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TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.BJELIN.SE

Bjelins kanske inte klingar så bekant 
i allas öron, men traditionen av 
innovation är väl grundad, då det 
är ett systerföretag till världskända 
Välinge Innovation som uppfann 
klickgolvet. Härdat trä är den nya 

milstolpen i trägolvens historia, berättar Johan 
Larsson på Bjelin:

–Ja, fördelarna är så många för konsument- 
erna, miljön, valfriheten och den estetiska 
upplevelsen. Investeringen i ett trägolv räcker 

nu betydligt längre, och hustillverkare ges frihet 
att välja träslag, i exempelvis hall och kök, där 
risken för slag och slitage är stora. För miljön och 
hushållandet med skogen betyder härdningen att 
vi inte behöver hyvla onödigt tjocka fanerskivor, 
med marginal för framtida slipning, och därmed 
kan vi få ut mer golvyta från varje träd.  
Det beror delvis också på att vi använder ek från 
Slavonien, med högre kvalitet. Tillverkningen 
av härdade trägolv ger också bredare plank än 
traditionella parkettgolv. 

ÖVERTYGANDE RESULTAT
Härdningen sker när träytan pressas samman, 
under hög värme, med en HDF-skiva som 
bestrukits med en träpulverblandning. Träytan 
komprimeras och pulvret tränger in under- 
ifrån, så att den naturliga träkänslan behålls på 
ovansidan. Träfiberstommen gör att plankorna 
inte krymper eller sväller av luftfuktighet och 
temperatur, som vanliga brädgolv.

–Mottagandet på marknaden blev så över- 
tygande att Bjelin investerade i nya produktions- 
anläggningar, med årskapacitet på tio miljoner 
kvadratmeter golv, berättar Johan.

De cirka niohundra anställda, i Sverige och 
Kroatien, tillverkar även Bjelins parkett och 
keramiska kompositgolv.

–Nu är det möjligt för händiga hemmafixare 
och proffs att klicka ihop en fiskbensparkett 
utan att spika, limma, slipa och lacka. Det 
levereras ytbehandlat med vårt unika lås- 
system, som ger ett klassiskt och avancerat golv 
på kortare tid. 

Utbudet är stort, med rejäla plankbredder 
och parketter i olika lacknyanser.

–Villaägaren kan till och med välja träsort- 
ering, från kvistfritt till rustikare ådring och 
livfull kvistmängd. Allt finns på hemsidan, och 
vi svarar gärna på frågor.

Golvtillverkaren Bjelin har utvecklat en metod som gör trägolv tre gånger starkare än 
traditionell parkett. Därmed elimineras behovet av att slipa trägolven i framtiden, och 
vi kan fritt välja träslag i de mest påfrestande rummen. Det avslöjar Bjelins sälj- och 
marknadsdirektör som här förklarar konceptet för Villanytt.

HÄRDADE TRÄGOLV FÖR LIVSLÅNG 
NYKÄNSLA UTAN SLIPNING

GOLV  BYGGNATION
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Under decennier har Eva 
och Olof Paradis skapat 
brukskeramik för alla 
smaker. Från ett saltkar 
till stora monumentala 
skulpturer eller som hov-

leverantörer till slottet och i samarbete 
med Millesgården i Stockholm.

BESÖKARE FRÅN HELA VÄRLDEN
Varje år kommer besökare från hela 
världen och besöker keramikverkstaden 
för att se tillverkning som sker på plats, 
handla i butiken, titta på utställningen 
på andra våningen eller ta en picknick 
i trädgården som ligger vackert beläget 
vid havet.

–Vi vill överraska, säger Hannah 
Paradis, som är andra generationen 
Paradis tillsammans med sin syster Moa 
att driva företaget. Varje säsong ändrar 
vi om i butiken och utställningen.

–Vi vill överraska och bjuda besökar-
na på en sinnlig upplevelse, säger Moa. 
Lera är ett fantastiskt material att 
formge och skulptera i.

ALL PRODUKTION SKER  
PÅ GÅRDEN
Hela konstprocessen att ta fram 
Paradisverkstadens kända produkter 
sker på gården. Formgivning, drejning, 
bränning, glasering och handmålning 

arbetas fram av familjen. Olof har en 
träffsäker formgivning som redan på 
80-talet var unik, Eva har sin utbildning 
inom färg, mönster och textilier och 
tillsammans har de skapat en lyckad 
kombination av keramik som passar för 
alla rum, ute och inne. 

Som komplement så har de tagit in 
trädgårdsmöbler, textilier, väskor och 
kuddar som talar med keramiken. Här 
visas allt som tillverkas i de stora ljusa 
lokalerna, från unika objekt, formex-
periment och alla kollektioner.

Strax efter bron över till Öland, i Färjestaden, ligger Paradisverkstaden med sin keramikverkstad, 
butik och härliga trädgård. I år firar familjeföretaget 45-års jubileum, en mycket lyckad kombination 
av två konstnärer som slagit ihop träffsäker formgivning och utsökt känsla för färg och mönster.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  BILD PARADISVERKSTADEN & JOACHIM GRUSELL HEMSIDA PARADISVERKSTADEN.SE  INSTAGRAM PARADISVERKSTADEN

LYCKAD KOMBINATION AV FORM OCH FÄRG

Nyfiken på att veta mer? 
Besök hemsidan paradisverkstaden.se  
och läs mer om alla fantastiska produkter.
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SÄCK OCH PUFF FÖR MYSIGARE SITTSTUNDER
TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.PUSKUPUSKU.SE

Puskupusku är företaget som gjort 
sittsäckar och sittpuffar välkomna i 
moderna hem och arbetsmiljöer. Med 
över 200 färgval kan deras möbler 
matchas till alla inredningar. Det 
menar Tom Gertus, med agentur för 

Skandinavien och ett stort showroom i Motala där 
kunderna kan prova alla mjukismöblerna:

–De är behagligare för kroppen, eftersom 
formen direkt anpassar sig, och på ett arbetsmöte 
kan de ge en mer avspänd stämning. Inte bara för 
de som sitter på dem, utan även som inrednings-
föremål utstrålar de trevnad. 

Puskupusku har flera fördelar, jämfört med andra 
säckmöbler på marknaden. Ytterklädseln kan tas 
av och tvättas, eftersom fyllningen i säcken har ett 
eget undertyg. Innersäcken har en öppning med 
dragkedja så att man enkelt kan fylla på cellplas-
tkulor, om möbeln har sjunkit ihop efter flera års 
användning. Till utemiljöer finns tåliga säckmöbler 
av både vattentätt konstläder och mjukare tyg, och 
den låga vikten gör dem mycket lätta att flytta.

–Med alla modeller och färger så kan man välja 

bland cirka fyra tusen sittmöbler. Från säckar till 
soffor med mjuka rygg- och armstöd. 

Barn har alltid gillat säckmöbler, men idag inser 
både företag och familjer att våra modeller är både 
sittvänliga, praktiska och snygga, förklarar Tomas.

Många företag väljer möblerna i deras profil-
färger eller med mönster och logotyper, tryckt eller 
broderat.

Innovativa golv för kreativ inredning. 

Härdat trä är ett nytt innovativt trägolv. 
Tillverkningen är miljövänlig och möjliggör 
breda plank med genuin träkänsla som 
är många gånger hårdare än traditionellt 
 trägolv och dessutom till ett bättre pris. 

Världsledande och miljövänlig golvteknik 
från företaget som uppfann klickgolvet. 

www.bjelin.se

Breda plank i
Härdat Trä
Tre gånger hårdare än traditionellt trägolv
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MÖLLER BILS NYA AUDI-PALATS  
– EN SANN UPPLEVELSE

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MOLLERBILGOTEBORG.SE

Bilarna blänker som 
nyryktade fullblodshästar 
och stämningen är god i 
den 4700 kvadratmeter 
stora byggnaden. Detta 
har Petri har en särskild 

förklaring till:
– Redan ett år innan vi öppnade, 

började vi söka de bästa medarbetar-
na, bland över tusen intresserade. Det 
unika var att vi värdesatte intresset för 
människor, mer än intresset för bilar, 
när vi sökte kundmötande personal. 
Kompetens kan man alltid bygga, men 
service och kommunikation är ofta 
medfödda karaktärsdrag. 

Audi är just nu i den största mod-
elloffensiven någonsin, med flera 
elhybrider och helelektriska mod-
eller, varav den välutrustade SUVen 
e-tron väcker många hallbesökares 
nyfikenhet. Hela anläggningen har ett 

modernt el-tänk, med ett stort solcells- 
tak som bland annat matar de sjutton 
laddstationerna, varav den kraftigaste 
snabbladdaren ger 150 kw. Det är 
säkerligen Göteborgs vassaste infra-
struktur för laddning, och fastigheten 
är förberedd för fler laddpunkter.

REDAN NÖJDAST KUNDER
Koncernen Möller Bil med 750 
medarbetare är väletablerad i Sverige, 
Norge och Baltikum, och satsningen i 
Göteborg blev direkt tongivande.

– Enligt senaste undersökningen 
har vi redan nöjdast Audi-kunder i 
hela Göteborgsregionen. Företagarna 
har verkligen uppskattat konceptet 
”Business by Audi”, våra skräddarsy-
dda lösningar för företagsbilar. Även 
privatkunderna ser en trygghet i att 
kan visa upp hela modellprogrammet, 

och att vi har 
helheten med service, 
nya bilar, nästan nya bilar, 
tillbehör och reservdelar 
under samma tak. Jag tror 
dessutom att alla verkstadskunder, 
känner av teknikernas höga komp-
etens som vi ständigt uppdaterar.

Villanytt avslutar mötet med att fråga 
Petri om varför han personligen skulle 
råda någon att köpa en Audi, och 
varför just hos Möller Bil i Göteborg?

– De flesta vet att märket står för 
kvalitet och innovativt tänkande. Men 
det har nog aldrig varit sannare än nu, 
och det märker besökarna när de kom-
mer och tittar på våra modeller. Att 
besöka en modern bilhall är såklart en 
spännande utflykt, men hos garanteras 
även en kundupplevelse utöver det 
vanliga, ler Petri.

Man behöver inte vara Audi-frälst, för att imponeras av Möller Bils nya anläggning i Göteborg. 
Byggnadens moderna linjer och material, samt dess innovativa energilösningar matchar 
definitivt det populära bilmärket. Villanytt har bokat möte med platschefen Petri Apelvi, 
men vi får ha tålamod för göteborgarnas intresse för Audi tycks nu vara större än någonsin.

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

Foto Bert Leandersson
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Rum för  
drömmar

FRITIDSHUS MED KÄNSLA

Drömmer du om ett fritidshus som blir 
precis som du vill? I över 60 år har vi 

förverkligat tusentals husdrömmar över 
hela Sverige. Våra kunder får göra alla 
de anpassningar och val de vill för att 

sätta sin egen prägel på sitt hus. 

Vi kan hus, du kan dina drömmar. 
Tillsammans gör vi dem till verklighet.

Se våra modeller Gotland och Ängnö på  
Husknuten i Västra Frölunda  

eller hitta din favorit på www.hudikhus.se 

En bäddsoffa är en genial-
isk produkt. Dessutom är 
den utrymmeseffektiv och 
du kan snabbt förändra 
användningsområdet. Här 
sparar du ekonomi och 

plats utan att nagga på komforten. De 
ny, moderna bäddsofforna har allt. 

– Jag tror att många har en gammal 
uppfattning om en bäddsoffa, säger 
Malin Friberg, en av delägarna i Bara 

Bäddsoffor. Men kunden är kräsen 
och ställer höga krav på komfort 
både på soffan och sängen och idag 
är bäddsoffan en hel ny produkt med 
mycket design och känsla.

På deras hemsida hittar du massor 
av olika typer på bäddsoffor. Du kan 
välja armstöd, färg, form och tyg efter 
egen smak. En soffan med schäslong, 
bed in box eller en fåtölj som du lätt 
förvandlar till en härliga säng för dig 

själv eller nattgäst.
–Vi vänder oss både till privat- 

personer men också till företag, 
campingplatser och stugbyar, säger 
Emil Linqvist, den andra ägaren. 

– Idag kan en bäddsoffa vara en  
extra säng i sommarstugan lika väl 
som en soffa och säng som du dagli-
gen använder, säger Emil. Komforten 
finns där. I båda varianterna. En 
perfekt kombination och genialisk 
produkt.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.BARABADDSOFFOR.SE

Med en bäddsoffa kombinerar du två möbler i en, en perfekt kombination.  
Hos BaraBäddsoffor i Kållered, utanför Göteborg, hittar du den senaste designen av bäddsoffor. 
Långt ifrån farmors gamla koloss. Nu med skön komfort både som soffa och som säng.

EN UNIK MÖBEL MED TVÅ SKÖNA SYFTEN

Moskitofree är en uppladdningsbar dosa som påverkar myggornas 
upplevelse av människors doft, värme och den koldioxid vi utandas. 
Därmed blir vi ointressanta mål i närheten av dosan, och myggorna 
flyger vidare mot andra byten.

Så kan principen beskrivas, 
förenklat. Men den bygger 
såklart på avancerade 
tekniker och studier berät-
tar Magnhild Åsmund-
havn, generalagent:

–Ja, Moskitofree genererar anjoner 
som neutraliserar människans lukt och 
desorienterar myggens luktorgan.  Det 
sker med elektronik, helt utan mil-
jö- eller hälsopåverkande kemikalier. 
Metoden är effektiv och snäll mot både 
kroppen och ekosystemet.

Den minsta versionen av Moskitof-
ree kan bäras runt halsen för ett per-
sonligt myggskydd, under aktiviteter 

utomhus. Mellanstorleken skyddar 
vänner och familj inom 3–4 meters 
avstånd, och kan bäras på kläderna 
eller ligga på bordet. Den kraftigaste 
modellen kan hålla upp till femton 
kvadratmeter fritt från myggstick, 
enligt beskrivningen.

–Många människor hindras tyvärr att 
njuta av grillning, bärplockning, sport-
fiske, trädgårds- och naturupplevelser, 
för myggorna. Dessutom upptäcks spår 
av tropiska sjukdomar allt oftare hos 
myggorna i Norden. Men, nu kan man 
tryggt njuta av sommaren, avslutar 
Magnhild.

SMIDIGT SKYDD MOT MYGGOR UTAN 
RISK FÖR HÄLSA OCH MILJÖ

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MOSKITOFREE.SE
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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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BILLIGAST GAS OCH BÄSTA GRILLEN

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.SKEPPLANDAGASOL.SE

Jonas Nyrén förklarar:  
–Ja, här får man mest 
gas för sina pengar, 
eftersom vi har så låga 
omkostnader. Särskilt för 
den som fyller sin egen 

flaska, eftersom vi alltid väger och 
räknar av gasen som oftast finns 
kvar i kundens flaska.  
Då betalar man bara för gasen som 
man tankar. Och dessutom så ris-
kerar man inte att få en utbytesflas-
ka vars godkännande utgår tidigare.

Få, men handplockade kvalitets- 
varor, är anläggningens koncept för 
ett bra pris. Därför erbjuder de bara 
den testvinnande gasgrillen Bluegaz 
Z1. Jonas, som själv använder den 
grillen hela somrarna, förklarar dess 
fördelar:

–Den är rostfri, vilket få mod-
eller är i den prisklassen. Många 
av marknadens grillar rostar fort, 
vilket inte bara ser tråkigt ut, utan 
även påverkar funktionerna. Jag 
förstår att den här blev bäst i test, 

för det blir alltid så fin grillyta efter-
som värmen är så lätt att reglera. 

För den som vill värma uterummet, 
på sommarkvällarna föreslår han 
deras utvalda gasolkamin:

–Den ger snabbt en behaglig 
värme, och med inbyggd koldioxid-
vakt blir njutningen tryggare. Har 
man eluttag så kan man slå på fläk-
ten för att få jämnare värmesprid-
ning, men det är inte nödvändigt, 
avslutar Jonas Nyrén.

Skepplanda gasolförsäljning kan uppfattas som en anspråkslös station, men tack 
vare enkelheten så kan de hålla lägst pris på gasol och testvinnande grillar.

0485-31624 | www.paradisverkstaden.se | @paradisverkstaden

PÅ PARADIS I SOMMAR!
I sommar jobbar vi extra extra mycket med uterummet. Vi 
bygger en utebar med trädgårdsservering, en trädgårdsbutik 
och möblerar vår trädgårdsoas med mycket stora avstånd 
så att man känner sig trygg. I caféet finns det möjlighet att 
handla picknickkorg med termos och filt och kan hitta sin 
egen plats i det fria. I sommar vill vi bjuda er på upplevelser 
som jazz och rakukvällar. Se och följ oss på Insta och boka 
på butiken@paradisverkstaden.se. En trappa upp har vi en 
sommarutställning med konstnären och keramikern Kennet 
Williamsson tillsammans med dottern keramikern Sunna 
Jonsdotter. I butiken som är en upplevelse i sig visar vi 
våra samarbeten med Lantliv, Grandpa, Slottsbodarna och 
Kristin Kaspersen tillsammans med Paradis klassiska serier 
och Studio Paradis. Allt presenterat på sommardukar från 
Lovely linnen, Axlings linne och Chamois, träacessoirer från 
Afroart och Iris hantverk, sommardofter från Skandinavisk 
och Hing och vackra trädgårdsmöbler från Fermob, Lafuma 
och Sika. Allt i en skön harmoni.
 

LOGO USAGE CHARTER

20.02.2018

Följ oss på Instagram och 
Webshopen för olika 

erbjudanden och nyheter 
@paradisverkstaden

Insta/Webshop45 år!
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 KONST KULTUR

Intresset för hans konst spred sig 
snabbt bland vänner och bekanta 
och det dröjde inte länge förrän 
den första tavlan var såld. Idag, 
tre år senare, arbetar han heltid 
som konstnär och har sålt sina 

verk till kunder i fler än 20 länder 
runt om i världen.

På hyllorna nere i familjens källare 
trängs akrylfärger, penslar, skrapor 
och svampar, och på övervåningen 
hörs tassande små steg från glada 
barn.

– Vi har valt att ha studion hemma 
i vårat hus för enkelhetens skull och 
det fungerar jättebra för oss. Jag 
anställde nyligen min sambo som 
kommer att hjälpa mig med allt det 
administrativa framöver då jag inte 
riktigt hinner med allt som behöver 
göras längre, säger Tomas.

– Hon är också konstnär så vi har 
gjort om hela nedervåningen till vår 
kreativa oas, fortsätter han.

INTRESSET FÖR BILD OCH 
FORM VÄXTE FRAM
Redan som barn visste Tomas 
precis vad han ville arbeta med. Det 
visuella har alltid varit en stor del av 
hans liv och som liten minns Tomas 
hur han brukade beundra de vackra 
detaljerna i vår omgivning. I tonåren 
växte intresset för bild och form och 
direkt efter studenten började han 
sin karriär som fotograf, där han de 
kommande 20 åren skulle komma 
att lära sig allt om estetisk balans.

– Åren som fotograf har förmod-
ligen varit en stor bidragande faktor 

till den fantastiska framgång jag haft 
som konstnär. Dels i mina sociala 
medier, där jag lägger stor fokus på 
att lägga upp professionella bilder, 
men även i skapandeprocessen. Allt 
bottnar sig i det konstnärliga uttry-
cket och att kunna se till helheten 
och fokusera på balansen, men att 
samtidigt våga bryta reglerna för att 
få till den där perfekta kontrasten 
mellan harmoni och kaos, säger 
Tomas.

REPRESENTERAD ÖVER  
HELA VÄRLDEN
Med 16 utställningar i bagaget, 
80.000 följare på Instagram och 
representation på ett flertal gallerier 
runt om i världen ser Tomas ljust på 
framtiden.

– Jag har köpare i alla åldrar 
och från en mängd olika kulturer 
och länder. Ibland kan jag sitta och 
skriva med någon på andra sidan 
jordklotet klockan tre på natten, och 
ibland finns kunden på min egna 
gata här i Älvsjö. Det är kontraster-
na i vardagen och mötet med alla 
människor runt om i världen som 
gör det så fantastiskt roligt att kunna 
arbeta med det jag gör, säger han.

PÅ GÅNG 2020-2021:
Galleri Tint Lysekil  
2-7 juli 2020

Galleri Nordic Art Stockholm  
30 jan 2021- 6 feb 2021

Från källarhobby till världssäljande konstnär
När Tomas Hammar flyttade med sin familj till ett nytt boende letade han och hans 
fästmö länge efter modern konst till de vita väggarna som ekade tomma i familjens 
treplansvilla. Men de hittade ingenting som kändes rätt och Tomas bestämde sig 
därför att själv prova att måla några tavlor.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.THVISUALS.SE INSTAGRAM @TOMASHAMMARART

“ Det är kontrasterna i vardagen och 
mötet med alla människor runt om i 

världen som gör det så fantastiskt roligt 
att kunna arbeta med det jag gör”
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Bildkonstnären Pia 
Lilenthal har mejslat 
fram sitt karaktäris-
tiska uttryck, via sin 
egen metod. De tidiga 
popkonstnärerna 

må vara inspirationskällor, men i 
stället för att stanna vid det screen- 
tryckta alstret, så bearbetar Pia 
verket vidare:

–Ja, på sistone har det nästan 
bara varit bakgrunderna som 
screenats, och därefter har jag 
målat upp figurerna och detaljer-
na. Ibland skapar och använder 
jag även schabloner, vilket förhöjer 
känslan av gatukonst. Så det blir 
främst unika original, även om jag 
också har gjort några grafik- 
upplagor, berättar Pia.

I hennes bildvärld anar man även 
ett släktskap med femtiotalets 
äventyrliga serieteckningar och 
filmposters. Bland hjältarna hittar 
vi flera kvinnliga flygpionjärer, 
som fascinerar Pia Lilenthal. Trots 
att hon dessutom är yrkesverk-
sam inredningsstylist och grafisk 
designer, så skapar hon inte bilder 
utifrån ett inredningssyfte.

–Nej, min konst står för sig själv, 
oavsett sammanhang och köparna 
faller för bildens innehåll, inte hur 
väl den passar deras soffa. Men, en 
beställd väggmålning ska såklart 
förhålla sig till platsen, ler Pia. 

Nu kan hennes smakfulla motiv 
även beställas på tårtor i hela  
Europa, via tårtbutiken dintarta.
se, något Pia aldrig kunnat förutse. 

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.BLONDZEBRA.SE

GRAFISK STREETART MED  
SLÄKTBAND TILL POPKONST

KONST

Konstnär  
Anna-Stina Purk

Välkomna till Galleri Gullvivan!
Njut av min färgstarka unika konst. 

www.anna-stinapurk.se • FB: Galleri Gullvivan

Kontakta Therese för beställningar! 
Priser från 900 kr & uppåt. 

Se mer på Facebook: TherieArt 
 

KONSTNÄR 
Therese Riepe

Pioneers

En ny konstserie av Pia Lilenthal
www.blondzebra.se     @blondzebra

KONSTNÄR
Tomas Hammar
www.thvisuals.se • @tomashammarart 
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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

Caravan Club är för-
eningen för alla som 
gillar campinglivet. 

Klubben bildades år 
1958 och den sätter fa-
miljen i centrum, med 

målsättning att vara det självklara 
valet för alla som gillar det mobila 
friluftslivet.

– Caravan Club har medlemmar 
runt om i hela Sverige, vilket är 
jättekul. Det var en liten grupp som 
startade klubben i Sälen och sen har 
den bara vuxit. Tanken var att man 
skulle få möjlighet att träffa medlem-
mar på olika platser i landet, säger 
Börje Svärdström, riksordförande i 
Caravan Club. 
Basen för verksamheten är ett aktivt 
fritids- och friluftsliv med en rad 
olika aktiviteter, utbildningar och 

teknisk rådgivning med mera. 
– Det lönar sig verkligen att vara 
med. Vi kan till exempel erbjuda 
rabatter på klubbens campingplatser, 
färjor ner till kontinenten, restau-
ranger, 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 sam-
ma intressen, berättar Börje. 

SVERIGES STÖRSTA CAMPINGÄGARE
Caravan Club är Sveriges näst största 
privata campingplatsägare med 34 
campingplatser, från Vindeln i Väster-
botten ner till Ivön i Skåne. 

– Det som sticker ut när det gäller 
oss är att vi har ett antal samarbets-
partner som ger rabatter till våra 

medlemmar. Vi har även en egen 
tidning som har en rad intressanta re-
portage 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 mo-
dern 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 medlemmar, 
avslutar Börje och 
välkomnar nya 
medlemmar. 

Lerums centrumhandlare erbjuder hemkörning

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.HEMKORTLERUM.SE

Vi är vana vid att pizzerior erbjuder 
hemkörning, men i Lerums centrum 
sträcker sig tjänstvilligheten ännu 
längre. På den nya hemsidan, "hem-
kört Lerum", samlas en växande bredd 
av varor som kan levereras direkt till 

kundens dörr.
–Ja, hemelektronik, livsmedel, blommor, kläder, 

frukt och grönsaker, godis, inredning, böcker, 
bakverk, kontorsmaterial, rätter från alla restaurang- 
ernas menyer och mycket mer. Det började med 
att coronahotet fick de tomma restaurangerna att 
erbjuda hemkörning av rätter. Kunderna blev glada 
och nyttjade tjänsten direkt, och därefter följde fler 
Lerum-handlare i helt andra genrer. Det är så roligt att 

både kunder och handlare välkomnar nya lösningar, 
berättar centrumledaren Marianne Sörling.

Villanytt kan intyga att konceptet är bekvämt. De 
flesta varor och menyer är väl exponerade, och med 
ett enkelt telefonsamtal får man sina val hemkörda.

–I början hade alla sin egen utkörning, men nu sam-
las vi i en gemensam och effektivare leveranstjänst.

Ytterligare en anledning till att handla i Lerums 
centrum är den pågående tävlingen:

–Ja, varje månad vinner någon kund en jättefin el-
cykel, värd cirka 20 000 kr. Alla som vid tio tillfällen 
under månaden har handlat för minst trehundra 
kronor kan delta. Läs mer om tävligen på lerums- 
centrumforening.se, hälsar Marianne.
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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 RESOR & UPPLEVELSER
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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!


