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Kontios glasade timmerhus blir en del av naturen

Även om designen är 
innovativ så ligger 
det lång tradition 
bakom timmerkon-
struktionen och 
träinteriören. Dess 

goda egenskaper kan bland annat 
Sofia Carlson vittna om, som själv 
satsade på ett Glass House och blev 
så nöjd att hon kom att bli Kontios 
marknadschef.

–Ja, vårt fritidshus har glasväggar 
på båda sidorna, så vi uppfylls av 
sjöutsikten i den ena riktningen och 
kvällssolen i den andra. Kontio har 
ju specialiserat sig på timmerhus 
i över fyrtiofem år, för det har så 
många naturliga fördelar. Väggarna 
av minst åttiårigt arktiskt timmer, 
från norra Finland, är inte bara 
robusta, vackra och isolerande. De 
reglerar automatisk fuktförhålland-
ena, och tillsammans med innertak 
och golv av trä så blir akustiken 
mycket mjuk, även när vi har  
många gäster.

Det generösa dagsljusflödet 
bidrar till stämningen i huset, och 
behovet av artificiellt ljus är mini-
malt på sommarhalvåret. När man 
betraktar glashusen utifrån, i dags-
ljus, så reflekteras omgivningen mot 
de stora glasytorna så att de smälter 
in i landskapet. De rustika timmer-
fasaderna får också en naturlig roll 
i naturen.

VAL OCH VARIATION
På frågan om insynen är 
besvärande, svarar Sofia Carlson:

–Inte alls. Huset mår ju bäst på 
landsbygden med naturen som 
omgivning och viss distans till 
andra. Närheten till utemiljön är 
ovärderlig, men man kan ju dra för 
gardinerna när det är mörkt, om 
man oroar sig för insyn. Dessutom 
kan man välja att ha vissa vägg-
partier glasade, och andra av trä, 
om man vill begränsa insynen men 
framhäva andra vyer.

Glasväggarna skapar inte bara en 
upplevelse av rymlighet, för till skill-
nad från tjockare väggar så lämnar 
de faktiskt mer boyta öppen.

–Modellerna finns i många 
format, från mindre fritidshus till 
villor för permanentboende. Man 
kan välja sadeltak, pulpettak, platt 
tak, loft inomhus och många olika 
planlösningar.

Inspirationen kommer från det 
glashus som arkitekten Philip 
Johnson ritade och uppförde på 
femtiotalet i Connecticut, USA. 
Hans bostad blev ett känt exempel 
på modern arkitektur som interag-
erar med omgivande natur. Samma 
tidlösa stil märks även i Kontios 
Glass House.

Timmerhustillverkaren Kontio har skapat serien Glass House, vars helglasade väggar låter 
landskapet bli en del av interiören, och huset bli en del av omgivningen. Optimalt panorama, 
ljusinsläpp och inomhusklimat, samt ett yttre som speglar utemiljön är bara några fördelar.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.KONTIO.SE

HUS BYGGNATION
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Åbergs Arkitektkontor arbetar nära sina 
kunder och vill skapa ett trevligt sam- 
arbete där kundens behov och önskemål 
står i fokus. Ibland kommer kunden 
med bara en vag idé om vad de tänkt sig, 
andra gånger finns det en tydligare bild, 

eller så finns det ingenting utan bara en dröm. Oavsett 
vilket är Åbergs Arkitektkontors ambition att hitta den 
rätta lösningen för varje unik kund.

– Vi lägger tid på att lyssna för att förstå era behov, 
önskningar och drömmar oavsett om ni ska bygga om, 
till eller ett helt nytt hus. Sedan tillför vi vår erfarenhet 
och kompetens för att skapa en hållbar helhet med både 
form och funktion i fokus, säger Malin Åberg.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT HUS 
Åbergs Arkitektkontor följer med er genom hela pro-
cessen från idé till färdigt hus. De tar fram skisser, 3D 
modeller, bygglovshandlingar, måttsatta bygghand- 
lingar, färgsättningar och detaljritningar, det ni behöver 
hjälp med. I sitt nätverk har de även ett väl upparbetat 
samarbete med byggare, konstruktörer, ljusdesigner och 
övriga konsulter som behövs för att ta er hela vägen till 
ert färdiga drömhus.

I över 25 år har Åbergs Arkitektkontor hjälpt 
privatkunder med sina byggprojekt. Det är ett litet 
arkitektkontor med 4 verksamma arkitekter, baserat i 
Sävedalen, utanför Göteborg.

Drömmen om ett bra boende är levande för 
många. Åbergs Arkitektkontor hjälper dig 
med hela processen från idé till färdigt hus.
TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA ABERGSARKITEKTKONTOR.SE

ETT SKRÄDDARSYTT 

DRÖMHUS  
BLIR VERKLIGHET

HUS BYGGNATION

Foto Bert Leandersson
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TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA VISOSTAR.SE

När du behöver en skön skugga på din uteplats, eller inomhus, kan du måttbeställa alltifrån  
stilrena markiser till vackra rull- eller plisségardiner hos Visostar. Här har du stort utbud av de 
bästa solskyddsleverantörerna från hela Europa, måttbeställda och efter egen smak och tycke.

Visostar öppnade 2010 
i Partille, utanför 
Göteborg, och finns 
idag överallt i Sverige. 
Med hög kvalitet 
och stor kunskap 

hjälper de dig att tillverka precis det 
solskydd som din personlighet och 
stil vill ha.

– Vi måttbeställer på plats hos 
kund, ger råd och tips och låter  
kunderna välja mellan hundratals 

vävar, säger Tony Mossberg, 
marknadschef. Hembesöket med  
konsultation är alltid kostnadsfritt.

BRETT UTBUD
Visostar vänder sig till både företag 
och privatkunder. De tillverkar sol-
skydden efter de mått som du vill ha 
och de har allt du kan behöva. 

Här hittar du terrassmarkiser, 
fönstermarkiser, terrassmarkiser, 

korgmarkiser, screenmarkiser och 
markiser för restaurang, uteserver-
ing och uterum. Du kan även välja 
mellan snygga och praktiska sol- och 
insynsskydd för inomhus bruk så 
som rullgardiner, persienner, solfilm, 
lamellgardiner och plisségardiner.
–Vi har ett mycket stort utbud 
och samarbetar bara med de bästa 
solskyddsleverantörena, säger Tony. 
Kunden ska kunna få precis det som 
de själva önskar.

SKÖN SKUGGA SOM DU VILL HA DET

– Vår kunniga personal hjälper kunder-
na att hitta en prisvärd och bra lösning, 
säger han.

MED MOTOR BLIR DET LÄTTARE
Den svenska sommaren är som bekant 
ombytlig och samma dag kan du ha sol, 
moln och kanske duggregn. Därefter sol 
igen. Med en motordriven markis blir 
livet lättare och du slipper att gå fram till 
markisen och veva in eller ut den. Väljer 
du dessutom en motor med fjärrkontroll 
kan du ligga kvar i solstolen och med 
ett enkelt knapptryck låta motorn göra 
jobbet.

– Motorn kör ut markisen till exakt det 
läge du vill ha den, och markisduken är 
alltid sträckt och lika snygg varje gång 
den rullas ut, säger Tony Mossberg. Mo-
torn monteras inne i röret, där den sitter 
väl skyddad och inte syns. En modern 
teknik som gör vardagen enklare.

RENGÖR MARKISEN REGELBUNDET
För att hålla markisen ren och snygg år 
efter år behöver den tvättas ibland. Det är 
inte svårt och tar inte lång tid. Tidig vår 
eller sen höst är en bra tidpunkt för att 
tvätta den.

– Våra markiser är gjord av tät, 
teflonbehandlad och spinnfärgad akryl 
– en tålig väv som är både smuts- och 
vattenavvisande och  
så gott som helt färgbeständig, säger 
Tony.

– Markisduken kan dock bli smutsig 
ändå, och får väven inte torka ordentligt 
efter regn kan du få problem med mögel. 
Regelbunden rengöring håller markisen 
snygg och fräsch och förebygger också 
mögelangrepp, säger han.

En solfilm på fönstret är väldigt effektiv 
och reducerar upp till 85 procent av 
värmestrålningen. Med en solfilm stoppas 
UV-strålningen från solen till 99 procent 
och det är UV-strål-ningen som är största 
orsaken till blekning av din möbel.

– Tänk dock på att viss blekning sker 
ändå på grund av till exempel värme och 
belysning, säger Tony.

Nyfiken på att veta mer om solskydd? 
Besök hemsidan www.visostar.se  
och läs mer om alla produkter.

HEM & INREDNING LIVSSTIL
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PARADISET VID  
VÄGENS ÄNDE
I Öxnevalla, mellan Varberg och Kinna, ligger 
Hotell & Konferensanläggningen Sju sjöar vid sjön 
Tolken. Här är du välkommen att njuta av naturens 
läkande kraft i all sin prakt och enkelhet.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.SJUSJOAR.SE

Maj 2019 köpte familjen Hedström–Bergelin 
gården för att få plats med Jeanettes kruk-
makeri. Platsen var magisk och där fanns  
redan en verksamhet med hotell och 
konferens som de tog över. Hit bjuder de in 
alla som vill vara nära naturen ett slag för 

att stressa ner, hitta kreativiteten och få ta del av naturens 
läkande kraft.

– Här finns de vackra vandringsstråken, Kungsjölederna, 
och du kan bada eller fiska i sjön, säger Jeanette Hedström – 
Bergelin, vi erbjuder också vedeldade varma bad och bastu, 
Yoga, skogsbad, meditationsvandring, sova ute i hängmatta 
eller nyheten glödandekolvandring och mycket mer.

STRESSFRI MILJÖ
Sju sjöar är en anläggning dit många företag och privatper-
soner kommer för att få vara i en stressfri miljö och komma 
längre i sitt företagande eller liv. Njuta av årstidernas skift-
ningar, samlas gemensamt utan annan påverkan och äta god 
mat tillagad av krav och närproducerade råvaror. 

Restaurangen öppnar vid bokade sammankomster och 
hotellet har 25 dubbelrum, många med självhushåll, där du 
rår om dig själv och kan bara vara i din egna rytm.

Konferensanläggningen är inredd i en gammal lada med högt 
i tak och synliga träbalkar. Det skapar en fantastisk varm 
atmosfär och servicen värderas högt. Perfekt även för bröllop 
och fest.

– Självklart går det bra att gå in i krukmakeriet och handla 
lite om så önskas, säger Jeanette, här tillverkas godsmaterial 
till hotellet och restaurangen men också för annan handel 
och utställningar.

Semester i Sverige SEMESTER I SVERIGE RESOR & UPPLEVELSER
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Sedan 2007 ägs och drivs 
Loka Brunn Kur och 
Konferenshotell av familjen 
Spendrup och i en vacker 
natur och mitt emellan sjöar-
na 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 Vatten-
salongen, 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 Gyttjebehan-
dling? Förr i tiden grävde man upp gyttja 
bakom kyrkan på området och använde 
detta i behandlingar och detta anammas 
självklart fortfarande och fungerar ypper-
ligt för stressade nackar eller onda ryggar. 

BO SOM EN KUNG 
På Loka Brunn bor du ståtligt i ett av de 
54 husen och där alla har sin egen charm 
och där du kan välja på sviter, dubbelrum 
eller societetsklass. Eller så kanske du vill 
ha ett eget hus, där det finns möjlighet att 
bo i exempelvis Parkvillan och Kungsby-
ggnaden. 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 kilo-
meter från Loka Brunn och här satsar man 
stenhårt på mat av högsta kvalitet och en 
dryckesupplevelse utöver det vanliga. Väl-
jer 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. 

NJUT AV ETT ROGIVANDE SPABESÖK  
I VACKER MILJÖ MED HISTORISKA ANOR 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.LOKABRUNN.SE 

Semester i Sverige SEMESTER I SVERIGE RESOR & UPPLEVELSER

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 öaver 2000 olika vinsorter.
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VILLAJORD FRÅN KRETSLOPPET HOS RAGN-SELLS

Numera kan villaägare 
handla en mängd ön-
skade jordtyper och 
täckbark direkt hos 
Ragn-Sells i Grönnäs, 
Skepplanda, i Ale 

kommun. 
–Ja, det är ogräsfria anläggnings-

jordar, från komposteringen i vår 
egen anläggning. Som konsument 
kan man dels komma och få släpet 
lastat med önskad mängd, eller be 
att få storsäckar fyllda. Det går ut-
märkt att betala med kort, men man 
är också välkommen att beställa 

och få den hemlevererad till tomten, 
berättar Tommy Ohlsson, marknad-
sområdeschef.

DEL AV KRETSLOPP
Sortimentet är brett med exempel-
vis täckbark, planteringsjordar för 
perenner, gräsmattejordar samt jord-
typer med inblandning av mineraler 
eller biokol. Genom att dessutom 
nyttja träfiberslam, så erhåller man 
goda torvliknande egenskaper. 

–Allt är en del av kretsloppet, och 
baserat på restprodukter från bland 

annat trä- och pappersindustrin och 
avfall från trädgårdar. I vår kom-
postering bryter mikroorganismerna 
ner massorna till prima luckrade och 
finfördelade jordar, som är lätta att 
hantera. I den naturliga processen 
skapas hög värme som slår ut ogrä-
set, som ju annars är besvärande 
när man i stället har köpt harpad 
matjord.

Ragnsells levererade tidigare 
råvaran till jordproduktionen hos 
Lödöse Energi & Miljö, men sedan 
dåvarande ägarens nedtrappning så 
drivs verksamheten av Ragnsells.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.RAGNSELLS.SE

FÅ HJÄLP ATT FIXA TILL I TRÄDGÅRDEN AV  
ETT HÄNDIGT OCH CHARMIGT SENIORPROFFS
Oavsett vilka hushållsnära tjänster du behöver ha hjälp med, om det gäller att klippa och snygga 
till häcken, måla om staketet eller kanske byta panelen på huset kan de varma och personliga 
seniorproffsen hjälpa dig! Och de kommer alltid med en hög arbetsmoral i bagaget! Seniorproffs 
är företaget som erbjuder tjänster från sina goa 50 plussare över hela Göteborgsregionen.  

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.SENIORPROFFSGBG.SE

Maria Thorstensson är ansvarig för 
uthyrningen på Seniorproffs och 
företaget startade år 2020. Hon 
berättar för oss att personalen 
består av cirka 50 aktiva och pig-

ga utförare som vill hjälpa till och de erbjuder 
tjänster inom exempelvis hantverk, trädgård, 
hemstäd eller om man behöver en Handyman 
som till exempel sätter upp lite tavlor. 

Man bokar enklast via mejlen, hemsidan 
eller slår en signal. När Maria får en förfrågan 
matchar hon med rätt kandidat som kommer 
ut och gör jobbet. Ofta återkommer kunderna 
för att boka andra tjänster.  Hon berättar att 
hon exempelvis har många äldre kunder som 
vill ha hjälp med löpande hemstädning. 

Ambitionen är att vara närvarande på 
marknaden med trevliga och bra utförare som 
vill hjälpa till med sin yrkeskompetens, vilket 
uppskattas av kunderna som ofta återkommer 
för fler uppdrag.

Ibland bjuds det på en trevlig kopp kaffe, 
efter avslutat uppdrag, vilket är uppskattat av 
utförare och kund.

De erbjuder även sina kompetenser till före-
tagsmarknaden och kan hjälpa till med mindre 
akuta uppdrag, såväl som löpande inom 
exempelvis ekonomi/adminstration/fastighet-
esskötareuppgifter/lagerarbete/truck.

–Anlitar du oss så vet du att du får ditt 
arbete snyggt och proffsigt gjort.

Kan det bli bättre? avslutar Maria.

Snyggt tak för 3000 spänn?
Ja, det är faktiskt möjligt.

Med vår kemiska mossbortagning blir ditt tak fritt från påväxt inom ett 
år. Självklart rensar vi även hängrännor och byter skadade pannor.

Priset på 3000 kr är räknat på en normalvilla ink. moms, efter ROT-avdrag.

På vår hemsida hittar du fler smarta behandlingar:
* Taktvätt med högtryckstvätt & efterföljande kembehandling
* Takmålning av betongpannor
* Fasadtvätt med efterföljande kembehandling
* Fasadmålning

KOSTNADSFRI ANALYS OCH OFFERT
ättsföreningar

Tel: 0708-492821 
www.takvardivast.se

kontakt@takvardivast.se
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jerry@takvardivast.com
Telefon: 0707-732 974

Kontakta Jerry!

Snyggt tak för 3000 spänn?
Ja, det är faktiskt möjligt.
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Snyggt tak för 3000 spänn?Ja, det är faktiskt möjligt.Med vår kemiska mossbortagning blir ditt tak fritt från påväxt inom ett år. Självklart rensar vi även hängrännor och byter skadade pannor.
Priset på 3000 kr är räknat på en normalvilla ink. moms, efter ROT-avdrag.
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Kontakta Jerry!
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De passionerade handlarnas breda utbud 
och vår satsning på trivsel, städning 
och dekoration lockar kunder. Men, 
vi välkomnar gärna fler handlare att 
etablera sig. Exempelvis skulle en 
charkuteributik ha goda förutsättningar 

här, men självklart även andra verksamheter. Detta 
berättar Christer Harling, som är VD för köpcentrat 
Solkatten.

Bredden i köpcentrat, de genuina butikerna vid det 
blomsterdekorerade Bagges Torg och smidig bilparker-
ing lockar många.

–Lerums kommun har en mycket köpstark befolkning, 
och många barnfamiljer väljer att flytta hit för en 
bättre livsmiljö. Samtidigt som fler kunder från Lerums 
kommundelar, och till viss del även från grannkom-
munerna, hittar hit så har även de centralt boende 
hittat tillbaka till sitt eget torg.

I utbudet hittar vi bland annat fiskhandel, sport- och 
fritidsbutiker, mode, accessoarer, livsmedel, hemele-
ktronik, hälsa, skönhet, kafé, restaurang, bank och 
mycket annat. Men, förutom butikshandeln är flera 
företag och arbetsplatser etablerade här, vars personal 
och affärskontakter också äter och handlar här.

LOCKANDE UTBUD OCH TRIVSEL I  
LERUMS CENTRUMHANDEL

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.SOLKATTEN.NU

Allt fler kunder väljer att handla i Lerums centrum, som på senare år fått ett livskraftigt lyft.  
Ta med familjen för en heldagsutflykt och botanisera i mysiga butiker och ta en kaffe på ett café.  
Lerum ligger på bekvämt avstånd från Göteborgs central och det finns flera kollektiva alternativ  
att välja för att ta sig dit. Här finns en gemytlig atmosfär och allting som ni i familjen behöver. 

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MRCLEANHB.SE 

Flyttgaranti och högt kundbetyg 
ger många städuppdrag

Milorad Stankic, på städ-
företaget Mr Clean, 
berättar att deras top-
pbetyg på Reko är en 
faktor som verkligen 
genererar uppdrag:

–Ja, många kunder berättar att de såg 
vårt betyg där, och vi får ju även en hel 
del offertförfrågningar via Rekos kontak-
tformulär. Alla kunder vill ha ett bra 
resultat, och bra betyg ger ju förtroende 
och signalerar seriositet.

Att Mr Clean dessutom erbjuder 
städgaranti, upplevs också som tryggt för 
kunden, berättar Milorad:

–Vid en flyttstädning, till exempel, så 
är det fritt för både den inflyttande och 
den utflyttande att reklamera städningen 
inom sju dagar, om de inte är nöjda. Även 

om det nästan aldrig händer så känns det 
tryggt för den som beställer städningen.

MÄKLARE, BYGGFÖRETAG  
OCH PRIVATA
Flytt- och byggstädning är Mr Cleans 
vanligaste uppdrag, och de har långa 
samarbeten med många byggföretag 
och mäklare som löpande behöver hjälp. 
Men de åtar sig även uppdrag från pri-
vatpersoner och dödsbon, och Milorad 
berättar att ända sedan starten 2013 har 
de valt kvalitet och undvikit prisdump-
ning:

–Visst, de flesta uppdragsgivare förstår 
ju att de många lågprisalternativen inte 
alls kan lägga lika mycket tid på att 
utföra arbetet noggrant.

Eldabutiken Göteborg Marieholmsgatan 1  tel 031-707 30 20

www.eldabutiken.se

Eldabutiken Göteborg

VÅRKAMPANJ
NJUT AV VÄRME 
ÅRET RUNT

SPARA 
UPP TILL
8 000:-*

I RABATT VID KÖP AV 
CONTURA

KAMPANJKAMINER
TILLSAMMANS MED

PREMODUL
SKORSTEN

ORD. PRIS  FR. 26 900:- 
NU PRIS  FR. 22 900:-*
Delbet. fr 1047 kr/mån*

CONTURA 520T STYLE

ORD. PRIS  FR. 18 900:- 
NU PRIS  FR. 16 900:-*
Delbet. fr 786 kr/mån*

CONTURA 510

ORD. PRIS  FR. 21 900:- 
NU PRIS  FR. 18 900:-*
Delbet. fr 873 kr/mån*

CONTURA 750

 *Gäller t.o.m. 17 maj 2020.
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Kajakcentret har funnits på plats sedan 
2009 och har tillgodosett tusentals 
paddlare genom åren. Förutom kajaker 
hyr de även ut SUP och det är populärt 
att paddla nedför Säveån från Partille. De 
gör även grupparrangemang för fest eller 

företag och kan ta deltagare upp till 45 personer.
Point65 är nu även aktuella med ett helt nytt 

koncept, där man via deras boknings- APP kan hyra 
deras grymma och störtsköna kajaker på flera sta-
tioner runtom i Sverige. 

– Vi har 12 stationer runtom i Sverige idag, men 
det tillkommer hela tiden fler. Du bokar online, via 
din App och scannar sedan in din QR-kod på sta-
tionen. I Göteborgs området finns just nu stationer 
i Landvettersjön, Vrångö, Lilla Bommen och Kinna 
och på samtliga stationer kan ni njuta av fabriks- 
nya kvalitetskajaker från Point65, berättar Mats 
Lodalen, VD och ägare. 

Point 65 är ett innovativt svenskt kajakmärke som 
nu finns i 40 länder, vilket säger en del om kvaliteten. 
Är du ute efter att köpa en havskajak skall du vända 
dig till centret där Mats och hans kunniga kollegor 
kan guida dig fram till just den rätta modellen. Point 
65 är miljömedvetna i sitt utförande och har ändrat 
alla sina kajaker från att tillverkats i glasfiber och 
kolfiber till att numera enbart tillverka kajaker av 
miljövänlig plast. 

– Våra havskajaker kostar mellan 6500 kronor till 
22 000 kronor och de är väldigt prisvärda till den 
höga standard i material, design och utrustning som 
de kommer med. Vi säljer Points 65 alla modeller, 
inklusive fyra olika modeller som är delbara kajaker, 
berättar Mats. 

Att paddla kajak ger bra motion för hela kroppen 
och en möjlighet att se din skärgård på allra bästa 
sätt. Här blir du en del av havet och naturen, vad 
väntar du på? Gå in och beställ din nästa kajaktur! 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.POINT65.SE

TA EN HÄRLIG PADDELTUR I SOMMAR!
Nu börjar det bli varmt om dagarna och den efterlängtade sommaren närmar sig. Vad kan vara ett bättre sätt att ta del 
av den vackra svenska naturen än att glida fram i en kajak, långt ifrån stress och bekymmer. Upptäck ditt närområde 
från vattenytan eller varför inte en guidad stadspaddling eller en spännande kajaktur nerför Säveån.  
Point65 Kayakcenter i Göteborg, med butik och uthyrning vid Lilla Bommens Gästhamn, ligger lättillgängligt mitt i stan.  

Detta 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 dagsl-
jus. 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. Rummen an-
vänds även som orangeri där känsli-
ga sommarväxter vinterförvaras. 
Det blir ju även en idealisk plats att 
gömma undan skrymmande utemö-
bler 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 Christiansson.

Hans tips till de läsare som dröm-
mer om ett utehus är:

–Tänk efter var placeringen blir 
bäst och hur ni ska använda rum-
met. 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 kon-
struktionerna. 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.

POPULÄRT MED 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
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Kinnekulle Energi har 
sin hemmabas i Götene 
Kommun, mitt i Västra 
Götaland, med det 
fantastiskt vackra 
Kinnekulle som främsta 

landmärke. Elnätsföretaget Götene 
Elförening har agerat samhällsby-
ggare sedan 1933 och säkrat infra-
strukturen för kommuninvånarnas 
el och fibernät. Med åren har flera 
andra verksamhetsgrenar som 
elhandel och elinstallationer för 
privatpersoner, företag och större 
industrier växt fram. I bolaget finns 
även egen elproduktion i form av 
vindkraftverk samt en Elon butik 
som förser kunderna med allt från 
småel och vitvaror till luftvärme-
pumpar.

–Som Kinnekulle Energi växlar 
vi nu över från att vara samhälls-
byggare till att även ta rollen 
som samhällsutvecklare där nya 
energitjänster spelar en viktig roll i 
framtiden. Vi tar nu en aktiv roll när 
det handlar om laddmöjligheter för 
elbilar och arbetar fram nya pro-
dukter för såväl privatpersoner som 
företag och organisationer. Vi vill 
främja möjligheten för våra kunder 

att producera sin egen el genom 
småskaliga solcellsanläggningar och 
vi fortsätter brett med alla möjliga 
typer av installationer och under-
håll. Energiomställning som världen 
måste göra ihop med digitaliserin-
gens möjligheter kommer att skapa 
många nya spännande produkter 
och tjänster framöver, säger Magnus 
Hidevik, marknads och affärsområ-
deschef.

Kinnekulle Energi är certifierade 
som Schysst Elhandel och symbolen 
är en garanti för en öppen, trans-
parent och pålitlig elhandel.  

–Det handlar om att man skall 
kunna lita på oss som elhan-
delsbolag. Vi har ett fåtal enkla 
avtalsvarianter med rörligt eller fast 
pris. Vi erbjuder enbart förnyelsebar 
energi från vind eller vattenkraft 
utan tillägg eller andra kreativa 
avgifter. Vi är måna om våra kunder 
och vill att de känner tillit och 
trygghet hos oss. Vi ringer aldrig till 
kunder eller hoppar på dem på ga-
tan. Vill man teckna avtal hos oss så 
ska det vara enkelt och vi finns här 
för att hjälpa till, säger Magnus.
Med hela den breda verksamheten 

under ett och samma varumärke 
får energibolaget en tydlighet och 
trygghet för sina kunder samt en 
mer effektiv organisation adminis-
trativt. 

–Vi satsar för att fortsätta ut-
vecklas och är nu ute och rekryterar 
för att förstärka vårt härliga team 
med ett antal nya nyckelpersoner. 
Ett av våra mål som vi arbetar mot 
är att bli Skaraborgs attraktivaste 
arbetsgivare. Vi står nu tillsammans 
som Kinnekulle Energi redo och 
hoppas att många vill följa med oss 
på vår fortsatt spännande resa mot 
framtiden, avslutar Magnus.

Energibolaget samlar nu merparten av sina verksamhetsområden under ett namn och går mot en spännande framtid 
där mycket kommer att hända!  Götene Elförening är fortsatt elnätsägare och moderbolag men istället för en struktur 
där verksamheten bedrevs i olika dotterbolag med ett antal olika varumärken samlar man nu sig under ett och samma 
varumärke, Kinnekulle Energi! Det innebär framförallt mer tydlighet ut mot kund, där en ny grafisk profil har arbetats 
fram med en modernare logga som kopplas mot verksamheten och miljön kring Kinnekulle. Det har även lanserats en 
ny hemsida samt nya skyltar, kläder och nyprofilerade bilar. Företaget står nu redo att fortsätta växa i en spännande 
bransch fylld av utmaningar och möjligheter. 

TEXT LINDA JOHANSSON   HEMSIDA WWW.KINNEKULLEENERGI.SE

KINNEKULLE ENERGI ÄR REDO FÖR FRAMTIDEN

FÖR STORA OCH SMÅ PROJEKT

TEXT SABINE VON BORGSTEDE   HEMSIDA WWW.LINDOMETRADGARD.COM

Med en stor maskinpark 
och många års erfarenhet 
kan Lindome Trädgård 
& Fastighet AB erbjuda 
tjänster inom trädgårdss-

kötsel, anläggningar och stensättning. 
De har även fastighetsskötsel så som 
sandupptagning, snöröjning och 
halkbekämpning på sin långa lista. 
Gani Avdijaj startade företaget 2007 
och har under årens gång utökat med 
fler tjänster, fler maskiner och en större 
personalteam.

– På sommaren är vi runt 10-15 
stycken som arbetar på företaget, säger 
Gani, men på vinter blir vi ungefär 30 
stycken.

Lindome Trädgård & fastighet Ab 
åtar sig både stora och små projekt. 
Många kunder är stamkunder som 
återkommer regelbundet, vilket är 
ett gott betyg för att deras tjänster är 
omtyckta och väl utförda. Tack vare 
Rot- och Rut-avdraget kan många 
använda sig av deras tjänster. Tjän-
ster som ibland kan vara tunga och 
tidskrävande för ett företag eller familj 
att sköta.

– Vi erbjuder maskinsopning anpas-
sad efter kundens behov, säger Gani, 
och vi har flera typer av maskiner i 
olika storlekar att tillgå. Kommer vi 
inte in med maskin utför vi manuella 
insatser, säger han.

Lindome Trädgård & Fastighet AB hjälper till med allt inom trädgård 
och fastighetsskötsel. De vänder sig till både privatpersoner, 
föreningar, kommuner och företag i Göteborg med omnejd.

F A M I L J E J U R I D I K

Kontakta Håkan Engsfelt 

tel. 0705-64 80 54 mail. hakan.engsfelt@a-hus.se

MARKEXPLOATERING
Vi både sammarbetar och köper mark/tomter för villabyggnation

F A M I L J E J U R I D I K

Kontakta Håkan Engsfelt 

tel. 0705-64 80 54 mail. hakan.engsfelt@a-hus.se

MARKEXPLOATERING
Vi både sammarbetar och köper mark/tomter för villabyggnation

• Markförädling - Detaljplan

• Förhandsbesked - Byggrätt

• Avstyckning lantmäteriet
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BADA I DIN EGEN POOL HELA ÅRET
Med en egen pool, spa eller swimbad hemma kan du njuta av vattnets avslappnande 
känsla året om. Med ett pooltak över blir det dessutom lättskött, ekonomisk  
och miljövänligt. Qualitypool hjälper dig hela vägen från idé till färdig badmiljö.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.QUALITYPOOL.SE

Qualitypool finns över hela landet 
och har under många år levererat 
pooler och bubbelpooler till 
många nöjda kunder. De har 
ett stort utbud av allt i poolväg 
och deras fokus ligger alltid på 

en hundra procentig kundnöjdhet. De hjälper 
dig från det att du funderar på att bygga någon 
form av badmiljö till dess att allt är färdigt och 
badklart.

– Ja, man kan säga att vi är med kunden från idé 
till fullt badklart, säger Stefan Haga, Qualitypool.

Stefan har lång erfarenhet av att leverera pooler 

och från 2005 finns Qualitypool i Sverige och 
Spanien.

– Vi säljer väldigt många pooltak, säger Stefan, 
genom att poolens värme inte läcker ut, inget 
skräp eller löv ramlar i poolen med ett tak på, blir 
det lätt och ekonomiskt att äga en egen pool.

– Dessutom blir poolen både en säkerhet för 
barn och djur, badmiljön blir en säker plats när 
ingen använder poolen, säger han.

På deras hemsida hittar du lätt bland alla deras 
produkter. Här hittar du keramiska-, thermo- och 
glasfiberpooler, spa och swimbad, tillbehör och 
kan samtidigt botanisera i vackra miljöer.

Pool GöteborgPool Göteborg 
med pooltak!med pooltak!

199.900kr199.900kr

Vi har måttbeställda pooltak!
                                                                                           

                                                                                           www.qualitypool.se
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TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.KONST.SE/FRIDAJK 
FACEBOOK ASHYGLANCE ART INSTAGRAM ASHYGLANCE

Frida arbetar till vardags som tatuerare och uppskattar att 
hon kan vara kreativ på heltid. Här skapar hon spän-
nande konstverk på hud samtidigt som hon målar sina 
konstverk i olja och akvarell på fritiden. Hon kommer 
från en estetisk släkt och familj där många är musiker och 
konstnärer och det var i tonåren som hon började att rita 

mycket med blyerts och akvarell. 
Hon fascineras av skönhet av mystisk, ockult karaktär och målar 

mycket för sin egen del där hon ger efter för vissa sinnesstämningar. 
Då bland annat ugglor är favoritdjuret är även egna foto-referenser 
viktigt för Frida, ibland går det inte att ta egna och då får hon “byg-
ga” av fler bilder just för att det skall bli så personligt som möjligt. 
Hon har bland annat målat en fantastisk tavla ”Forest” där en 
kråkfågel flyger i förgrunden och skogen i bakgrunden är magnetisk. 
Verket kommer helt klart med en ”Ronja Rövardotter känsla”. 

–Jag tycker mycket om att arbeta med bakgrunderna för att bygga 
upp atmosfären runt motivet. Jag älskar också detaljer och kan sitta 
hur länge som helst med en målning, ibland måste jag släppa den 
bara, för att inte överarbeta den, berättar Frida.

FÅR INSPIRATION FRÅN ANDRA KONSTNÄRER 
Hon har haft en rad samlings och separatutställningar runt om 
Uppsala där hon bor och verkar. Hon har också gått mycket på 
museum och utställningar för att kunna studera konstverk och 
målartekniken hos andra konstnärer och det är så hon har utvecklat 
sin egen teknik. Frida tycker också utställningar är ett underbart 
tillfälle att få träffa sina åskådare och berätta om historien bakom 
tavlan. För den finns alltid där. 

– Det skulle vara kul att nå ut till ännu mer människor som 
uppskattar hantverket och allting bakom målningen. För jag kan ju 
lägga väldigt många timmar på en målning. Mina tavlor uppstår inte 
bara utan kommer från ett myller av visioner, sinnesstämningar och 
känslor och har alltid mycket att berätta, avslutar hon. 

Mystiska och drömmande tavlor  
från sagornas värld
Hennes konstverk har något magiskt över sig och känns tagna ur en 
fantasy-film där blonda, vackra härskarinnor med mycket känsla erövrar 
världen. För konstnärinnan Frida Johansson-Kuoppala är det skogen 
med sina urväsen som hon gärna porträtterar och där bakgrunden mörkt 
och kraftfullt tornar upp sig. Hon experimenterar gärna med tekniker 
och färg och målar ofta stora konstverk och målar hon just en människa, 
känns det som att hon får fram personens aura. 

För Cecilia har det konst- 
närliga skapandet blivit 
som en läkande kraft och 
skänker henne mycket 
lycka i livet. Efter en svår 
tid i livet och efter många 

års sökande har konsten och skapan-
det blivit det som har haft störst 
inverkan på vägen till bättre hälsa 
och livskvalitet.

 
Hon började på en fotokurs år 2007 
där fotointresset startade och den 
största inspirationen kom när hon 
tog en fristående kurs i fotografer-
ing där skapandet var i fokus, inte 
tekniken och skärpan. 

– Jag hittade mitt sätt att foto-
grafera när jag gick kursen. Det skall 
vara spontant och intuitivt, då blir 

det bra för mig. Jag drar gärna ner på 
färgerna och tycker om när bilderna 
bli mörka och suggestiva. Min främ-
sta inspiration är naturen; blommor, 
havet, fåglar, stränder och ibland om 
jag får en inspirationskick, så kan 
jag fotografera min dotter eller min 
systers barn, berättar Cecilia. 

Just fotot med en liten flicka och 
en massa imma omkring henne fast-
nar man otroligt starkt för och det 
är Cecilias dotter, en ögonblicksbild. 
Bilden är förtrollande och har många 
lager och är något som återkommer i 
hennes blommor men även i mer ab-
strakta foton, som när hon fotar is. 

Hon arbetar även aktivt med sin 
textilkonst. Just nu håller hon på 
att förbereda för ett souvenirpro-
jekt i Sölvesborg, som kommer att 

presenteras i sommar. Cecilia känner 
instinktivt att hon verkligen kommer 
nära naturen, när hon sitter och 
jobbar med det lena materialet och 
är något hon rekommenderar alla 
att göra. Hon har ofta lappar med 
på sina utställningar där hon vill att 
besökarna skall komma fram och 
känna på konstverken för att upple-
va dem med mer än bara ögonen.

 Att skapa och fotografera är 
absolut livsnödvändigt för henne och 
när hon tappar fokus vänder hon sig 
till konsten. 

– Det är konsten som samlar ihop 
mig, om jag sätter mig ner och tar 
fram lite ull och jobbar eller tar fram 
min kamera och bara är i konsten. 
Det är full terapi, det bara är så, 
avslutar Cecilia.  

En konstnär som vurmar för textil- och 
fotokonstens fantastiska världar 
Hennes drömfångare är sådär härligt fluffiga och inte så konstigt då de är gjorda i de lenaste av material 
naturen har att ge, ullen. För konstnärinnan Cecilia Andersen är detta hennes favoritmaterial och som hon 
älskar att skapa i och där hon gör fantastiska väggbonader av långa flätor eller kreationer i ull som kommer 
i cirkulära former med fantastiska färger. Förutom textilkonsten är hon också en hängiven fotograf, där det 
abstrakta och lite suddiga motivet ligger henne närmast om hjärtat. 

TEXT LINDA JOHANSSON  FACEBOOK C.ART INSTAGRAM C.ARTFINEARTPHOTOGRAPHY
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Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.propellerteknik.se och läs 
mer om verksamheten.

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.EVELYNWALLIN.SE
INSTAGRAM FAMILJ- OCH PORTRÄTT: @PORTRAITS.BY.EVELYN BRÖLLOP: @EVELYN.WALLIN

Evelyn drömde om att bli fotograf redan på skoltiden. 
Dock ville framtiden annat och hon utbildade sig till 
barnsjuksköterska och fick barn. I bröllopsyran i pla-
neringen av hennes egna bröllop råkade hon träffa sin 
mentor, Hélena Parmér, som följde med till New York 
och filmade deras bröllop. En månad efter bröllopet  

följde Evelyn med till Provence, på en workshop som Hélena höll 
i, med fokus på bröllop tillsammans med tolv andra bröllopsfoto-
grafer. När Evelyn kom hem var hon övertygad.  Det var detta hon 
ville hålla på med och då började framgångssagan.  

– På hösten 2017 lanserade jag min hemsida www.evelynwallin.se 
och fotade mina första bröllop. Sedan har det bara rullat på och jag 
har fotat bröllop främst runt om i Stockholm, men även på Gotland 
och Marstrand, Göteborg. Jag älskar att vara på tå för att få de mest 
naturliga och fantastiska bilderna, säger Evelyn. 

Man kan välja att boka henne som bröllopsfotograf i 3, 6 eller 12 
timmar. Man kan även välja att åka iväg någonstans för att fotas i 
häftiga miljöer. ”Våga lita på Evelyn! Hon vet vad hon gör och det 
blir verkligen jättebra!” beskrev en av hennes senaste kunder.

–Så även om man som brudpar inte har kontroll hela tiden så 
måste man våga lita på sin fotograf. Det är så viktigt när man ska 
välja sin bröllopsfotograf. Välj någon som ni verkligen vågar lita på. 
De flesta jobb jag har fått har varit rekommendationer men vissa 
kontaktar mig via hemsidan, säger hon.

Sex till åtta veckor efter bröllopet kommer bilderna till paret i ett on-
line-galleri och där man smidigt kan ladda ner alla bilderna högup-
plösta. Man kan även trycka på en knapp och dela alla bilderna med 
sina familj och vänner.

–Jag ser fram emot att fota fler bröllop och porträtt-fotografering-
ar, både utomlands och hemma i Sverige, avslutar Evelyn.

Fotografen som mästerligt fångar  
de viktigaste ögonblicken i livet!

Hon har den där känslan, att se det vackra i allt och alla hon ser och 
möter. Det kan vara på ett magnifikt bröllop eller när ni föder barn, i 
oerhört vackra konst- och porträttfoto på den älskade dottern, paret 
som precis fått en nyfödd bebis eller en gravid kvinna som utstrålar 
styrka och stolthet. Evelyn Wallin är bröllop- och familjefotgrafen på 
allas läppar just nu och där hon med sina ögon, hennes viktigaste 
redskap, tar magnifika bilder. Fotografier som du sedan kan glädjas 
över och ha som minnen, för resten av livet.

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.JENNYLINDHART.COM INSTAGRAM J.LINDH_ART

På Bohuslänska västkusten lever konst-
nären Jenny Lindh med sin familj. 
Måleriet har följt henne sedan hon var 
liten, men det är först på senare tid som 
har satsat på konstnärskapet på heltid. 

För det mesta skapar hon känslosamma verk i 
akryl eller finstämda teckningar i blyerts eller kol. 

– Jag fascineras jättemycket av mötet mellan 
ljus och skuggor. Det blir något dramatiskt när 
skuggor och ljus möts. För mig är det i det mötet 
som skönheten bor och jag strävar alltid efter att 
på något sätt försöka bemästra det mötet i mina 
tavlor, berättar Jenny. 

Motiven varierar, men hon har en förkärlek 
till det reella. Men ibland måste man få leva ut 
och släppa loss i både tanke och själ och skapa 
abstrakta verk.  De abstrakta tavlorna har hittills 

gått som ”smör i solsken”. De flesta säljs innan de 
ens har hunnit upp på hemsidan, skrattar Jenny. 

Man fascineras verkligen av tekniken hon be-
sitter och där det mörka tar fram det vackra ännu 
starkare. Jenny är mestadels autodidakt men gick 
estetisk linje på gymnasiet och kompletterat med 
lite fristående kurser i bland annat Vedic Art för 
att få fram Flowet i måleriet. 

Det betyder mycket för henne att ha släppt 
ekorrhjulet och enbart satsa kreativt framåt. 

– Jag har sagt till mig själv att konsten får vara 
fokus nu, jag vill liksom inte sitta på ålderdom-
shemmet när jag är 95 år och känna, - Vad hade 
hänt om jag hade vågat satsa på min konst?! Det 
är ju ändå en gåva som jag har fått med mig i livet, 
så nu är det dags att släppa den lös och se om den 
kan sprida glädje och skönhet till fler!

Konstnärinnan som fascineras  
av mötet mellan ljus och skuggor 
Hennes akrylmålningar kommer med värme och mjuka penseldrag och har något 
mörkt och mystiskt över sig. Det dova understryker hur vackert konstnären Jenny 
Lindh bemästrar att jobba med ljus och mörker för att få fram karaktärerna i sina 
målningar och dess personligheter och känslor. 

 KONST KULTUR
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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.

Semester i Sverige SEMESTER I SVERIGE RESOR & UPPLEVELSER
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MALMÖ Jägersrovägen 82  |  NY  MALMÖ Lundavägen 72  |  NY LOMMA Prästbergavägen 53  |  HELSINGBORG Garnisonsgatan 18  |  GÖTEBORG Victor Hasselbladsgata 11

Mån - Fre 10 - 19  |  Lör 10 - 15  |  golvpoolen.se

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!


