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TOM SWALES, REPORTER

Visst älskar jag läsning, men inget är väl så 
vilsamt som att få budskapet uppspelat på 
skärmen. Allt fler upptäcker Villanytt Play, 
vår kanal där man gratis streamar reportage-
filmer som gör både ägandet, underhållet och 
produktvalen enklare. Som reporter inter- 

vjuar jag och mina kollegor dagligen experter och proffs, 
som bjuder på kunskaper och inspiration för hushållet,  
fastigheten, trädgården, bilen, inredning och design. Att 
trycka på "play" är så kravlöst, men mycket lönsamt och 
underhållande. Så, sätt på hörlurarna och njut av lite bild-
ning, i hängmattan eller solstolen.

Nyheten om att vi nu har öppnat Villanytts 
egen webbshop, gick som en löpeld i sociala 
medier. De handplockade kvalitetspro-
dukterna, som exempelvis grillar, 
pooler, spabad, gräsklippare, kaminer, 
träningsprodukter och mycket annat 
fick genast stor uppmärksamhet. 
I vårt arbete med tidningen och 
playkanalen stärks ständigt våra 
kunskaper om gedigna produkt- 
er, genom tester och samtal med 
tillverkare och installatörer. Nu ska 
våra erfarenheter och insikter kom-
ma till din nytta, genom att ge dig 
tillgång till alla de produkter som vi 
noggrannt valt ut.

Personligen är jag en mycket försiktig 
och medveten konsument. Mina 

köp är aldrig självändamål 
eller kittlande nöjen, utan jag 
ser alltid till nyttan med mina 

köp. Det kanske låter torrt, men 
det gör också att både jag och frugan 

verkligen använder och älskar vår 
tandemcykel, kanoterna, kameran, 
skottkärran, gummistövlarna, 
jordborren och andra valda ting. 
Så, fråga dig först vem du är innan 
du gör ditt val, i butiken såväl 
som i kärleken. 

Glad sommar!

Villanytts Playkanal sänder 
direkt till hängmattan!
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Upptäck Villanytt Play  
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Här hittar du filmer med inspiration och smarta tips. 
Vi presenterar företag från hela Sverige  
och håller dig uppdaterad varje vecka.

in

För 20 år sedan sökte 
Jeanette själv hjälp 
för att bli av med sin 
generande hårväxt på 
benen. Efter att ha varit 
på långa plågsamma  

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

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

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

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

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

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

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

TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.LASERKLINIKEN.NU

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

SPECIALISTKLINIK MED LÅNG ERFARENHET
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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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Solceller för villan -
Tryggt, lokalt & enkelt.
Vi är med dig hela vägen från hembesök till färdig installation. 
Är du intresserad av en nyckelfärdig solcellslösning, hör av dig 
till oss på kontakt@uddevallaenergi.se eller 0522- 58 08 00.

PRODUCERA DIN EGEN EL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.UDDEVALLAENERGI.SE

Genom att välja solel 
gör du något gott 
för miljön, samtidigt 
som du minskar dina 
energikostnader. 
Solceller är en lönsam 

investering som kräver minimalt 
underhåll och som dessutom höjer 
värdet på din fastighet.

– Vi finns nära dig och kan vara 
snabbt på plats om det uppstår 
problem med din anläggning, säger 
Tommy Magnusson, teknisk projekt- 
ledare för sol- och labbprodukter.

Uddevalla Energi ser till att alla i 
Uddevalla har el, värme, pellets, fiber 
och erbjuder dessutom tjänster för 
avfall och renhållning. Uddevalla 
Energi är helägt av Uddevalla kom-
mun. Det är alltså du och alla andra i 
kommunen som äger företaget.

BIDRAR TILL OMSTÄLLNINGEN 
TILL FOSSILFRI ENERGI
Uddevalla Energi är med dig hela 
vägen, före, efter och under tiden av 
installeringen av solceller. Just nu är 
marknaden stor och många aktörer. 
Genom att samarbeta med lokala, 

certifierade montörer och eltekniker 
stannar arbetet kvar i kommunen. 
Du kan alltid lita på att få ett pro-
fessionellt utförande och hjälp vid 
behov även i framtiden.

– Solceller producerar el året om 
men är som mest effektiva under 
klara och kalla dagar. Vårt svala 
klimat i Sverige lämpar sig därför 
ypperligt bra för solceller. Solcellerna 
omvandlar ca. 20% av solenergin 
som träffar cellerna till el, säger  
Tommy Magnusson.

Moderna solpaneler producerar 
el under drygt 4000 timmar/år. Det 
behövs inte direkt solljus som det 
gjorde förr utan solcellerna börjar 
att producera energi redan vid svagt 
dagsljus. Alla takytor mot öst, väst 
och syd är mycket lämpliga att plac-
era solceller på. Fördelen med att ha 
moduler i olika riktningar är att man 
får en jämnare elproduktion under en 
större del av dagen.

BLI EN MIKROPRODUCENT
Mikroproducent blir du genom att 
producera mer energi än vad du 
för stunden använder i ditt hushåll. 

Då matas överskottsenergin ut på 
elnätet och nyttjas av dina gran-
nar.  Uddevalla Energi köper gärna 
din överskottsel och erbjuder sina 
kunder spotpris +25öre extra/kWh 
under hela 3 år till de som väljer att 
installera solceller.

FÖRDELARNA ÄR MÅNGA 
Förutom att Uddevalla Energi är 
nära dig och snabbt kan vara på plats 
erbjuder de gratis hembesök där 
de tillsammans med dig hittar den 
optimala lösningen för ditt behov 
och hus.

– Vi är det lokala och långsiktiga 
energibolaget som kommer finnas 
kvar i Uddevalla minst lika länge som 
de solcellsanläggningar vi installerar, 
säger Tommy.

På hemsidan kan du göra en sol-
kalkyl för att uppleva hur prisvärt ett 
solcellspaket skulle kunna vara för 
dig. När det är dags för installation 
eller service är Uddevalla Energi med 
dig hela vägen med ett uppdrag; att 
leverera en produkt för framtiden 
med hög kvalitet som är bra både för 
dig och miljön.

Uddevalla Energi är det lokala energibolaget med själ. Här är kunden, samhället och miljön alltid 
i fokus. Nu kan du även få hjälp med att installera solceller, närproducerad och förnybar energi 
när den är som allra bäst. Att producera sin egen el är framtiden och då vill du samarbeta med en 
trygg leverantör som kan energi och som har försett Uddevalla med energi under 150 år.



JULI 2020  VILLANYTT.SE 1110

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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Läs mer om verksamheten på
www.hundagarservice.familjehundar.se

INGREDIENSER   
200 g blomkål  
150 g Arla Präst®, riven
3 st ägg
2 tsk fiberhusk
½ tsk salt
50 g Arla®  
Svenskt Smör

PICKLAD RÖDLÖK:
1  st liten rödlök
1 msk pressad citron

TILL SERVERING: 
2 dl Arla Köket® crème 
fraiche
120 g  löjrom
2 msk finhackad gräslök

TILLAGNING 

1. Börja med den picklade rödlöken.  
Skala och skiva rödlöken i tunna skivor.  
Häll över citronsaften och ställ åt sidan.

2. Skär blomkålen i små bitar eller riv den på ett 
rivjärn. Blanda ost, ägg, fiberhusk och salt.
Vänd ner blomkålen i smeten.

3. Stek 24 plättar i smör i en stekpanna.  
Låt svalna något.

4. Lägg på en klick crème fraiche på varje plätt. 
Låt svalna något.

5. Toppa med löjrom och picklad rödlök. 
Låt svalna något.och gräslök.

Små munsbitar med blomkål och ost passar bra med syrlig rödlök och festlig rom.

BLOMKÅLSPLÄTTAR MED LÖJROM 

PORTIONER: 24 ST  |  TID: 45 MINUTER   |  FÖRRÄTT 

INGREDIENSER   

4 st Äggulor
1 dl Florsocker
1 dl Kakao
1 tsk Vaniljsocker
4 dl Arla® vispgrädde

FYLLNING
Mangosorbet

GARNERING:
Färsk mynta
Färska färska fikon

TILLAGNING 
1. Rör ihop äggulor,  

florsocker, kakao och 
vaniljsocker. Vispa 
grädden och blanda 
den med smeten.

2. Häll smeten i en rund 
form, ca 3 liter. Pressa 
ut glassen med hjälp 
av en mindre rund 
form, ca 1 liter, så att 
den täcker botten och 
sidorna.

3. Frys glassen 1-2 
timmar.

4. Ta ut glassen och ta 
bort den lilla formen. 
Fyll hålrummet med 
sorbet. Täck med 
plast och ställ tillbaka 
i frysen 2 timmar eller 
längre.

5. Doppa formen i varmt 
vatten och stjälp upp 
glassen på ett fat. Låt 
stå i kylen ca 1 timme.

6. Garnera med mynta 
och fikon.

Härligt somrig glassbomb  
fylld med krämig sorbet.

PORTIONER: 8 ST   |  TID: 60+ MINUTER   |  DESSERT  

GLASSBOMB MED  
SMARRIG SORBET

TIPS
 Servera som god liten  

förrätt till grillat 
 i sommar!

 TEXT & BILD ARLAFOODS.SE

BLOMKÅLSPLÄTTAR
MED LÖJROM & PICKLAD RÖDLÖK



JULI 2020  VILLANYTT.SE 1514

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.

A-hus i Kareby, Kungälv, har över 40 procent av 
husmarknaden i Kungälv. Det visar på att A-hus 
förknippas med trygghet, långsiktighet, kvalité 
och något som känns rätt både för miljön. och 
plånboken.

Då A-hus är ett stort företag som äger egen 
skog, bygger husen själva, levererar och följer kundens alla 
beslut hela vägen från att välja tomt till inredning, gör att de 
kan kontrollera hela kedjan från skog till hus.

ETT LÅNGSIKTIGT FÖRTROENDE 
– Det är ett stort steg att bygga hus, säger Nina Berg, årets  
säljare på A-hus 2019. För många är det första och kanske 
enda gången de ska bygga ett hem från grunden och då vill  
vi skapa ett långsiktigt förtroende med varje kund.

– Våra Favorithem har fasta planlösningar och ett noga 
utvalt materialsortiment från kända varumärken, men som 
samtidigt är tillräckligt stort så att du kan sätta din personliga 
prägel på huset.

– För kunden som gärna vill skapa själv och göra personliga 
anpassningar i planlösningen m,m. finns en serien Kärleksfulla 
hem med egna val, säger Nina.

Med sig på kontoret har Nina Berg även Håkan Engsfelt 
som tar fram, förädla och köper in tomter, nya säljaren William 
Engsfelt, samt två byggledare.

För varje A-hus som byggs planterar de 70 nya träd. Det för 
att bidra till en hållbar framtid och de arbetar oavbrutet med 
att ständigt förbättra och utveckla sina hus till att bli ännu mer 
energieffektiva och stå friska och starka ännu längre.

BYGG DITT DRÖMHUS  
MED TANKE PÅ MILJÖN
För många är det ett stort steg i livet att bygga ett eget 
hem. Ett drömhus, på den plats man vill, och välja stil, 
inredning och storlek efter sina egna önskemål. A-hus 
har sedan 1946 byggt familjevänliga trähus med hjärtat 
och tanke på miljön. Från skog till hem.

TEXT SABINE VON BORGSTEDES  HEMSIDA A-HUS.SE
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Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och 
att stimulera friluftslivet. Förutom att ta hand om naturen, genom bland annat bete, 

slåtter och naturvårdsbränningar, arrangerar de guidade turer och vill främja till 
mer kunskap om naturen och till ett friluftsliv i våra marker.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE    HEMSIDA VASTKUSTSTIFTELSEN.SE

VÄRNA, VÅRDA OCH VISA VÅR VACKRA NATUR

Vandringarna vänder 
sig till alla som 
vill komma ut och 
njuta av vår natur. 
Det krävs inga 
förkunskaper och 

det kostar oftast inget att följa med. 
Med skor och kläder anpassade eft-
er väder samt matsäck och en stor 
portion nyfikenhet får man mest 
behållning av vandringen.

Västkuststiftelsen förvaltar runt 
280 reservat i Västsverige. Många 
är kända och omtyckta besöksmål, 
t.ex. Tjurpannan vid Grebbestad, 
Ramsvikslandet vid Hunnebo-
strand, Vinga i Göteborgs skärgård, 
Marstrand, Sandsjöbacka, Komosse, 
Sörknatten i Dalsland (där scener i 

filmen Ronja Rövardotter spelades 
in), Svartedalen med flera.

150 TURER OM ÅRET
Varje år arrangerar Västkuststift- 
elsen ca 150 guidade vandringar 
runt om i Västra Götalands län.

– I år har vi vandringar från Gull-
spång i nordost till Halle-Vagnaren 
i nordligaste Bohuslän, säger 
Christina Claesson, samordnare för 
de guidade turerna på Västkuststif-
telsen, och från de centralt belägna 
Änggårdsbergen i Göteborg till 
Tranemos djupaste skogar.

Vandringarnas syfte är att visa 
vackra naturreservat och naturom-
råden för allmänheten. Att komma 

ut i naturen är nyttigt för både kropp 
och själ och deltagarna får alltid med 
sig ny kunskap om växter, djur och 
historia hem. Att gå med en guide 
öppnar ögonen för nya upplevelser 
av naturen.

– Det är också en trevlig social 
upplevelse att gå tillsammans med 
andra och något man kan göra med 
hela familjen, säger Christina. Att 
få fika med utsikt över en vacker 
plats brukar vara en av höjdpunk-
terna på vandringen. Är man inte 
så van vid naturen kan det vara 
skönt att ha sällskap. Vi hoppas att 
vandringarna ska inspirera till fler 
utflykter på egen hand eller tillsam-
mans med andra, säger hon.

Sedan 2012 har projektet Ren Kust, som är ett 
samarbete mellan Bohusläns tio kommuner 
samt Göteborg och Kungsbacka, arbetat med 
att hålla rent längs vår kustremsa. Från 2018 
finansieras projektet med statligt anslag från 
Naturvårdsverket.

Marint skräp har på bara några decennier blivit ett 
gigantiskt problem, både ute till havs och längs våra kuster. 
Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen. 
Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem 
som vi måste lösa tillsammans och det är kustkommuner-
nas ansvar att städa upp skräp från boende och turister på 
kusten.

– Vi måste förändra vårt beteende och vår konsumtion, 
säger Cilla Eklund, kommunikatör på Västkuststiftelsen 
strandstädning (Ren Kust). Att slänga avfall i havet eller i 
naturen påverkar oss alla i slutändan.

– Vi behöver alla hjälpa till och många frivilliga gör stora 
insatser i att plocka skräp längst badstränder, vikar och 
längs kusten, säger hon.

NY APP GÖR DET LÄTT
Ladda hem den nya appen Strandstädarkartan (finns på 
AppStore och GooglePlay) och se hur enkelt det är att vara 
med och göra det rent och fint för oss alla. I appen kan 
du lätt se hur du gör och du bidrar samtidigt till värdefull 
statisk.

– Tidigare tänkte man ibland; att det vi inte ser, finns inte, 
säger Cilla, men idag är vi upplysta och medvetna om att 
havet inte gömmer skräpet utan avfallet i våra sjöar och hav 
hamnar i den biologiska cirkeln och så småningom i våra 
kroppar.
Med hjälp av Strandstädarkartan kan du, familjen, vänner, 
en organisation eller förening, anordna en trevlig utflykt, 
städa en strand eller vik, fylla i uppgifterna och markera var 
ni städat och inom fjorton dagar hämtas skräpet. Tänk på 
att placera skräpet så att det inte hamnar i havet igen. Före-
na nytta med nöje och bidra till att vi alla får en ren, vacker 
kust att vistas på.

HAVET ÄR INGEN SOPTIPP
Varje dag flyter en kubik skräp upp på den Bohuslänska 
kusten, motsvarande ungefär fem badkar *, varje timme, 
var dag, året om. Allt som slängs på marken och inte 
plockas upp hamnar så småningom i havet, som är  
lägsta punkt, och havet är ingen soptipp.

TEXT SABINE VON BORGSTEDES  HEMSIDA WWW.RENKUST.SE
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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 7/2020” i ämnesraden.

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

(Obs! Vinnaren måste vara fyllda 18 år).
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  KORSORD  TÄVLA & VINN

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA SANNERODLERHAGENENTREPRENAD.SE

Med lång erfarenhet och stor 
kunskap är han en stor hjälp till  
sina kunder då det är dags att 
ta fram den stora skopan. Han 
har ett brett utbud av tjänster 
och erbjuder både grävning, 

dränering, markarbeten, kompletta husgrunder 
med betongplatta till olika trädgårdsarbeten som 
trädfällning, röjning och sprängning.

– Jag har mycket arbeten nu under sommar- 
halvåret då många vill ha hjälp med sin trädgård 
eller bygge, säger Richard, ibland får jag ta in 
extra hjälp av någon annan men det mesta brukar 
jag kunna ordna själv.

HÖG KVALITET OCH PROFFSIGHET 
Sanneröd Lerhagen entreprenad AB håller till 
runt Strömstad till Uddevalla och Sotenäs kom-
mun. För Richard är det viktigt att kunden alltid 
ska känna sig trygg och nöjd med hans arbete och 
håller hög kvalitet och proffsighet.

– Jag är nöjd först när kunden är nöjd, säger 
han, och anpassar jobben efter kundens behov 
och önskemål.

Han kan sina spakar och lusten att köra stora 
maskiner med exakt precision är fortfarande ett 
stort nöje för honom.

Lusten att köra stora maskiner har inte slocknat. Richard Nilsson arbetar med det han älskar och startade sitt 
eget företag 2016, Sanneröd Lerhagen entreprenad AB, för att få hantera stora grävmaskiner dagligen.

Nyfiken på att veta mer? 
Besök www.sannerodlerhagenentreprenad.se  
och läs mer om alla tjänster de utför.

NÖJD FÖRST NÄR KUNDEN ÄR NÖJD
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LEVER MED ETT ÖPPET SINNE
Att njuta av det lilla i det stora är hennes devis. Konstnär Therese Carnemalm 
lever med sina sinnen på full gavel och låter ständigt nya intryck leda hennes 
uttrycksform i konsten.

TEXT SABINE VON BORGSTEDE HEMSIDA WWW.CARNEMALM.SE

"Att få interagera med publiken är 
en stor bonus som ger mig både nya 

idéer och lust att utvecklas"

 KONST KULTUR

Det är framförallt möten med 
människor och närvaron 
i naturen som ger henne 
energi och inspiration. Hon 
är nyfiken och utforskar 
mönster och arkitekturen i 

det levande, i vattnet och vinden.

Therese Carnemalm är utbildad på bland 
annat Konstfack och RMI Berghs i Stock-
holm samt Målarskolan Forum i Malmö.  
Hon arbetar delvis som illustratör, AD med 
workshops och föreläsningar men ägnar sig 
mest åt konsten idag. I den ljusa ateljén som 
hon byggt på tomten tillbringar hon tiden 
med att skapa sin konst i olika former och 
uttryck.

– Jag är med i Konstrundan för sydvästra 
Skåne varje vår och bjuder då in besökare 
till Malmöateljén men givetvis kan man 
höra av sig och besöka mig året runt.

– Att få interagera med publiken är en 
stor bonus som ger mig både nya idéer och 
lust att utvecklas, säger hon.

VÄLJER TEKNIK EFTER UTRYCK
Therese låter ett intuitivt flödande vara 
penseln och väljer teknik efter vad hon vill 
uttrycka. Det kan vara foto, gicléegrafik, 
akryl eller collage. Ibland blir det ett 
abstrakt tema, en annan gång mer förestäl-
lande men det finns alltid en röd tråd av 
personlighet som förmedlar en tanke eller 
känsla till åskådaren.

Therese Carnemalms vackra konstformer hittar du på:

Hemsidan: www.carnemalm.se
Instagram: @theresecarnemalm
Facebook: Therese Carnemalm art & design

För kommande utställningar, håll utkik på hennes sidor!

KONSTSPECIAL
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Med en utbildning som textildesigner i 
botten, har hon under många år skapat 
mönster till kända bolag och företag. 
För 25 år sedan startade hon sin egen 
firma, Formotex AB, och frilansar idag 
för flera inköpare, bland annat för ett 

spanskt företag som är ett av Europas största digitala 
textiltryckare.

– Ofta har jag egna ideer men tar även uppdrag, säger 
Gunilla. Det kan vara så att någon vill ha en serie av 
romantisk tapet med blommönster. Jag jobbar fram och 
presenterar några förslag för kunden och sen väljer de ut 
vilka mönster de tycker om.

– Det är så himla roligt, säger hon. Det är som en resa. 
Jag börjar med ett vitt blankt ark och vet från början inte 
vart jag ska eller var iao till slut hamnar.

DEN NYA DIGITALA TEKNIKEN 
Gunilla Gunnarsson formger mönster för diverse olika 
artiklar. 

Det kan vara tapeter, kuddar, servetter, papper, tyger, 
gardiner, bedset och tavlor. Hon har en önskan för 
framtiden att kombinera den digitala tekniken med lite 
mera eget måleri. .. det vore himmelriket...De digitala 
möjligheterna som nu finns är som en "magisk port" 
som öppnat sig. 

– Jag kommer aldrig bli fullärd eller att tröttna på att 
"skapa".

Många av hennes bilder har en liten twist och ju mer 
du tittar på dem desto fler detaljer hittar du.

Fler av Gunilla Gunnarssons vackra mönster hittar du på:  
www.formotex.com och Instagram: gunillagunnarsson_

KONSTFORM SOM BLIR TAPET  
ELLER OMSLAGSPAPPER 

När du väljer tapeter till ditt hem, servetter till dukningen eller omslagspapper till gåvan du ska ge bort, 
är det någon som ritat, målat och formgivit dem för dig. Designer Gunilla Gunnarsson tröttnar aldrig på 

att skapa nya mönster, bilder och former till oss att använda i vår vardag. 

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.FORMOTEX.COM 

KONST KULTURKONSTSPECIAL

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 målarböcker 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 konsten föra tankarna till 
det vi alla bär inom oss, behöver påminnas om och lyfta 
fram, nu mer än någonsin. Tavlan är min dörr till världen 
utanför mig. Varje tavla har en tillhörande 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
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TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.KSVKONST.SE PÅ KONSTNÄRSGRUPPEN SYDVÄST

Ute på ”vischan” i Börringe, 
mittemellan Malmö och  
Ystad, ligger gården där  
Anette Widman Knutsson 
håller till. Hon har egen atel-
jé och butik och gör både  

skulpturer och brukskeramik.
Sedan femton år tillbaka håller hon 

också kurser i keramik hos samma 
studieförbund där hon en gång fann 
kärleken till leran och möjligheterna att få 
skapa fritt.

– Jag blev hypnotiserad, säger hon, 
kunde helt enkelt inte sluta när jag väl 
hade hittat keramiken. Det är så roligt. 
Med rakubränningen vet jag aldrig riktigt 
hur slutresultatet kommer att bli, så det 
fortsätter vara spännande.

Raku, som på japanska betyder lycka, 
är en speciell variant av bränning där 
föremålen får svalna i sågspån, som sotar 
fram mönster i den krackelerade glasyren. 

Anettes skulpturer blir gärna lite runda 
och lekfulla. Många gånger blir det fåglar 
men hon skapar även andra djur och 
inspireras mycket av naturen omkring sig.

– Jag älskar landet och lugnet, säger 
hon, här kan jag skapa det jag själv vill.

Anette får intryck av det som finns om-
kring henne och en form, en linje eller en 
detalj i vardagen kan sätta igång skapan-
deprocessen. Hennes unika skulpturer och 
brukskeramik bearbetas fram och många 
gånger blir det något helt annat än vad 
som var tänkt från början.

RUNDA LEKFULLA FORMER
Hon hittade keramiken av en slump. Det var en väninna som tog henne med på en kurs för 
närmare 40 år sedan. Anette Widman Knutsson hittade rätt med en gång och skapar sedan 
dess charmiga figurer och annan keramik i stengods både genom traditionell bränning och 
med den japanska bränningsmetoden raku. kan vara bästa kompis med en blomma. 

mer om Anette  

Facebook:  
Anette Widman Knutsson Keramiker

Du kan höra av dig till henne för att 
besöka utställningen på gården i 
Börringe, mellan Malmö och Ystad, 
se Facebook för kontaktuppgifter.

Du hittar även Anette Widman 
Knutsson på www.ksvkonst.se,  
Konstnärsgruppen Sydväst.

KONSTSPECIAL

Specialbeslag i Göte-
borg är en riktig 
skattkammare för den 
som söker handtag, 
knoppar, dörrtryck-
en, möbelbeslag, lås, 

gångjärn, krokar eller hjul. Bengt 
Glavinge startade verksamheten 
1991, efter att ha haft ansvaret 
för bland annat beslag på andra 
företag.

–Ja, och sen dess har lever-
antörsnätet ständigt vidgats, så 
vårt utbud av beslag är helt unikt. 
De flesta produkter har vi snart 
lyckats få ut på nätbutiken, men det 
tillkommer ju ständigt fler. Kunder 
över hela landet är så tacksamma 
över att hitta rätt beslag, som 
passar just deras specifika behov 

och stil. 
Specialbeslag har till och med egen 
tillverkning utomlands, av exem-
pelvis gjutna och smidda gångjärn 
och krokar. Visserligen är det lätt 
att hitta i både webbshopen och 
den fysiska butiken vid Backaplan, 
men det är ju inte alltid man vet 
man behöver?

–Nej, men vi hjälper gärna till med 
vår långa erfarenhet. Vi kan visa vad 
som fungerar till en viss dörrmodell 
av en viss ålder, eller till ett fönster 
oavsett öppningsriktning. Förutom 
funktionen så ska ju designen och 
materialen på exempelvis krokar, 
haspar och gångjärn matcha möbler-
na, karmarna eller inredningen. Den 
stora variationen kan man bara hitta 
här, avslutar Bengt.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.SPECIALBESLAG.SE

BESLAG FÖR ALLA SMAKER  
OCH FUNKTIONER

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 
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Orust Golfklubb bidrar till att golfrundan blir en 
bra upplevelse. Utsikten är speciell men banan är 
också mycket välskött. Shopen har stort sorti-
ment och drivs av klubbens Pro Stig Eriksson och 
restaurangen har öppet året om och klubbens 
medarbetare är alltid behjälplig och välkomnande.

– Närheten till Västerhavet och det varma vattnet ger oss mö-
jlighet till en lång golfsäsong, berättar Annika Andersson. Det gör 
att vi oftast är först med sommargreener på våren i vårt distrikt. I 
år har vi haft öppet med sommargreener hela tiden då vintern var 
så mild, det gjorde att vi hade många medlemmar och gäster som 
spelade på vår bana.

Orust Golfklubb lägger stor vikt vid att alla golfare, nybörjare 
som erfarna, ska få en känsla av att de är välkomna till deras fina 
bana.

Klubbhuset som byggdes 1990 är beläget mellan hål 9 och hål 
10 med utsikt även över hål 11 och hål 12 samt de av Evert Taube 
besjungna Malö Strömmar och Malö.

SVERIGES VACKRASTE SEASIDEBANA MED LINKSKARAKTÄR

TEXT SABINE VON BORGSTEDE  HEMSIDA WWW.ORUSTGK.SE

Orust Golfklubb, på västra sidan av Orust, öppnades 1985 och har blivit utnämnd 2014 för hål 2 
som ett av Sveriges vackraste golfhål. Med havsutsikt åt nästan alla hål har banan en speciell 
karaktär och hål 2 har utsikt över musselodlingar, Björnsundet och Malö.

Felicia Hedström är 
samordnare i Mar-
strands gästhamn:

– Här finns något för 
alla och det tar ju bara 
en timme för götebor-

garna att komma via buss eller bil. 
Och det är inte bara segling som 
märks i evenemangen, folkvim-
let och butikerna. Vår charmiga 
bebyggelse, vandringslederna, 
historien och fästningen lockar 
också. Restaurangerna erbjuder det 

bästa från havet och Strandverkets 
konsthall har utställningar i en 
storslagen byggnad.

MÄRKLIG FRIHETSTID
En av öns märkliga perioder kom 
med frihetsprivilegierna på slutet 
av 1700-talet. Kungen tillät ett 
visst självstyre, religionsfrihet, 
yrkesfrihet utanför skråväsendet, 
fri invandring och ön tilläts även 
bli en fristad för brottslingar i syfte 
att locka dit arbetskraft. Men nu är 

det annat som ger besökstoppar:
– De årliga evenemangen drar så 

många glada gäster och populärast 
är nog GKSS Match Cup Swe-
den, Marstrand Boat Show och 
sekelskiftesdagarna såklart, då folk 
går omkring i badkläder från förra 
sekelskiftet, berättar Felicia.

En nyhet är att fritidsbåtar 
som kommer till gästhamnen inte 
behöver gå till hamnkontoret, utan 
kan betala via mobilen, på hamn-
ens hemsida.

TEXT TOM SWALES  HEMSIDA WWW.MARSTRANDSGASTHAMN.SE

MARSTRAND EN MAGNET FÖR SEGLARE O TURISTER
En halv miljon färjeresenärer och 35 000 båtgäster ger ön ett spirande sommarliv

Glasräcken med 
prisgaranti.

Funderar du på ett nytt glasräcke? Vi på Glasonline har massor av olika modeller 
för varierande smaker och behov. Alla av högsta kvalitet. Dessutom lämnar vi 
alltid pris-, kvalitets- och  leveransgaranti på alla våra produkter. Alla våra räcken 
uppfyller Boverkets krav för glasräcken.

KONTAKTA OSS FÖR OFFERTFÖRFRÅGAN
glasonline.se, info@glasonline.se eller 070-524 12 98.
Glasonline AB, Uddevalla. Alla priser är inkl. moms. 

Rostfritt
glasräcke från 

1750:-
/ löpmeter

Glas och 
klämfästen från 

1100:-
/ löpmeter

Stolpfritt
glasräcke från 

2500:-
/ löpmeter
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Kusinerna Anna och Malin 
Ekenved är den fjärde 
generationen som driver 
verksamheten, numera 
under samlingsnamnet 
Ekenveds Begravnings-

byråer. De framhåller vikten av att 
ha traditionen i ryggen, och ändå 
utvecklas med tiden:

– Ja, allt fler kunder vill att den 
avlidnes intressen ska avspeglas som 
ett tema i begravningen. Kärleken till 
exempelvis båtar, havet, naturen, bilar 
eller hästar kan synliggöras i dekora-
tioner och musik, förklarar Anna.

Andra nutida utmaningar är den 
avlidnes kvarlämnade konton på 
Internet:

– Visst. Många lämnar ju efter sig 
flera konton till sociala medier, mejl, 
abonnemang, molntjänster och olika 
medlemskap. Det är ingen lätt match 
att hitta alla inloggningsuppgifter och 
radera allt, men vi har samarbetande 
experter som löser det åt kunderna, 
berättar Anna.

SVÅRFUNNA TILLGÅNGAR
I den digitala världen kan även 
värdefulla försäkringar gömma sig, 
utan att de efterlevande någonsin 
upptäcker dem. Försäkringar regis-
treras visserligen inte i något centralt 
register, men försäkringsbolagen har 
numera en plikt att upplysa efterlev-
ande om eventuella försäkringar.

–Ändå hittar våra samarbetande 
utredare ofta stora försäkringsbelopp 
som tillfaller våra kunder, avslöjar 
Anna. 

Ekenveds byråer i Mölndal, Guld-
heden och Kortedala, samt Lund-
blads i Göteborg, fick för ett par år 
sedan ett nytt syskon i Hovås. Att de 
har verkat i Göteborgstrakten sedan 
1858, och att ägarna har växt upp i 
yrket, har såklart givit dem en stor 
lokalkännedom – med betoning på 
”lokal”:
–Ja, vi kan ju traktens alla kyr-
kor och lokaler som används för 

begravningar och minnesstunder. 
Vi kan deras förutsättningar, till-
gänglighet, begränsningar och ofta 
känner vi personal på plats, så allt 
flyter smidigt.

BEHÖVER INTE BLI DYRT
Som i alla andra branscher dyker det 
upp lågprisalternativ på nätet, men 
enligt Anna Ekenved så är det sällan 
priset som avgör vilken byrå kunden 
anlitar. 

– Man är även välkommen att boka 
våra tjänster på nätet, men de flesta 
vill verkligen träffa den som ska ta 
hand om något så känsligt som en be-
gravning. Och missuppfattningen om 
att begravningar är dyra beror sällan 
på val av byrå, utan att vissa kunder 
väljer kostsammare annonsering, 
musik, mat och blommor.  
Men, det kan självklart bli lika värdigt 
under enklare former, avslutar Anna.

FLER BESTÄLLER PERSONLIGARE BEGRAVNINGAR

TEXT TOM SWALES    HEMSIDA WWW.EKENVEDS.SE

Kusinerna Anna och Malin Ekenved är den fjärde generationen som driver verksamheten Ekenveds Begravningsbyråer.

När Lundblads Begravningsbyrå startade för mer än 160 år sedan så var uppdragen mycket  
traditionsbundna. Men den nuvarande ägargenerationen ställs inför desto mer varierande  
utmaningar, från de sedvanliga till de modernare och personligare önskemålen.

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 jätte-
kul. Det var en liten grupp som star-
tade klubben i Sälen och sen har den 

bara vuxit. Tanken 
var att man skulle få 
möjlighet att träffa 
medlemmar på olika 
platser i landet, säger 
Börje Svärdström, 
riksordförande i 
Caravan Club. 

Basen för verksamheten är ett aktivt 
fritids- och friluftsliv med en rad 
olika aktiviteter, utbildningar och 
teknisk rådgivning med mera. 
– 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. 
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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!


