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TOM SWALES, REPORTER

Sällan har omsättningen och köerna i byggvaruhusen 
växt med samma fart, som under denna corona-sommar. 
De begränsade möjligheterna att resa, träffa vänner och 
släktingar eller besöka arrangemang och festplatser har 
fått många att stanna hemma. Kombinationen av semester 
eller arbetslöshet och behovet av upplevelse har fått ovan-

ligt många att utveckla sina hus och trädgårdar.
Sällan har så många skruvdragare tjutit i villaområdena, och 

trädgårdsväxter fått sådan omvårdnad. Jag är själv inget undantag, 
utan passade på att snickra ett nytt träddäck på bästa solplatsen. Men, 
den stora utmaningen var att lösa problemet med en ständigt blöt del 
av tomten, vars grund består av kompakt lera utan möjlighet för vatten 
att rinna undan. Av tidigare erfarenhet, från andra sydvästsvenska 
tomter, så vet jag att det oftast finns ett sandlager under ett metertjock 
lager av kraftig lera. Min plan var att borra, för hand med jordborr, ett 
15 centimeter brett hål ner genom lerlagret för att nå sanden. Då skulle 
jag kunna skapa en dräneringsbrunn, för överflödigt vatten att rinna 
ner i, och försvinna ut i sandlagret i hålets botten.

 

FÖRSTA LÄXAN
Min första lärdom blev att stabil lerjord är extremt tung att arbeta sig 
igenom, och borren sög fast efter varje varv, och smetade fast på borren 
likt hårt margarin. Efter några timmars arbete och tilltagande kramp i 
kroppen, så rann svetten rejält men det var fortfarande bara lera som 
kom upp. Snart nådde jag inte längre ner med borren, vars hela längd 
på cirka 1,5 meter gick ner i hålet. Utmattad funderade jag på om 
marken längst ner i hålet kanske ändå hade någon uppsugande eller 
dränerande kapacitet? Så jag vattenfyllde hålet med trädgårdsslangen 
för att se hur fort, eller sakta, som vattnet sjönk undan. Efter tre dagar 
kunde jag besviket konstatera att vattennivån var helt oförändrad, 
och att leran även nertill i hålet är mycket kompakt. Min besvikelse 
övergick nu till nyfikenhet, eller rent av besatthet, i övertygelsen om att 
det borde finnas sand några centimeter längre ner. Men, hur skulle jag 
kunna nå längre ner än borrens hela längd?

 Det blev att jag sågade av jordborren på mitten och skarvade på ett 
långt rör, och efter en del kreativt mekande så hade jag en handdriven 
jordborr på över två meters längd. Visst var den otymplig och tung, 

men nu skulle jag väl ändå nå sandlagret, tänkte jag. För att 
göra historien kort så står jag nu med ett två meter djupt 
hål, som varit konstant vattenfyllt i två veckor. Den 
enorma lerhögen som jag borrat upp, hämtades av 

byns keramiker som redan återvänt med fyra stora 
nybrända utekrukor, som tack för det fina 
arbetsmaterialet. Nu säger frun att jag ska 
ge upp, men jag börjar se borrandet som en 
resa ner i det okända. Om jag skarvar på 
fler rör så kanske jag snart möter någon 
nere i hålet, som borrat sig från andra 
sidan jorden? Trots pandemin så måste 
man ju åtminstone få drömma om resor, 
upplevelser och möten.

Trädgårdsjobb utan ände
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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 
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från företaget som uppfann klickgolvet. 
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NATUREN VÄLKOMNAS IN 
I HUSET FRÅN KONTIO

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.KONTIO.COM

Glass House är en högintressant serie, med stora glaspartier, från 
timmerhusföretaget Kontio. Känslan av att släppa in omgivningen 
och känna maximal förening mellan inne och ute är hisnande. 
Några som kan vittna om det är familjen Mossberg.
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Maria Mossberg och 
hennes familj sökte 
ett naturnära ställe 
i Värmland. Valet 
föll på ett timmer-
hus med bedårande 

utsikt över skogar och berg mot den 
norska gränsen. Landskapet var 
inget slumpmässigt val, utan Maria 
har sina rötter i norra Värmland. 

–Jag hade länge burit på en dröm 
om att kunna njuta av ett fritidshus 
i närheten av hembygden, och i 
synnerhet dess vackra natur. Något 
för hela familjen, som skulle vara 
en kontrasterande motsats till den 
urbana och stressiga vardagen i 
Stockholm, förklarar Maria.

Eftersom hennes familjemed-
lemmar gillar aktiviteter som att 
åka skidor, gå på hajk och framför 
allt att vistas mycket i skog och 
mark så ville de ha naturen nära 
inpå. De lyckades hitta en idealisk 
plats i Värmland, som uppfyllde de 
önskade kriterierna. Men, hur fina 
omgivningarna än var så kunde de 
ju inte bo utan hus. Platsen krävde 
den rätta byggnaden, som kunde 
interagera med naturen.

ESTETISKT OCH FUNKTIONELLT
Eftersom trä är ett materialval som 
både fungerar estetiskt och funk-
tionellt i naturen, så föll blickarna 
på timmerhustillverkaren Kontio.

–Vi föll pladask för modellen 
Kontio Glass House 100, med 
långsidor av fasadglas och timrade 
kortsidor. Och snart så stod det 
etthundra kvadratmeter stora huset 
på vår plats. Balansen mellan det 

moderna och klassiska känns så 
rätt och naturligt. Timmer är ju ett 
traditionellt och hållbart material, 
samtidigt som arkitekturen känns 
innovativ och modern. Huset 
smälter perfekt in i landskapet och 
med de stora glasväggarna så fick vi 
med oss naturen ända in i huset. En 
ljuvlig kombination, berättar Maria.

BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT
På insidan finns bland annat tre rum, 
en bastu och ett särskilt behagligt 
inomhusklimat. Hustillverkaren och 
arkitekten förklarar att timmer, när 
konstruktionen ritas och uppförs 
rätt, bidrar till trivsam luft och tem-
peraturbalans. Något som familjen 
Mossberg instämmer i:

–Vi uppskattar verkligen inom-
husluften i vårt timmerhus. Det är 
påtagligt att huset är byggt av natur-
material och att timmerstockarna 
gör att huset andas.

FAMILJEN MOSSBERG:
Maria 43 år, Joakim 52 år,  
Elle 12 år och Oliver 15 år

Yrken: Maria jobbar med  
kommunikation och Joakim  
arbetar inom medicin.

Intressen: Nya upptäckter och  
friluftsliv; innefattande allt från  
berg till skog och hav, jakt, böcker  
och god mat.

HUS BYGGNATION

"Jag hade länge burit på en dröm om att kunna njuta av ett 
fritidshus i närheten av hembygden, och i synnerhet dess vackra 
natur. Något för hela familjen, som skulle vara en kontrasterande 

motsats till den urbana och stressiga vardagen i Stockholm"
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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, en 
atlejé eller varför inte ett eget hem-
makontor? 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 insynss-
kyddande lamellgardiner för att skapa 
ett gästrum. Den fristående placerin-
gen 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 ideal-
iska platsen.

–Många använder sina uterum för 
att förodla växter, innan de planteras 
ut på våren. Rummen används även 
som orangeri där känsliga sommar-
växter vinter-förvaras. Det blir ju även 
en idealisk plats att gömma undan 
skrymmande utemöbler på vintern. 
För när väl säsongen kommer för att 
njuta i uterummet så ska ju trädgård-
sprylarna ändå ut, så de utgör inget 
hinder, berättar Per-Ivan.

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

–Tänk efter var placeringen blir 
bäst och hur ni ska använda rummet. 
Utifrån detta bör ni unna er att titta 
på många modeller. Skånska Bygg-
varor har butiksutställningar med 
bra bredd, där man kan känna och 
klämma på materialen och konstruk-
tionerna. 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, fram-
tid och beständighet kommer av att 
vi fortsätter erbjuda bra kundservice, 
inspiration, garantier och kvalitet till 
bra priser.

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.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

DYRA PRODUKTER BEHÖVER INTE VARA DYRA

Ett uterum är det perfekta sättet att binda 
ihop din trädgård med ditt hem. Vi erbjuder 
kompletta uterum för alla hustyper. Välj 
mellan olika stilar och hundratals storlekar.
skanskabyggvaror.se

UTERUM
FÖR ALLA
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Nordh Energy guidar dig
LÄR DIG MER OM SOLCELLER

TEXT NORDHENERGY   HEMSIDA WWW.NORDHENERGY.SE

HEJ,  ROBERTH NORDH  
PÅ NORDH ENERGY! 
Du som jobbar med solceller kan du enkelt förklara  
hur ett solcellssytem fungerar?
– Ett vanligt solcellssystem kopplas in direkt i 
fastigheten, all elproduktion går först och främst 
in till huset. Eventuellt överskott kan du sälja till 
elbolaget.

Vad är fördelarna med solceller?
– Det är framför allt att du kan sänka dina elkost-
nader, det är det som är målet. Men självklart finns 
det ju den viktiga miljöaspekten också. Genom att 
skaffa solceller bidrar du till regeringens miljömål 
och en hållbar framtid.

Hur mycket el genererar solcellerna?
– En solcellsanläggning på en 
normalvilla brukar ge cirka 10 000 
kilowattimmar per år. Moderna hus 
förbrukar lite mindre och äldre lite 
mer i årsförbrukning. Även om du 
kan sälja överskott till elbolagen 
är det bra att inte ha för mycket 
överskottsproduktioner då det kan 
resultera i extra skatter.

Hur många år tar det att spara in pengar-
na man satsat i anläggningen?
– Du kan få solcellsstöd på 20 
procent av totalkostnaden, så cirka 
13 år innan allt är återbetalat. Ju 
mindre anläggning, desto dyrare blir 

det. Solcellerna lever normalt minst 
30 år.

Hur vet jag om just mitt hus kan ha 
solceller?
– De flesta hus kan ha solceller, 
frågan är hur mycket. Även om det 
går att trycka in bland ventilation, 
takfönster och skorstenar på taket 
så ska det ju vara värt det. Däremot 
behöver det inte alls vara i sydligt 
solläge för att det ska funka. Så var 
det förr, men inte med dagens teknik. 

Behöver jag tillstånd?
– Det är olika från kommun till 
kommun. Vanligtvis behöver du 

inget bygglov, däremot är det bra att 
kontakta kommunen för att säkert 
veta vad som gäller.

Vad ska jag tänka på om jag nu vill gå 
vidare och installera solceller?
– Prata med kommunen. Jämför 
offerter, priserna kan skilja sig my-
cket. Försök hitta en firma som gör 
installationen själva, de har oftast 
mer kunskap om själva produkten. 
Gå på kända märken för att undvika 
garantiproblem och välj den nya 
tekniken monokristallina solceller 
som är effektivare än de äldre 
polykristallina.

Har du passerat hus med solceller och funderat på om det kan vara något för dig? Hur funkar det? 
Vad sparar man? Och vad ska jag tänka på? Här ger vi dig svar på många frågor om solceller.

SOLCELLER  BYGGNATION
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VÄRDEFULLA RÅD FRÅN MORUPS  
INFÖR FÖNSTERBYTET

Pontus framhåller att monteringen är en 
lika viktig faktor som fönstrets kvalitet, 
vilket inte alla villaägare tänker på:

–Kolla så att fönster- 
leverantören har egna team, specialiserade 
på deras fönster. Om en extern hantverks-

firma gör jobbet, så kan det bli otydligt kring vilken 
part som tar ansvar om något felar. Därför har vi på 
Morups egna team i alla distrikt, där kunden först 
träffar våra projektledare som kommer hem och tittar 
på projektet, kostnadsfritt för kunden. Han utför 
mätningen, rekommenderar passande fönster och 
lämnar offerten. Projektledaren är kundens kontakt-
person under hela fönsterbytet. Efter att montörerna 
är klara gör ni tillsammans en slutlig genomgång av 
fönsterbytet.

Montering av en icke specialiserad hantverkare 
kan självklart också se bra ut, men ändå dölja stora 
brister. 

–Ja, runt karmen ska det vara rätt isoleringsmateri-
al som följer trästommens expansion och rörelse, un-
der många år med skiftande temperatur och fuktighet. 
För bästa isoleringsförmåga ska dessutom fönstret 
vara placerat i väggens varma del. Alla moment måste 
bli rätt.

GARANTIER OCH OMFATTNINGEN
Lång garantitid är naturligtvis bra, men man bör syna 
vilka delar och brister som garantin 
egentligen omfattar.

–Absolut. Morups har ju tio 
års garanti på monteringen och 
sen garanterar vi dessutom att 
beslagen, som exempelvis hand-
tag, cylindrar, gångjärn och 
annat, fungerar problemfritt i 
minst tio år. Eftersom vi tillverkar 
fönstren i vår egen fabrik så 

har vi ju kontroll på trämaterialet, så vi garanterar 
även tjugo år mot röta. Fast personligen tror jag nog 
att de är rötbeständiga i närmare hundra år, men det 
kanske inte skulle vara så trovärdigt att påstå, ler 
Pontus Edgren.

– Jag råder också att välja inbrotts- 
skyddade fönster och kondensskyddade glas, vilket 
gäller alla våra fönster utan extra kostnad. Med 
moderna fönster, utrustade med kondensskyddat 
glas, kan man utan problem välja ett fönster med de 
absolut bästa u-värdena. Att slippa underhålla fönster 
är också värdefullt, och därför är alla våra träfönster 

aluminiumklädda, avslutar Pontus Edgren.

Att beställa byte av flera fönster innebär en stor investering. Det finns alltså anledning att 
fundera på faktorer som garantier, U-värde, kondensskydd, materialens kvalitet och teamet 
som ska utföra fönsterbytet. Därför tar Villanytt råd från Pontus Edgren på Morups Fönster.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MORUPS.SE

FÖNSTER BYGGNATION
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På Wennerlunds Tandvård, 
i Åsa söder om Kungs-
backa, är mottot att alltid 
erbjuda patienten flera 
olika prisalternativ. Syftet 
är att de själva ska kunna 

vara delaktiga i behandlingsbeslutet. 
–Ja. Innerst inne vill ju alla patient-

er ha en permanent, eller åtminstone 
en bra och hållbar lösning över tid. 
Och, på samma sätt som ett husbygge 
förutsätter stadig mark, så kan även 
en dental åtgärd behöva en förbät-
tring av grunden. Man kan tyvärr 
frestas av lågprislösningar, ibland 
utomlands, om man inte förstår att 
problemet kräver en längre behan-
dlingsperiod. Dessutom kan det bli 
svårt att hävda garantier och ställa 
någon till svars, på en klinik i ett 
annat land, berättar Fredrik.

Han förstår att patienter med 
begränsad ekonomi, kan tvingas söka 

billigare lösningar. 
–Men ibland väljer folk helt enkelt 

att prioritera bort den lämpligaste 
åtgärden för tänderna, trots att 
ekonomin finns. Fast det leder tyvärr 
ofta till fördyrande upprepningar och 
följdproblem.

Han understryker även vikten av 
att sköta vår dagliga munhygien och 
ta ett förebyggande ansvar för de 
tänder vi har.

–Visst. Det har ju alla råd med.

TANDVÅRD I SAMRÅD
På mottagningen i Åsa utförs häl-
sorelaterad tandvård, liksom både es-
tetisk och kosmetisk, alltid i samråd 
med patienten.

–En viktig aspekt är estetiken. 
Egentligen handlar även estetik om 
hälsa, eftersom komplex för sitt 
leende begränsar självkänsla och 

livskvalitet. Att våga le är också att 
våga leva, säger Fredrik.

När han frågar patienter i femtio- 
årsåldern hur de önskar att leendet 
ska se ut om femton år, så svarar 
många "helst bättre". 

–Det fixar vi gärna, men det 
innebär oftast en del justeringar efter-
som åldrandet och det naturliga slit- 
aget påverkar bettet. Det kräver 
också rätt matvanor och daglig 
tandskötsel, som vi gärna berät-
tar om. Och har man fått nedsatt 
tuggförmåga på äldre dar så erbjuder 
vi bland annat inplantat, vilket dessu-
tom blir snyggt.

Fredrik Wennerlund har vidare- 
utbildat sig i USA vid flera tillfällen, 
arbetat i både Schweiz och Liechten-
stein, samt varit ordförande i Swedish 
Academy of Cosmetic Dentistry. 

GOD HÄLSA STARK KOPPLAD TILL DINA TÄNDER
Varför satsa på exklusivt kök, men inte tänder att tugga maten med? Tändernas betydelse för din 

totala hälsa och livskvalitet är enorm, men ändå så prioriterar vi olika. Tandläkare Fredrik Wennerlund 
varnar för genvängar och lågprisingrepp som i längden kan kosta mer pengar och lidande.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.TEAMWENNERLUND.COM

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MILLETECH.SE

Oavsett om du, 
villaföreningen 
eller radhusets 
styrelse söker 
takljuskupol-
er, takstegar, 

snörasskydd eller glidskydd att 
luta markstegen mot så hittar 
man det i Milletechs breda 
sortiment.

–Att så många entreprenörer 
och hantverkare i takbranschen 
handlar hos oss beror även på att 
vi har allt på lager. Så leveranser-

na sker snabbt och det gläder ju 
entreprenörerna, fastighetsägar-
na och de boende. Men det blir 
också lönsammare, eftersom vi 
gör stora inköp och kan förhand-
la om priset, vilket leder till bra 
priser för våra kunder. Dessu-
tom så tillverkar vi takstosar 
och infästningar, och just de 
modellerna hittar man bara hos 
oss, förklarar Mikael Karp på 
Milletech.
För radhus och villor med platta 
tak är det särskilt glädjande 

att hitta den klassiskt välvda 
ljuskupolen av plexiglas, men 
numera med trippelglas. Det ger 
bättre värmeisolering, utan att 
hindra det älskade ljusinsläppet. 
Så när du nästa gång anlitar 
entreprenören för takjobbet, så 
har du mer koll på produktutbu-
det och alternativen, och vet var 
de finns.

SÄKERHETSPRODUKTER, BESLAG OCH  
INFÄSTNINGAR FÖR SMIDIGA TAKJOBB
Milletech förser takproffsen med allt för funktion, stabilitet, hållbarhet och trygghet 
men det finns många anledningar även för villaägare att kolla in utbudet.

Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.milletech.se och läs mer.
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Många villaägare i 
göteborgsregionen 
hämtar dagligen 
sin inspiration hos 
Golvpoolen inför 
valet av golv, kakel 

och badrum. Anledningen är inte 
bara det breda sortimentet, utan 
även den uppskattade satsningen 
på att göra översikten enklare och 
valet tryggare. Varuhuschef Stefan 
Erlandsson, berättar mer:

–Ja, det är ju svårt att jämföra 
exempelvis hundratals badkar på 
webbsidor och i kataloger. Så, här i 
vår nya och stora badkarsutställning 
finns alla kar samlade och besökarna 
kan lättare se vilken modell som 
passar just dem. Rymligt, så man kan 
känna på materialen och uppleva 
formaten, och med tydliga skyltar 
som beskriver produkterna. 

I varuhuset kan kunden dessutom 
få sitt rum uppritat i 3D, för att 
känna sig riktigt trygg i valet av golv, 
väggmaterial, sanitetsporslin och 
möbler.

–Besökarna uppskattar verkligen 
en enklare köpprocess. Därför har vi 
också mycket bemanning i butiken, 
så att alla snabbt får hjälp.

NYA MÖBLER, GOLV & TRENDER
Golvpoolen har nyss skrivit avtal 
med populära Geberit, för att visa 
och erbjuda deras omtyckta bad-
rumsmöbler i butiksutställningen. 

–De står för en internationell 

design i premiumklass. Mer vågad än 
den skandinaviska. 

Samtidigt möter besökarna som 
söker furugolv tre nya och intressan-
ta varumärken.

–Ja. Boen är ett anrikt norskt före-
tag medan Berg & Berg hör hemma 
här på västkusten. Och från Norr-
land kommer Baseco som tillverkar 
furugolv med extremt liten miljö- 
och klimatpåverkan, berättar Stefan.

På Villanytts fråga om golvtrender 
avslöjar han ett ökat intresse för en 
klassiker:

–Fiskbensmönstrade trägolv är 
mycket omtyckt och finns här i 
många versioner. Men även keram-

iska stenplattor, som exempelvis 
granitklinker, är populära. Tack var 
nya tillverkningstekniker så är de 
verklighetstrogna, variationrikare 
och tåligare.

SKA GE GOLVEN MER PLATS
Som Nordens största golvhan-
del ökar även kundintresset, så 
Golvpoolen kommer nu att ytterlig-
are utöka golvavdelningen.

–Kunder som kliver in här första 
gången blir ibland överväldigade av 
utbudet och storleken, men märker 
snabbt att det är strukturerat och 
lättöverskådligt.

NYA UPPLEVELSER I NORDENS STÖRSTA  
GOLV- OCH BADRUMSBUTIK
Golvpoolens varuhus i Göteborg utvecklas kontinuerligt för att bjuda besökarna på 
mer inspiration, bredare valmöjligheter och nya material. Villanytt kollar in nya bad-
rumsavdelningen, nya varumärken bland badrumsmöblerna och golvtrender.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.GOLVPOOLEN.SE



AUGUSTI 2020  VILLANYTT.SE 2120

NYHETSTIPS OCH JAKTRÅD FRÅN KJELLS VAPEN

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.KJELLSVAPEN.SE

–Strax kommer den nya studsaren 
från Norhunt, en Sabatti som 
många kommer att uppleva som 
mycket prisvärd. Den har ergon-
omisk tumhålskolv och juster-
bar kolvkam för en individuell 
inställning, vilket ökar träffsäker-
heten. En annan nyhet är ammu-
nitionen Norma Oryx Silencer, 
anpassad för ljuddämpare. Krut-
blandningen förbränns snabbare, 
och bränner inte dämparen när 
kulan passerar, förklarar Mats.

Han råder också fler jägare att 
satsa på en handkikare, i rem runt 
halsen.

–Att lyfta kikaren från bröstet är 
en mindre viltskrämmande rörelse, 

och man får bredare synfält än 
genom kikarsiktet. Och jag be-
höver inte påpeka det riskabla i att 
rikta kikarsiktet åt alla håll.

Sitter man på vak så fungerar en 
stor kikare med mycket ljusin-
släpp, men om man smyger och 
spårar så är det lämpligare med en 
mindre och smidigare.

–Jag rekommenderar också 
en vapenrem som tillverkas här 
i trakten, av Harpsö Sweden. 
Vapnet hänger stadigt mitt på 
ryggen och händerna är fria, vilket 
är utmärkt när man har hund. Och 
med snabbfästet så krävs bara ett 
snabbt klick, för att få fram vapnet 
i skjutposition.

Väljer man jaktgevär i Kjells 
Vapens fysiska butik så kan man 
skjuta in bössan på plats. Den åttio 
meter långa inskjutningstunneln är 
under mark och helt oberoende av 
väder och dagsljus.

Med välbesökt butik i Götene och populär webbshop, är Kjells vapen en inspirationskälla 
för många jaktintresserade. Villanytt bad Mats Öberg avslöja några nyheter.

ETT VACKERT GOLV 
LYFTER HELA RUMMET

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

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

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.SYDGOLV.SE

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

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

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

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

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

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

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

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

Ett fiskbensparkettgolv före och efter behandling av Sydsvensk Golvslipning AB. 
Besök hemsidan www.sydgolv.se  och läs mer om verksamheten.
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Efter att Daniel hade förbättrat modellerna 
och funnit bättre material så blev tun-
nelväxthusen, under namnet Gjordnära, 
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 micron tjockt, vilket är tryggt, förklarar Daniel 
Sjöstrand.

En annan fördel som många odlare tilltalas av är enkel-
heten 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.

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

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 växthusfilmen är ”anti- 
kondensbehandlad”, som Daniel 
Sjöstrand beskriver det:

– I många växthus bildas ju lätt kondens-
fukt, med risk för att vatten droppar från 
taket. Men, ytan på vår plastfilm, i kombi-
nation 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, eftersom 
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 vädringsluckor, 
bevattningssystem, odlingsbord, od-
lingslådor och redskap ur Gjordnäras 
sortiment.

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
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 TEXT & BILD ARLAFOODS.SE

CITRONCHEESECAKE
MED FRÄSCHA SOMMARSMAKER

INGREDIENSER   
15 st Digestivekex
75 g Svenskt Smör
750 gr Färskost naturell
2½ dl Strösocker
1 tsk Vaniljsocker
1 msk Vetemjöl
3 dl Arla® gräddfil
3 Ägg
1 Äggula
cest och saft av 1 Citron
1 dl Lemon curd

TILLAGNING 

1. Botten: Sätt ugnen på 200°.
2. Lägg ett bakplåtspapper i botten 

på en form med löstagbar kant, 
ca 24 cm i diameter. Mixa kexen.

3. Smält smöret i en kastrull och 
blanda med smulorna.  
Tryck ut blandningen i formen. 
Grädda mitt i ugnen 8-10 min. T 
a ut och låt botten kallna.

4. Fyllning: Vispa färskost, socker, 
vaniljsocker, mjöl och 2 dl 
gräddfil fluffigt. Vispa i ett ägg i 
taget, avsluta med äggulan.  

5. Rör i citronsaft och skal.
6. Häll smeten i formen, sänk  

värmen till 125° och grädda i 
50–60 min. Stäng av ugnen  
och låt cheesecaken stå i  
eftervärmen i ytterligare ca  
1 tim. Låt svalna.

7. Ställ cheesecaken i kylen  
i minst 6 tim, gärna över 
 natten, så att den stelnar 
ordentligt.  
Toppa med lemoncurd och 
resten av gräddfilen.

Underbart god cheesecake med fräscha smaker!

SOMMARFRÄSCH CITRONCHEESECAKE

PORTIONER: 14 BITAR  |  TID: 60+ MINUTER   |  EFTERRÄTT 

INGREDIENSER   

1 st Rödlök
2 st Paprikor
4 st Tomater
½ Gurka
4 dl Blandad grönsallad
16 Svarta oliver
150 g Fetaost 
1 krm Svartpeppar
1 msk Hackad färsk 
oregano
1 msk Vinäger
Olivolja

TILLAGNING 

Skala och skiva löken. 
Kärna ur paprikorna. Skär 
paprika, tomater, gurka 
och sallad i bitar.

1. Blanda alla grönsaker 
i en vid skål. Strö över 
oliverna och osten 
i bitar. Krydda med 
peppar och oregano.

2. Droppa över vinäger 
och lite olja.

Vi vill bara påminna om hur gott och fräscht  
det är med sallad. Denna sallad, med grekisk  

inspiration, är dessutom vacker!

PORTIONER: 4 ST   |  TID: 15 MINUTER   |  LÄTTLAGAT

SNABB FETAOSTSALLAD

Tips! Servera salladen med en god 
tzasiki och nybakat bröd!
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I det egna galleriet, utanför 
småländska Anderslöv, står 
mängder av imponerande glas- 
pjäser. Att kollektionen inte är 
ute på externa utställningar beror 
såklart på pandemins restriktioner 

mot folksamlingar. Därmed är det 
just nu extra upplevelserikt att besö-
ka Astrid Gates eget showroom. 

– Jag älskar själv glaset som 
arbetsmaterial, för formbarheten och 
transparensen. När man lärt sig dess 
fördelar och begränsningar så kan 
man nyttja egenskaperna och uppnå 
det man vill. Massan påverkas olika 
av minsta temperaturväxling och 
rörelse, samtidigt som vissa färger 
kan, eller inte kan, kombineras.  
Konstnären måste alltid kunna 
processerna och materialen, för att 
en mästerlig glasblåsare ska kunna 

förverkliga målet, berättar Astrid.
På senare tid har hon arbetat tätt 

med den skicklige mästaren Micke 
Johansson, i dennes hytta i Örsjö. 
Tillsammans har de skapat extremt 
avancerade verk, med både två- och 
trelagers graalteknik.

BILDER OCH MÖNSTER  
I FLERA GLASLAGER
Skapandet av konstglas med 
flerlagrad överfångs-, ariel- eller 
graaltekniker är mycket krävande, 
men ger förtrollande effekter.

– När glasblåsaren tillverkat mitt 
grundläggande stycke, så tar jag hem 
det och arbetar vidare i min kallverk-
stad, med exempelvis blästring 
och gravering av bild och mönster. 
Planeringen av färgerna är mycket 

avgörande. Särskilt kombinationen 
av de transparenta, som ljussätter 
bilden, och de opaka som avgör var 
bildupplevelsen slutar, likt en ridå 
eller kuliss på en scen. Sedan ska 
glasstycket ges ytterligare glaslager 
i hyttan, och därefter tillbaka hem 
för att fortsätta med det nya lagrets 
mönster, och så vidare. Varje upp- 
värmning och nedkylning innebär 
stora risker för sprickor, understryker 
Astrid Gate.

Hennes typiska mönster är ofta in-
spirerade av naturen, och varje verk 
börjar nästan alltid med färgvalet. 
Detta kan små sällskap och enskil-
da besökare få en nästan exklusiv 
upplevelse av just nu, i hennes eget 
galleri. Astrid välkomnar varmt, och 
ber alla besökare meddela innan.

Gate klär glaset i sina karaktäristiska mönster och färger

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.ASTRIDGATE.COM

Att glaskonstnären Astrid Gate först intresserade sig för bildkonst, märks bland annat i hur 
hon nästan målar med glasmassans färgningar och hur hon skapar sina mönster. 
Med hennes kunskap om avancerade glastekniker och samarbeten med hyttmästare, 
tillkom tidigt även det skulpturala språket som beundras av många samlare.

MER OM ASTRID GATE
Yrke: Glaskonstnär
Ateljebesök: Verkstad och galleri  
vid Stora Markie Gods utanför Anderslöv. 
Hemsida: www.astridgate.com
Mejl: astrid@astridgate.se
Facebook: @AstridGateKonstglas

KONST LIVSSTILKONSTSPECIAL
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KONSTSPECIAL

Simona Florea är född i 
Bukarest men idag  
bosatt och verksam i 
Malmö. Hennes pappa 
var den som lärde 
henne att glädjas av  

att skapa.
   – Det är stunderna med målar-

böcker som utgör grunden för de 
mest fridfulla och äkta stunderna i 
min barndom.

   Akrylfärgen är Simonas  

favorituttryck och hennes konst är 
inspirerad av vardagshändelser som 
berättar om en särskild reflektion, 
process, upplevelse och händelse. 

 – Den mesta av min inspiration 
kommer från kvinnor.

LYFTER DET VI BÄR INOM OSS
Simona strävar efter att förmedla 
positivitet, glädje, styrka, balans 
och harmoni i den värld som hon 

beskriver har blivit en allt mörkare 
plats. 

– Min ambition är att med kon-
sten föra tankarna till det vi alla bär 
inom oss, behöver påminnas om 
och lyfta fram, nu mer än någon-
sin. Tavlan är min dörr till världen 
utanför mig. Varje tavla har en till-
hörande text som betraktaren kan 
läsa och förhoppningsvis inspireras 
till att komma i kontakt med sitt 
jag, källan till allt det fina i oss. 

”TAVLAN ÄR MIN DÖRR TILL 
VÄRLDEN UTANFÖR MIG”

Hon har en Fil. Kand i Internationell politik och en Master i Internationella relationer men  
är idag yrkesverksam som konstnär.  
– Att uttrycka mig är ett absolut måste och har alltid varit en självklarhet, säger Simona Florea.

TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST  HEMSIDA WWW.SIMONAFLOREA.ART

I gårdens butiksutställning möts man av variationsrik 
konst- och brukskeramik, samt handgjorda gunghästar 
av ädelträ som för tankarna till sena 1800-talet.

–Besökarna uppskattar verkligen bredden i vårt 
skapande. Ena perioden är jag fokuserad på min 
brukskeramik som exempelvis muggar, koppar, skålar, 

vaser och kannor. I nästa fas skulpterar jag kanske mina 
populära hästar, de fylliga damerna eller naturinspirerade 
frökapslar. Men nu jobbar jag med "visslarna", som är en 
mängd lekfulla och glädjespridande keramikansikten med 
visslande miner, berättar Annica i ateljén.

Genom att blanda sina egna glasyrer, ger hon verken 
naturinspirerade färgtoner. Vägg i vägg har maken, Denis, 
sin träverkstad under firmanamnet Le Rocking Horse 
(lerockinghorse.com), som bland annat haft kungafamil-
jen som kund. Hans skickligt skulpterade gunghästar har 
blivit han signum, men även hans magnifika snäck- 
formade träskulpturer är en anledning till att åka till 
Brobergs Krukmakeri. Där välkomnar paret alla besökare, 
även om man rekommenderas att ringa innan.

BESJÄLAD KERAMIK  
OCH VIKTORIANSKA 
GUNGHÄSTAR  
VÄLKOMNAR

Brobergs Krukmakeri, mellan Falkenberg och 
Ullared, drivs av keramikern Annica Broberg 
och trähantverkaren Denis Gavois. 

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.BROBERGSKRUKMAKERI.SE

OBS! Missa inte att besöka Brobergs Krukmakeri  
& Le Rocking Horse under Hallands konstrunda 
(Höstrundan) den 4–6 september 2020.
Äntligen kan du och dina vänner njuta av en  
fysisk konst- och hantverksupplevelse på plats  
och träffa kreatörerna. 
Besöksantalet hanteras naturligtvis enligt rådande 
rekommendationer, så att alla känner sig trygga.

Varmt välkomna den 4-6 september till Höstrundan!
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 KULTUR OCH UPPLEVELSER LIVSSTIL

Gör såhär: 
Gula rutor bildar ett lösenord. 
Skicka lösenordet tillsammans med  
ditt namn till: tavling@villanytt.se,  
skriv ”Korsord 8/2020” i ämnesraden.

Vinsten är två Trisslotter. Vi korar en 
vinnare som meddelas via e-post.

(Obs! Vinnaren måste vara fyllda 18 år).

AUGUSTI-
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  KORSORD  TÄVLA & VINN

Villanytt konstaterar 
att Bagas reningsverk, 
biomoduler och 
slamavskiljare har 
ett tydligt fokus på 
de mest värdefulla 

faktorerna, för både husägarna och 
miljön. 

Men, vet husägarna verkligen vilken 
anläggning de köper?

–När privata fastighetsägare 
behöver ett nytt avlopp, så är det 
oftast den anlitade entreprenören 
som föreslår den anläggning som ska 
installeras. Visserligen är husägaren 
införstådd i vilken typ av avlopps- 
anläggning som de har fått tillstånd 

för, men det finns ändå så många 
produkter att välja mellan, med olika 
fördelar. Det kan såklart se frestande 
ut på offerten om själva anläggning 
har ett lågt inköpspris, men som slut-
kund och användare så tjänar man 
mer på att i stället granska driftskost-
naden. Därför har våra populäraste 
anläggningar låga underhållskrav 
och ofta lite större magasin för 
slamavfallet. Då krävs inte lika täta 
besök av slamsugsbilen vilket spar in 
pengar, trots att man valt en högef-
fektiv och säker produkt. Dessutom 
minskar risken för att överfylla 
tanken, med allvarliga risker för både 
hälsa och miljö, förklarar Patrik Ellis 
som är vice VD på Baga.

EFFEKTIVASTE  
SLAMAVSKILJAREN
Villanytt finner en av de markbas-
erade avloppsmodulerna särskilt 
intressant, eftersom dess integrerade 
slamavskiljare uppges vara 60 gånger 
effektivare än snittet på marknaden.

–Ja, Baga Easy har utvecklats 
för anläggningar som kräver hög 
skyddsnivå. Den har också en unik 
metod för fördelningen av fosfor-
inbindande flockmedel, med rätt 

mängd på rätt plats. Det hjälper 
verkligen våra kunder att bidra till 
renare närmiljö och hav. Dessutom 
är den enkel och billig att äga och 
använda, påpekar Patrik Ellis.

För tillstånd som tillåter ”normal 
skyddsnivå” så sticker en annan test-
vinnande anläggning ut. Förenklat 
beskrivet så består Baga Effektiv av 
en slamavskiljare med markbaserad 
reningsbädd.

–Den har en överlägsen syresät-
tning, vilket ger en lång och säker 
drift. Den sköter sig i stort sett själv, 
år efter år. Och även om reningsk-
raven i ditt område skulle höjas så 
kan den konverteras till ett renings- 
verk.

STORT SERVICENÄT
Patrik Ellis har arbetat i många år 
med både produktutvecklingen och 
kontakterna mellan de tillståndsgiv-
ande myndigheterna, installerande 
entreprenörerna och fastighets- 
ägarna.

–Ja, man lär sig vad som är viktigt 
för att projekten ska flyta problem-
fritt. Något som alla uppskattar är 
vårt nät av representanter och servi-
cepersonal, över nästan hela landet.

RÄTT AVLOPPSANLÄGGNING 

SPAR BÅDE PLATS OCH PENGAR
Det svenska företaget Baga Water Technology ligger sannerligen i framkant när det gäller 
utvecklingen av enskilda avlopp. Det har lett till flera patenterade innovationer och effektivare 
lösningar för vattenrening, som bara finns i deras produkter.
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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!

MACRO DESIGN - Empire och Heart


