 | info@poolgiganten.se

BYGG POOLEN NU
BADA HELA SOMMAREN!
poolgiganten.se | 010-275 87 00 | info@poolgiganten.se
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Fritidscenter 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 smi-
dig 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.

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 garan-
ti 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 antå-
gande. Anläggningen är full av nya 
och begagnade husbilar och husvag-
nar, 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.

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.

TEXT TOM SWALES   HEMSIDA WWW.FRITIDSCENTER.SE

Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.fritidscenter.se och läs mer.
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Bakom varumärket 
Kaprifolkött hittar man 
nämligen en förening av 
KRAV-certifierade nöt-
producenter i Bohuslän 
och Dalsland. En av 

dessa är Jan Lindsten:
–Alla medlemmar som producerar 

Kaprifolkött förbinder sig att hålla två 
hektar naturbetesmark öppet. På så 
vis får vi bättre förutsättningar för fler 
naturliga växtarter som annars risker-
ar att försvinna. Att kunna bidra till 
naturen och framtiden är viktigt för 
en växande grupp konsumenter, som 
vill göra medvetna val när de handlar 
charkprodukter.

KRAV-kött är alltid producerat på 
ekologisk grund och sjysst djurhålln-
ing, men med Kaprifolkött bidrar du 

ytterligare till artrikedom. Dessutom 
så ligger gårdarna i våra närliggande 
landskap.

–Jag kan inte lova att Kaprifolköttet 
är godare än allt annat kvalitetskött. 
Men visst finns det kunder som tycker 
sig kunna ana en känsla av fler örter 
och blommor, som kanske kommer 
av att djuret har betat på artrikare 
marker.

Kaprifolkött säljs på flera ställen, 
men har en särskilt central plats i 
butiken på Grevegårdsvägen, i Västra 
Frölunda.

Köttmästaren Damir Botic äger och 
driver idag butiken som startades i 
Kaprifolkötts regi. Damir är själv var-
mt engagerad i föreningen och brinner 
för de kvaliteter som Kaprifolkött står 
för. Det tycks även alla kunderna göra.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.KAPRIFOLKOTT.SE

KRAVPRODUCERAT KAPRIFOLKÖTT  
FÖR ÖPPNA LANDSKAP
När du handlar Kaprifolkött av köttmästaren Damir Botic, med 
charkbutiken på Grevegårdsvägen, så får du inte bara ett prima 
KRAV-producerat nötkött. Du bidrar samtidigt till öppna landskap 
som främjar mångfalden av arter i naturen. 

Vare sig du älskar att vandra i trolska nationalparken Tiveden eller bada, fiska och paddla kajak längs den 
trettiofem mil långa strandlinjen har den gemytliga semesterorten Karlsborgs allting du kan drömma om.  

Med sin närhet till fantastiska vandringsleder, båt- och hamnliv vid Vättern och Göta Kanal  
och historiska platser kan din semester inte bli annat än härlig, intressant och underbar! 

Tiveden har en natur 
som är tagen ur en saga, 
med väldiga klippblock, 
djupa dalar och branta 
bergsryggar. Här kan du 
ströva, cykla eller rida 

på de olika vandringslederna och 
utforska de olika sjöarna och utsikt-
splatserna. Upptäck även Granvik, 
ett område söder om Tiveden, känt 
för sitt fina naturreservat och spän-
nande vandringsleder. Karlsborgs 
erbjuder aktiviteter och naturup-
plevelser där man kan röra sig fritt 
utomhus och inte behöver trängas 
med människor. 

Forsviks bruk har fyra till fem 
olika utställningar i sina historiska 

bruksbyggnader, där det finns väldigt 
stora ytor man kan stöva omkring 
på, utan att behöva hamna i trängsel 
med andra.  

Karlsborgs Fästning är alltid öppet 
och kan erbjuda historiska upplev-
elseguideturer, guidade stadsvan-
dringar och Lilla Guld-jakten för 
de yngre. Det finns även Appar och 
kartor, man kan ladda ner, där man 
kan gå själv, familj för familj och 
utforska. området. Fästningsmuseet 
på drygt 200 kvadratmeter, bjuder 
på generösa ytor, för att minska 
trängsel.

Till sommaren kommer båtlivet  
igång och med massa nöjen i 
hamnen, segling och fiske i de olika 

sjöarna och framförallt i Ombö öar, 
Karlsborgs egen skärgård. Här finns 
även möjlighet till kryssning eller 
åka egen båt i Göta Kanal och inte 
att förglömma, all härlig bad- och 
vattenlek som du kan kombinera 
med vindsurfing eller SUP-paddling. 

– I ”Guldplats Karlsborg” finns 
mycket att välja mellan och vi knyter 
an till vår vackra natur och historia 
i vårt turismutbud. Är det fint väder, 
kan du bada och ta härliga turer 
med båten och blir vädret sämre, ja 
varför inte ta en vandringsled i våra 
naturreservat eller åka Forsvikståget, 
järnvägen mellan Forsviks Bruk och 
Göta Kanal. Här finns någonting för 
alla, avslutar Jarl. 

BESÖK VÄTTERNS GULDPLATS 
OCH SEMESTRA NÄRA VATTNET OCH NATUREN

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.VASTSVERIGE.COM/KARLSBORG
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Caravan 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 medlemmar 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 
aktiviteter, utbildningar och teknisk rådgivning med mera. 

Medlemskapet för det förmånliga campinglivet
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

– 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 camp-
ingplatsägare 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 husvagn- 

ar 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 övri-
ga välkomnar alla campare. Som medlem har man 
såklart ett lägre pris på campingen än icke medlem-
mar, avslutar Börje och välkomnar nya medlemmar. 

Nyfiken på att veta mer? 
Besök hemsidan www.caravanclub.se och läs mer om 
klubben och alla fina förmåner och rabatter som ingår.

Caravan Club erbjuder rabatter på klubbens campingplatser, färjor ner till kontinenten, restauranger, drivmedel och gasol. Men de finaste 
förmåner går inte att värdera i pengar. Som medlem i Caravan Club träffar man andra medlemmar, som delar samma intressen.
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Efter att Daniel hade 
förbättrat modellerna och 
funnit bättre material så 
blev tunnelväxthusen, 
under namnet Gjord-
nära, snabbt populära 

bland både yrkes- och hobbyodlare. 
Eftersom rörstommen står stadigt 
på nedslagna jordankare, så behöver 
man varken gräva eller gjuta. Det 
gör uppförandet både billigare, 
enklare och snabbare än traditionella 
glasväxthus.

–Ja, och man kan enkelt flytta 
växthuset eller bygga ut till större. 
Växthusfilmen, alltså den täckande 
plasten, är mycket tålig och omfattas 
av fem års UV-garanti. Det innebär att 
klimatskalet inte torkar ut av solen 
och blir ömtålig, utan behåller sin 
styrka. Material är faktiskt 200 mi-
cron tjockt, vilket är tryggt, förklarar 
Daniel Sjöstrand.

En annan fördel som många odlare 
tilltalas av är enkelheten att reparera 
en eventuell skada:

–Visst, riktigt hårda stormar kan 
ju helt ödelägga allt glas i ett vanligt 
växthus. Men, om extremväder skulle 
göra hål i plasten på ett tunnelväxthus 
så kan du enkelt reparera det, och 
rädda allt. Inga problem med utspritt 
glassplitter heller.

AVLEDER KONDENS
Gjordnäras växthus för hobbyodlare 
och villaägare finns i flera storlekar, 
och takhöjden varierar från 2,6 till 
3,3 meter. Och, en särskilt uppskattad 
egenskap är att insidan av växthus-
filmen är ”anti-kondensbehandlad”, 
som Daniel Sjöstrand beskriver det:

–I många växthus bildas ju lätt 
kondensfukt, med risk för att vatten 
droppar från taket. Men, ytan på vår 

plastfilm, i kombination med takets 
lutning, gör att eventuell kondens 
rinner fint utmed väggens insida, ner i 
marken. Jag tycker att man ska täcka 
marken i alla former av växthus, efter-
som ogräs njuter av samma växtkraft 
som dina grödor. Men, täckning kan 
ju göras enkelt genom att exempelvis 
lägga ut en markduk, med lite grus 
eller stenplattor ovanpå, så blir det 
både praktiskt och trivsamt.

Man kan även välja till vädrings-
luckor, bevattningssystem, odlings-
bord, odlingslådor och redskap ur 
Gjordnäras sortiment.

Att lätt kunna montera, flytta, utöka eller reparera tunnelväxthus 
gör att populariteten ökar. Oförskämt förenklat kan tunnelväxthus 
beskrivas som en rörstomme, klädd med UV-beständig plast. 
Efter att ha testat ett holländskt tunnelväxthus så konstaterade 
Daniel Sjöstrand att konceptet fungerar utmärkt. Men den svenska 
marknaden saknade sådana som klarade det nordiska klimatet. 

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.GJORDNARA.SE

FLEXIBILA OCH LÄTTMONTERADE  
TUNNELVÄXTHUS FRÅN GJORDNÄRA

www.GjordNära.se
Du har gröna fingrar - vi har resten!

Tunnelväxthus 
5m x 10,5m  - 21 195kr Tunnelväxthus

Bevattningssystem

Specialfiberduk

Pluggbrätten

Odlingslådor

Trädgårdsredskap

Proffsredskap
Spade & Grep 450kr

Planteringsspade 199kr

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.BIOVAC.SE

LÅNGSIKTIGA MINIRENINGSVERK  
FÖR ENSKILDA AVLOPP

Många husägare har 
tröttnat på att ha 
markbädd, som rening 
för sitt enskilda avlopp. 
Återkommande arbete 
och kostnader för att 

gräva om markbädden gör att fler väljer 
Biovacs minireningsverk, som uppges ha 

en ungefärlig livslängd på 
sextio år. 

–Ja, husägandet blir 
naturligtvis enklare. Men 

det blir också tryggare, 
även efter garantitiden, 
tack vare vårt ser-
viceavtal med femton 
års Biovac Trygg. Då 
kontrollerar vi årligen 
reningsverket, mäter 

det renade vattnets 

värden och fyller på de rätta reningsmedlen. 
Alla produkter är såklart godkända och 
certifierade för högt miljöskydd. Och om 
man, som avtalskund, drabbas av ett hand-
havandefel eller komponentfel så åtgärdar 
vi det för bara 800 kr, utöver årsavgiften. 
Då ingår resa, arbete och nya komponenter, 
berättar Arne Edvardsson som represen-
terar Biovac i bland annat Lysekil, Orust, 
Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum 
och Uddevalla.

Arne förklarar vidare att reningsverken 
från Biovac är tillverkade i Norden, för det 
nordiska klimatet och att organisationen 
har representerande tekniker och återförsäl-
jare, från Ystad ända upp till Umeå. 

–Dessutom hjälper vi kunderna med till-
ståndsansökan för nytt avlopp. Så koncep-
tet är verkligen idealiskt för alla villahushåll 
med enskilt avlopp.

Reningsverken från Biovac underlättar för husägare och skapar ett tryggare boende, där 
reningsverket, mäter det renade vattnets värden och fyller på de rätta reningsmedlen.
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EXKLUSIVA GLASRÄCKEN
Hör av er för prisförslag! Butik & postorder
Ni är välkomna att besöka oss i Mölndal!

RAKA RÖR KB
Ålegårdsg.5 Mölndal • 031-876300

mail@rakaror.o.se • www.rostfriaräcken.se
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EXKLUSIVA
GLASRÄCKEN

Pris från 2 000:-/m 
inkl moms

En högglanspolerad syrafast rostfri yta 
som skapats genom maskinpolering är 
jämn och fin samt det bästa och mest  

lättskötta rostfria alternativet.

Pris från 2 000 kr/m inkl moms
En högglanspolerad syrafast och rostfri yta som 
skapats genom maskinpolering är jämn och fin, samt 
det bästa och mest lättskötta rostfria alternativet.

Hör av er för prisförslag! Butik & postorder.
Välkomna att besöka oss i Mölndal!

RAKA RÖR KB mail@rakaror.o.se
www.rostfriaräcken.se

Ålegårdsg.5 Mölndal 
031-876300

Hjälper till med alla tjänster för din bil 
På Sisjöns Bilservice kan de verkligen sin grej när det gäller bilar och här finns över 30 års  
erfarenheter av bilservice, bilreparationer och felsökning på bilar. Här utförs allt från motor-
reparationer, reparation eller byte av avgassystem och bromsbyten till justering av torkarblad, 
däckservice och mycket annat. Felsökningar med hjälp av motordiagnostik är en av deras 
specialiteter och där verkstaden självklart är utrustad med de senaste programvarorna. 

På Sisjöns Bilservice i Askim hjälper 
personalen alltid till med ett glatt leende 
och här skall det vara enkelt att vara 
bilägare. Som kund vill de att man skall 
känna förtroende och att man lämnar sin 
bil i säkra händer. De utför såväl repara-

tioner som förebyggande bilservice och däckbyten 
och här kan man även smidigt reparera sina däck 
och lämna dem på förvaring. 

–Slå dig ner och njut av en kopp kaffe medan 
vi reparerar ditt trasiga däck, skiftar till sommar-/
vinterdäck eller förser din bil med helt nya däck. Vi 
arbetar med den senaste tekniken och hjälper dig 
gärna med rådgivning när det gäller däck och allt 
du undrar kring din bil, säger Robert Rydberg, VD 
och ägare. 

Verkstaden är specialiserade på Audi, SAAB, 
Skoda, Volkswagen, Volvo, Renault och Peugeot, 

men servar självklart de flesta märken som finns på 
marknaden. Dessutom är de också väldigt bra på 
MC-service!

Varför inte passa på att ta del av deras fina bilser-
vice? Här servas bilen kontinuerligt för att förebyg-
ga eventuella fel och skador. Du behöver med andra 
ord inte göra ett återbesök hos bilprovningen efter 
reparationen av din bil. I bilservicen ingår bland 
annat kontroll av bromsbelägg och batteri, justering 
av torkarblad och påfyllnad av kylarvätska, olja och 
spolarvätska, med mera. 

–Vänta inte för länge med att kontakta oss bara. 
Det är viktigt att ta hand om sin bil! En bil måste tas 
hand om och vårdas, för att den skall må bra och 
fungera! Precis som oss människor, ler Robert. 

Om du beställer arbete för bilen via artikeln så 
får du 25% rabatt på service samt 20% rabatt på 
reparationer. Nämn bara koden: Villanytt. 

TEXT LINDA JOHANSSON   HEMSIDA WWW.SISJONSBILSERVICE.SE 

I maskinparken finns en sällsynt 
avancerad utrustning för balanser-
ing och reparation av stora två- 
meterspropellrar för bogserfartyg, 
ända ned till privata småsnurror. 
Den senaste stora investeringen är 

en digital scanningsmaskin, så unik 
att det endast finns ett tiotal i världen. 

–Nu på våren upptäcker många 
båtägare att propellern är defekt. Vi 
kan reparera nästan alla skador, så det 
är mer en fråga om hur mycket man 
vill investera. Om reparationskost-
naden överstiger hälften av nypriset 
så tvekar många. Men andra ser ett 
värde i att återfå samma propeller 
som passar perfekt till deras båt och 
motor, berättar Tom Fransson, ägare 
och grundare till Propellerteknik & 
Metalldesign.

De flesta fritidsbåtägare har en 
välanpassad propeller, men alla märk-
er däremot inte skador på propellern.

–Om man kör på något mjukt som 
en bräda eller en tamp, så märks det 
inte alltid. Men, en liten skada ger 
ofta små vibrationer, som kanske 
begränsar motorns kapacitet och i 
längden skadar lager och axel. Så, att 
fixa småskador tidigt blir självklart 
billigare.

REPARERAT BLIR SOM NYTT
I butiken står rader av både fabriks- 
nya och reparerade propellrar, lika 
blanka och knappt skiljbara.

–De som vi reparerar blir som nya. 
Men, om kunden önskar en ny så 
bjuder vi gärna på råd om vilken pro-
peller som passar båtens och motorns 
förutsättningar, likaväl som kundens 
behov, berättar Tom Fransson.

Här finns mängder av zinkanoder 
som bromsar korrosion och angrepp 
på propeller o drev. Men effektivast 
mot växtangrepp på propellern är 
Propspeed, som de har sverigeagen-
turen för.

–Det är en helt giftfri och miljö- 
vänlig släppyta som appliceras på 
exempelvis propellern. Man får ett 
hundraprocentigt skydd under 3–4 år. 
Det kan uppfattas som kostsamt, men 
man spar in de åtgärder och kostnader 
som påväxt kan medföra.

Uppdragen kommer både från 
fritidsbåtägare och den kommersiella 
båttrafiken. Som certifierad av DNV-
GL, får de rikt- och svetsuppdrag där 
försäkringsbolag och regler kräver 
särskilt auktoriserad kompetens.  
Dessutom är Propellerteknik & 
Metalldesign tillverkare av båtvagn- 
ar, främst med traktorkoppling, för 
båtklubbar och marinor men även 
privatkunder. De största bjässarna 
med kraftig hydraulik, bärkraft och 
orubblig balans, är riktiga ingenjörs- 
konstverk.

REPARERAR PROPELLRAR  
med unik utrustning och kompetens 

Propellerteknik & Metalldesign, med nya fina lokaler i  
Torslanda, tar dagligen emot båtägare med skadade  
propellrar. Som propellersvetsare med den unika  
certifieringen från internationella DNV-GL, reparerar  
Tom Fransson och hans team propellrar av alla format.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.PROPELLERTEKNIK.SE

Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.propellerteknik.se och läs 
mer om verksamheten.
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Emy är utbildad grafisk formgivare i 
grunden och tror att färgvalen, formerna 
och kompositionerna i hennes konstverk 
bygger på hennes mångåriga yrkeserfaren-
het. Målat har hon dock gjort ända sedan 
hon var liten och på gymnasiet läste hon 

med inriktning på bild och form. Efter att hon var klar 
med alla utbildningar startade hon eget. Men det blev 
en hektisk tid som resulterade i problem med hälsan 
och hon tvingades lyssna inåt och förstod att hon var 
tvungen att sänka farten. Då kom måleriet in på allvar. 
– Konsten blev ett sätt att hantera min tillvaro när jag 
behövde ta det lite lugnare. Jag ville också bort från 
de krav som föreställande konst bär med sig, med alla 
proportioner skall vara rätt och att det skall se ”rätt” 
ut. Det var då det abstrakta måleriet kom till mig. Jag 
behövde få måla utan att bli stressad. Jag ville inte 
måla för någon annan. Jag ville måla för mig själv, 
säger Emy. 
Emy jobbar idag fortfarande som grafisk formgivare 
men har hittat en skön rytm. Hon har konsten kravlöst 
vid sidan om och försöker måla lite varje dag. Det 
bryter av vardagen på ett skönt och avslappnade sätt 
och ger utrymme för egentid. 

SMÅ PRICKAR SOM PÅMINNER OM PÄRLOR 
Konstverken är gjorda i en mixed media-teknik, med 
akrylfärg i botten som sedan kompletteras med blyerts 
och olika pennor. Det är en långsam process, men det 
är också processen som är det viktigaste för Emy. Att 
det får ta tid. Ett återkommande inslag är det speciella 
mönstret som nästan ser ut som små pärlor:
– Ja, det är små prickar. Jag använder mig av en penna 
och gör varje enskild prick för hand. Det blir som en 
slags meditation när jag sitter och prickar, då kan jag 
släppa tankarna på allt annat. När jag börjar med en 
målning har jag ingen riktig plan, utan varje element 
får växa fram allt eftersom och visa vägen framåt. 
Prickarna är ofta det sista jag gör, säger hon.
Emy har deltagit i en samlingsutställning på Edsviks 
Konsthall 2019 och även varit med på Danderyds 
konstrunda. På gång är också en egen ateljé. 
Inspirationen kommer från alla möjliga olika situa-
tioner i livet. 
– Jag kan hitta inspiration i allting och ofta där man 
inte tror att man skall hitta den. En gång blev jag 
jätteinspirerad av en kaffefläck på köksbänken, just för 
formen. Mina färgval präglas även av årstiderna, där 
jag under vår och sommar kanske målar med starkare, 
ljusare och gladare färger än under höst och vinter. Det 
är spännande att se hur man inspireras utan att vara 
medveten. Men det blir så synligt när man målar och 
man ser: Jaha, det här har jag ju tydligen plockat upp, 
avslutar Emy glatt.

LÄKANDE KONSTVERK I  
SPÄNNANDE FÄRGER OCH FORMER

Det finns ett stort konstnärligt djup i Emy Welins målningar, som påminner om grafiska mönster, 
med olika ytor som känsligt nuddar varandra. Det är finstämd och innovativ målning, som tar tid 
att göra. Konsten kom in i hennes liv när hon behövde den som mest och gav en chans till att ta 
det lite lugnare. Hon började att röra sig längre och längre bort från det föreställande måleriet, 
som hon upplevde förde med sig prestationskrav. Istället kom det abstrakta skapandet närmare. 

TEXT  LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.EMYWELIN.COM  INSTAGRAM EMYWELINART
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Precis nere vid strand-
promenaden, pittoreskt 
inbäddat, ligger hennes 
mysiga butik ”I Stinas 
Skåp”.  Huset som är en 
del av Kevinge Gård har 

gamla anor, där gården upprättades 
redan 1792. Huset har härlig utsikt 
över Edsviken, i Danderyd och det är 
många av Stinas kunder som brukar 
promenera förbi och kika in och ofta 
så stannar de länge. Det här är ett 
ställe där man gärna spenderar tid, 
för att botanisera runt bland hennes 
otroligt spännande och härliga sorti-
ment av väskor, kuddar och stengods. 
De blandar sig perfekt med hennes 
vackra butiksinredning bestående 
av blomsterarrangemang och äldre, 
antika möbler. 

DET PERSONLIGA MÖTET
Hon har haft butiken i 4 år och alltid 
känt ett stort intresse för att sy. Efter 
många år inom försäljningsbranschen 
kände hon att hon ville göra något 
eget. Stinas kunder bor ofta runtom-
kring, i området, men hon tycker 
att det är roligt, för att hon märker, 
att ryktet om hennes butik börjar 
sprida sig. Hennes specialitet är de 
handsydda väskorna, som kommer 
som ryggsäckar, tygpåsar eller kanske 
som en necessär. Hon kan även sy 
väskorna av scarves, exempelvis av 
en vacker Hermés scarf. Det är med 
ett personligt möte med kunden, som 
väskorna kommer till liv. 

– Vi gör väskan tillsammans jag och 
kunden. De hittar ett tyg som de gillar 
i min butik och sedan kan jag fråga 
om kunden är romantisk eller sportig, 
om väskan skall vara stor eller liten, 
vilket foder skulle hon vilja ha och 
vilka fickor? Det är så härligt det 

här mötet, för jag brinner verkligen 
för det personliga och att lära känna 
kunden. Och jag älskar att sy, har sytt 
sedan jag var liten och är självlärd 
och tycker verkligen om att göra sak-
er som en person kan använda ofta! 
En ryggsäck i ett tyg man älskar och 
som man kan använda varje dag, det 
är vardagslyx för mig, säger Stina. 

MÄNNISKOR BEHÖVER  
MER VARDAGSGLÄDJE 
Hon samarbetar med olika lokala 
konstnärer och designers gällande 
sitt utbud hon erbjuder i butiken. 
Stengodset och porslinet är det en god 
vän till henne, en fransyska som gör, 
helt för hand. Och de vackra smyck-
ena som kommer med bland annat 
pärlor, i olika ljuvliga varianter, är det 
en brasilianska som skapar. Hon låter 
ibland även lokala konstnärer ställa 
ut sina tavlor i lokalen. 

Affären är öppen några dagar 
i veckan, men Stina finns oftast i 
närheten och är tillgänglig för besök. 
Man kan såklart få kaffe om man 
hälsar på och på vår och sommar kan 
hon även flytta ut sitt sortiment i den 
stora, lummiga trädgården. För henne 
är det också av stor vikt att tygerna 
håller en bra kvalitet och hon jobbar 
enbart med de bästa materialen. Hon 
syr uppe i sitt rum på gården och för 
henne är detta en skön livsstil som 
hon kommer fortsätta med länge. 

– Jag tycker mitt liv med butiken och 
att sy är väldigt kreativt och det ger 
mig mycket och skapar positivitet. 
Människor blir glada av min butik 
och jag älskar verkligen allting som 
är vackert. Så det är en win-win 
situation, avslutar Stina med ett stort 
leende.

HANDSYDDA VÄSKOR I VACKRA TYGER  
OCH MÖNSTER SOM ANDAS VARDAGSGLÄDJE 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.ISTINASSKAP.SE  INSTAGRAM ISTINASSKAP

"Det är så härligt det här mötet, för jag 
brinner verkligen för det personliga  

och att lära känna kunden"

Det ena tyget är finare och exklusivare än de andra. Och de fint och omsorgsfullt sydda väskorna och 
ryggsäckarna exploderar av blommor, spännande paisleymönster och någon andas orientalisk skönhet, 
ofta från favoritleverantören GPJ Baker. För den kreativa Stina Segenmark är tyger en stor del av hennes 
värld och hon finner dem överallt, likväl i Paris som på hemmaplan. Hon bor på Kevinge Gård I Danderyd, 
och på sin tomt, i ett litet hus, precis vid vattnet, har hon startat sin livs dröm. En egen butik där hon säljer 
sina handsydda väskor, kuddar, porslin, stengods, smycken och mycket annat ljuvligt. 
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För 20 år sedan sökte 
Jeanette själv hjälp 
för att bli av med sin 
generande hårväxt på 
benen. Efter att ha varit 
på långa plågsamma  

behandlingar började hon söka 
efter nya alternativa behandlings- 
möjligheter. Jeanette är legitimerad 
specialistsjuksköterska sedan 1992. 
Med erfarenhet från akutkirurgiska 
kliniken i Kristianstad och från 
Carlanderska i Göteborg bestämde 
hon sig år 2000 för att satsa på egen 
laserklinik och investera i att hjälpa 
människor med liknande prob-

lem. Laserteknik var på den tiden 
något helt nytt och en järv satsning.

– På Laserkliniken är vi alla spe-
cialistutbildade berättar Jeanette, det 
är viktigt för kunden. Regelverket i 
Sverige är förvånansvärt dåligt. De 
senaste åren har verksamheter för 
skönhetsbehandlingar formligen 
exploderat. Detta innebär tyvärr att 
det finns många oseriösa aktörer på 
marknaden, vilket ställer stora krav 
på dig som kund.

Laserkliniken erbjuder flertalet 
professionella behandlingar. Ex-
empelvis hårborttagning, hudvård, 
injektionsbehandlingar, kemisk 

peeling. Behandlingar för Rosacea, 
celluliter, acne, ytliga blodkärl & 
solskadad hud.

–Vi hjälper även kvinnor som lider 
av underlivsproblem, som urinläck-
age och vaginal torrhet. Genom en 
snabb, smärtfri och helt säker behan-
dling, som inte kräver bedövning.

– Vi använder säkra, beprövade 
behandlingsmetoder, samtliga är 
självklart FDA-godkända, säger 
Jeanette. Det är i första hand privat-
personer som kommer till oss, men vi 
har även patienter ifrån sjukvården 
alternativt försäkringsbolag som 
kommer via remiss.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.LASERKLINIKEN.NU

Laserkliniken på Engelbrektsgatan 34 i Göteborg har lång erfarenhet av hudvårds- 
och laserbehandlingar. Man är noga med att kundens säkerhet alltid ska stå i fokus.

SPECIALISTKLINIK MED LÅNG ERFARENHET

Zoo Badleksak Badhink
Stapla, fyll och häll med 
färgglada små badhinkar med 
Zoo-vännernas glada ansikten. 
Dessa färgglada hinkar är 
perfekta för små barns händer 
och erbjuder långa stunder 
av lek i badet, samtidigt som 
de utvecklar de motoriska 
färdigheterna. 
Webshop: www.amvina.se

b .onbon
www.piecesbybonbon.se

Bridal Exclusive
 Earrings • Hairclips

Barrettes • Hair claws 
Hairscarfs • Headbands

Scrunchies

"Zoo Fontän" Badleksak
Nu kan dina barn skapa en 
rolig fontän i badkaret med Zoo 
Fontän. Sänk ner Zoo Fontän 
i vattnet, lyft den i handtagen 
gjorda för små händer och få en 
fascinerande paraplyeffekt från 
vattenkaskaden.
Webshop: www.amvina.se

Skoj i badkaret

2020
för de minsta! 

HÄLSA & VÄLMÅENDE LIVSSTIL
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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!


