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Tips & råd

KÖKS

140 sidor
inspiration

TRENDER
Inspireras av
våra experter

BYGG
& FIXA

Upptäck
Villanytt
Din nya tidning

INREDNINGSTRENDER I HÖST

Höstens trendfärger
med Sofia Wistam
VEGOFEST MED HÖSTPRIMÖRER SVENSKA DRÖMHEM NIKLAS BERNTZON VISAR SVERIGES HETASTE OBJEKT

En husleverantör som älskar detaljer
Vår idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan fabriksproducerar vi husen som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar vi det sköna
med att få ett individuellt hus, med den rationella produktionen hos normala kataloghus.
WEBB
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intressantahus.se

TELEFON

010-202 20 50

MAIL

info@ intressantahus.se
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DETALJER SOM
FÖRHÖJER

SNYGGT,
TRYGGT TAK

Benders staketvariationer hjälper

Passform, slitstyrka och frostbe-

dig rama in din uteplats och trädgård, gärna tillsammans med en

ständighet är självklara egenskaper hos våra produkter. Låt

snygg mur. Vårt dekormaterial ger

både hjärta och hjärna vara
med och styra, och valet blir

en levande och lättskött yta, avgränsa en gång, lägg längs husväggen

rätt!

eller som marktäckare i en rabatt.

K O M B I NE R A S M A K F U L LT
Våra markprodukter och murar i natursten och betong kompletterar
varandra perfekt - ett smart sätt att skapa spännande och livfulla miljöer med kvaliteter som står sig. Utnyttja de olika materialens styrkor
till din fördel, så håller du nere kostnaderna utan att pruta på vare
sig funktion eller estetik.

Det naturliga valet
www.benders.se
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Allmoge grå / Tradition spegel

Mix skjutdörrar
fr.

Vem är vi?

5 516 kr

I

nte korrekt grammatik, men frågan är relevant. "Vem" är
denna tidning, som "vi" skapar? Du som nu håller i detta
magasin, kanske inte känner Villanytt sedan tidigare? Bland
hus- och hemnördar i Göteborg, Västra Götaland, Halland
och Bohuslän är vi kända som den "snygga" tidningen.
Men, med detta nummer blir vi äntligen rikstäckande för
att inspirera, tipsa och upplysa villaägare på varje pixel av
lantmäteriets kartor.
Vi är inte rädda för att låta experter inom byggnation,
inredning eller trädgård berätta, även om de representerar sin
affärsverksamhet. Den som kan bjuda på kunskap och inspiration inom de ämnen vi älskar, lyssnar vi gärna på. Under
tusentals intervjuer och reportage har även vår kunskap vidgats.
För varje uppdrag får jag lite mer grepp om
polykristallina solceller, lågemissionsglasade fönster, färgmatchningens betydelse
i trånga hem och bästa PH-nivån för
rhododendron.

OMSLAGSBILD
Vedum Kök & Bad

Villanytt är inte bara ett tryckt
magasin, utan även en nätbutik för
villarelaterade produkter. Exempelvis
pooltak, gräsklippare, gasolgrillar, möbler eller utrustning för hemmagymmet.
Men, kan man både vara en redaktionell
tidning, och en säljande butik? Ja, intresserade läsare ska såklart kunna hitta de prylar
som vi provar, beskriver och därefter väljer att rekommendera.
Villanytt Play är vår webb-TV-kanal där du fritt kan titta på
filmade reportage om trender, tjänster och saker som hör till
hemmet, familjen och fritiden. Alla inslag är
gratis för alla tack vare de intervjuade
branschrepresentanterna, som får visa
sin kompetens och verksamhet.
Likt er läsare, har vi bakom
tidningen olika kompetenser
och intressen. Själv är
jag nördigt nyfiken på
formgivning, miljövänliga
energikällor, kontemplation och aktiviteter
i naturen och kreativa
gör-det-själv-projekt.
Men även problemlösande prylar. Och
litteratur. Framför allt
etymologi. Nämnde
jag historia? Kanske
är jag faktiskt intresserad av allt utom fotboll, vilket jag hoppas
att nittiofyra procent
av medmänniskorna
förlåter mig för.

TOM SWALES, REDAKTÖR

REDAKTION & KONTAKT
ADRESS Drottninggatan 69, 411 07 Göteborg
TELEFON 031-382 32 01
E-POST hej@villanytt.se
HEMSIDA www.villanytt.se
NÄSTA NUMMER 24 november 2020

VILLANYTT
VD & ANSVARIG UTGIVARE Joachim Blomdahl
GRAFISK FORM Quality Media i Sverige AB
REDAKTÖR Tom Swales
SKRIBENTER Tom Swales, Jessica Roos Rahmquist
DISTRIBUTION Tidsam AB Produktion

BUTIKEN

Upptäck Butiken på villanytt.se
Under år av reportage och intervjuer med
tillverkare, experter och leverantörer så har vi
byggt upp kunskaper som kunderna tryggt ska
kunna lita på. I vår nya butik hittar du massor av
produkter inom hem och trädgård.

SMART
FÖRVARING
Visst är det skönt att stuva undan dina kläder
och saker. Få ordning i kaoset. Och använda
outnyttjade ytor. Måttbeställ din förvaring eller
hitta en färdig lösning. Allt till vettiga priser.
Det kallar vi smart.
Hitta din förvaring på skanskabyggvaror.se

Välkommen in!

in
DYRA PRODUKTER BEHÖVER INTE VARA DYRA
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Bästa kaminen
till ditt hem

Innehåll

oktober 2020

27

10

Sofia Wistam

tipsar om höstens
färgval på väggarna

18
10

INRED MED STRÖSSEL, BLÅBÄR I MJÖLK
OCH PUSS OCH KRAM
Sofia Wistam beskriver möjligheten att få sätta ihop en 		
egen färgkarta som en dröm. Läs mer om färgsamarbetet.

12

Trenden visar att fler svenskar törs spränga lagom-normen,
för att i stället bygga eller köpa spektakulära hem.
Följ med Niklas Berntzon på visning i Stockholm.

Vi kollar in
de senaste
trenderna
inom kök!

18

KÖKSTRENDER 2020 HÖST & VINTER

28

MÅNADENS INSPIRATÖR VILLA ASTRID

40

LÄR DIG MER OM HOMESTYLING

48

VÄRMANDE KAMINER FÖR DITT HEM

SÅ VIKTIGT ÄR DET MED ERGONOMI

62

VI DUKAR UPP TILL HÄRLIG VEGOFEST

66

GOD HÄLSA STARKT KOPPLAD TILL TÄNDERNA
Tandläkare Fredrik Wennerlund varnar för att kortsiktiga
lösningar ofta kostar mer smärta och pengar i längden.

73

Bild Vedum Kök & Bad

UPPTÄCK FÖRDELARNA MED HÄRDADE GOLV

VILLANYTTS STORA BYGG & FIXA KATEGORI
Varje månad hittar du en stor Bygg & Fixa-del i Villanytt 		
där du kan läsa allt om byggnation, trädgård och annat 		
som hör hemmet och fritiden till.

78

LÄR DIG MER OM SOLCELLER

82

SKUMSPRUTAD ISOLERING GER
MÅNGA FÖRDELAR I VILLAN

Förutom att kaminer sprider en härlig värme i huset höjer
de också mysfaktorn rejält. Villanytt hjälper er att hitta 		
kaminen som passar just ert hem.

54

8

FLER VÅGAR VÄLJA OSVENSKA DRÖMHUS

60

20

62

Att isolera bjälklag, tak och väggar med sprayad
polyuretan kan ge många vinster, och i vissa fall
vara det enda alternativet.

88

VINTERFÖRBERED HUSBILEN PÅ BÄSTA SÄTT
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HUS & HEM FÄRG & TAPET

"Jag älskar
speciellt
färger som
förvånar och
förstärker"

Inred med strössel,
blåbär i mjölk, puss och kram
Det kan låta förvirrande men kan också vara den nya trenden vad gäller färger i våra
hem. Strössel, blåbär i mjölk, puss och kram är bara några av namnen på de arton
kulörer Teknos tagit fram i samarbete med programledaren Sofia Wistam.
TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST/TOM SWALES BILD KATE GABOR

S

ofia Wistam beskriver sig själv som
en färgstark person, både vad gäller
kläder och inredning. Inredningsintresset får hon utlopp för bland
annat genom tv-programmet Sofias
Änglar där hon och teamet bygger
om och renoverar hemma hos människor som
varit med om gripande livsöden.
– Tillsammans med duktiga inredare sätter vi
ihop fina miljöer. Ofta får jag en aha-upplevelse
när allt kommer på plats.
Att måla om ger känslan av ett nytt hem och
kan ibland innebära en nytändning som kan
ersätta såväl nya möbler som en flytt. Det är
dessutom enkelt att måla om enligt Sofia.
– Jag älskar speciellt färger som förvånar och
förstärker.

FÄRG OCH GLÄDJE
Lanseringen av den nya färgkartan är kopplad
till glädje.
– Det ska bli otroligt roligt att genomföra

10

denna kampanj med Sofia. Hon är en färgstark
person som sprider glädje och det är egenskaper
vi gärna ser att vårt varumärke förknippas med,
säger Martin Karlsson, Teknos.
I sitt samarbete har Sofia valt ut och namngett
arton härliga kulörer. Dessa är speciellt utvalda
för att passa dina kommande inomhusprojekt.
Hon beskriver möjligheten att få sätta ihop en
egen färgkarta som en dröm.
– Varje kulör garanterar jag kommer bli ett
härligt rum, säger hon.
Vad sägs om ett varmt, elegant rum i kulören
”Kram”, eller varför inte ett lekfullt rum i
kulören ”Strössel”? Kulörer med namn som
”Puss”, ”Lycklig”, ”Blåbär i mjölk”, ”Fniss”,
”Sommarnatt” och ”Förälskad” lockar också till
nya projekt i hemmet.
Samtliga kulörer passar att måla ett helt rum i,
men passar också en fondvägg om man önskar
det. Sofia tipsar alla som vill måla om att använda samma färgnyans på element och snickerier.
– Våga lek, säger hon.
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HUS & HEM DRÖMHUS

FLER VÅGAR VÄLJA
OSVENSKA DRÖMHUS
Trenden visar att fler svenskar törs spränga lagom-normen, för att i stället
bygga eller köpa spektakulära hem. Det är inte bara en kapitalfråga, för modet
att manifestera en dröm växer relativt, på alla budgetnivåer. Just nu går en av
Stockholms mest osvenska villor, i den exklusivare klassen, ut på marknaden.
Villanytt får en visning av mäklaren Niklas Berntzon, på byrån ESNY.
TEXT TOM SWALES FOTO JESPER FLORBRANT

12

OKTOBER 2020 VILLANYTT 13

HUS & HEM DRÖMHUS

"Man får ett eget fort där
bara fantasin sätter gränser
för hur det kan användas "

N

är vi möter huset på Fahnehielmsvägen
så glider våra tankar in i filmscener från
Los Angeles. Fastigheten ligger högt över
omgivningarna, med utsikt över vattnet
och huvudstaden glittrande i horisonten.
Prislappen ligger på knappa trettio tusen
kronor, innan någon förhandling startat.
– Det är underbart att uppleva hus som byggts med
hjärtat, för att skapa en dröm, säger Niklas Berntzon
och betraktar exteriören.
Estetiken är konsekvent, ett helhetskoncept med
modernt linjära former som ritats av arkitekten Stefan
Scherrer. Den nedre hälften av fasaden består av gabionmurar, vackra naturstenar innanför burverk av metall.
Upptill utgörs fasaden av mörk horisontell brädning.
Niklas visar det inbjudande gästhuset och den intillliggande festlokalen med bio- och musikrum.
– Man får ett eget fort där bara fantasin sätter gränser
för hur det kan användas. Det är ju sist på gatan så
privatlivet varken stör, eller störs.
Uppfarten är bred och den stora poolen, som också
omfamnas av gabionmurarna, löper utmed hela husets
ena sida.
– Framåt kvällen glittrar aftonsolen i poolen, medan
belysning framträder i takt med skymningen, berättar
Niklas Berntzon.

Niklas Berntzon och Henrik Dahlbäck fascineras av utsikten
över den stadsnära skärgården och poolen.

14
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HUS & HEM DRÖMHUS

Breda plank i
Härdat Trä

HÄNFÖRANDE TAKTERASS
Insidan möter oss med mycket ljus, rena linjer och
panoramafönster med hisnande utsikt, från golv
till tak.
– Jag är en riktig sucker för sådana här trappor,
som utan minsta knarr ger känslan av att leda upp
i himlen, säger Niklas Berntzon.
Även om vi inte når himlen så öppnar sig hela
landskapet uppe på takterassen. Ett 360-graders
hänförande sceneri över den stadsnära skärgården,
strandmiljöer och grannskapet.
– Målgruppen för den här bostaden är egentligen
ganska bred. Möjligen resvana världsmedborgare
som omfamnar den här osvenska levnadsstilen.
En social person som älskar att bjuda på stora
middagar. Någon kreativ person som vill ha den
privata delen av livet avskärmat dagtid, tänker
Niklas högt.
Efter en imponerande expedition på de stora
ytorna, så kliver Villanytts reporter motvilligt ut
ur huset med en fråga till Niklas: Finns det någon,
förutsatt att hen har ekonomin, som det här inte
skulle passa?
– Ja. En tråkmåns som inte vågar sticka ut. Här
ska någon som är nyfiken på livet flytta in!
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Tre gånger hårdare än traditionellt trägolv

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
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HUS & HEM KÖK

KÖKSTRENDER 2020 HUS & HEM

KÖKSTRENDER
i höst & vinter

Intresset för att investera i hållbara kök som går
att måla om, och laga efter många år har ökat
markant.Idag är känslan av hantverkarbyggt
kök på uppåtgående.
TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST

A

tt byta ut sitt kök var tionde år är inte längre på
tapeten. Förutom hållbarheten är ytterligare en
fördel med det platsbyggda köket att det faktiskt
anpassas efter hemmet och användaren.

MJUKA KULÖRER

En tydlig trend 2020 är att vi alltmer lämnar de klassiska
och relativt kalla vita köken till förmån för mer mjuka,
naturliga toner. Varma jordiga toner ses som årets färgpalett
i våra kök.
Det betyder inte att lätta och svala färgtoner inte får ta
plats. Den skalan intresserar många som planerar nytt kök
och den kan också vara rofylld med symbolik som till
exempel sand, hav och bark.
Viktigt är att känna efter och våga välja färg med omsorg
och i en färgton man själv tycker om. Gärna med en tanke
om att varma toner gör att köket känns mysigt. Mjukt grön,
varm beige eller en mild grå färg är exempel på toner med
mysfaktor.

VIKTIGA DETALJER

Skalan för årets kökstrender är bred och kan enkelt anpassas
efter din personliga smak och efter dina behov.
Kök där hantverkarkänslan är tydlig ses i årets trender.
Små detaljer blir viktiga och lyfts fram. Klassiska vitrinskåp
får åter ta plats och den platsbyggda känslan känns eftersträvansvärd.

Unikt platsbyggt kök i 1920-tals stil
"Malmö" från Kulladal

Kök "Maja" i mellangrå
från Vedum Kök & Bad

18
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HUS & HEM KÖKSTRENDER 2020

Vackert platsbyggt kök "Helsingborg" från Kulladal.

Överst Kök från Marbodal som går i lätta färgtoner och svala nyanser.
Vänster Ett unikt, platsbyggt kök " Helsingborg" från Kulladal.
Höger Kök från serien "Maja" i mellangrått från Vedum Kök & Bad.

20
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HUS & HEM KÖK

Jordnära färgtrender
i köken höjer harmonin
Lätta färgtoner, svala nyanser åt grått och referenser till nordisk väderlek och naturtyp. Den skalan
intresserar många som drömmer om nytt kök. Kanske finns det nedärvda instinkter inom oss, som
känner en rofylld samhörighet med sandens, havets eller barkens nyanser? En kökstillverkare som
verkligen tar fasta på denna känsla är Marbodal, vars nya färgskala till och med fått namnet Jordnära.
TEXT TOM SWALES BILD MARBODAL

22
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HUS & HEM KÖK

I

butiksutställningen, i Västra Frölunda,
möts Villanytt av flera exempel på dessa
intressanta köksfärger. Butikschefen
och köksdesignern, Cassandra Berg
håller med om att det finns något tryggt
i dessa färger, vars teman och referenser
är äldre än oss själva.
– De här jordnära kulörerna tilltalar
verkligen många besökare som planerar
kök. Nyansernas koppling till naturliga
element som åska, lin eller moln får många
att känna den där rätta trivseln. Vilken
färg i skalan man väljer är såklart individuellt, men ofta finns det en nyans som
samspelar idealiskt med angränsande interiör, bostadens karaktär och omgivning.
Vi tar ju måtten för köken hemma hos
kunden, och då får vi även en färgkänsla
av kringmiljön, att förhålla oss till. När
jag sen ritar upp köket i 3D med kunden
så kan de lätt se hur färgerna spelar med
belysningen, dagsljuset, materialen, beslagen och formspråket. Att först kunna se
helheten, är en stor trygghet.
Cassandra förklarar att färgerna i serien
Jordnära är vattenbaserade och giftfria,
vilket är en faktor som gör att luckorna är
Svanenmärkta.

HÅLLBARA FÄRGER
Även om Jordnära är en modern serie så
understryker Cassandra Berg att färgerna
är noga utvalda för att kännas rätt över
tid. Oavsett växlande färgtrender. Hur vi
uppfattar färger styrs till stor del av ljuset,
vilket är en viktig ingrediens i köksritandet. På 3D-ritningen kan kunden se och
påverka hur ljuset från lampor och fönster
faller, lyser upp och skapar skuggor.
– Ja, ljus påverkar funktionen, stilen
och balansen mellan ombonad värme och
fräsch svalka. Ett kök behöver många
belysningspunkter. Från en stark allmänbelysning i taket när man städar, ner till
mysbelysning. Däremellan vill man ha bra
arbetsljus över bänkarna, och ljus som gör
det möjligt att hitta i skåpen och kökslådor, tillägger Cassandra.
På frågan om vilken jordnära färg som
är hennes egen favorit svarar hon:
– Tall och Sand är fina, även när de
kombineras. De passar många hem med
både kalla och varma färger på väggen,
och är därför lätta att inreda med det
övriga hemmet.

Cassandra Berg, köksdesigner och
chef för Marbodalbutiken i Frölunda.

24
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Vedum Kök & Bad

Proffsens bästa råd
vid köksplanering
Att tänka långsiktigt ligger i tiden, även när man planerar sitt kök.
Här får du smarta råd att tänka på inför planeringen av just ditt kök.
TEXT & BILD VEDUM KÖK & BAD

S

amla så mycket inspiration som
möjligt, från t ex köksleverantörer,
media, vänner och bekanta, för att
sedan landa i vad ni själva gillar.
Hitta en röd tråd att följa!

2 Gör en lista för vad ni ska prioritera!
2 Att tänka i flöde och stationer. Är man många

som vill pyssla i köket samtidigt kan det behövas
flera stationer med effektiva arbetsytor så man
inte slåss om samma plats. Tänk över vilka delar
ni vill ha nära varandra och även nära tex matplats osv. Är köket en bit ifrån matplats kan det
tex vara bra att planera in en sittbänk eller annan
sittplats i köket.

2 Inventera hur mycket förvaring ni har i sitt

befintliga kök och se till att det man har behov för
i förvaringsväg finns plats för i nästa kök.

2 Börja i planeringen i stora drag, form på kök,
färgskala, känsla - och trappa sig sedan
succesivt ner till detaljnivå.

Hur kan man tänka
långsiktigt i köksplaneringen?
Lägg lite extra fokus och resurser på sådant som
är svårt och kostsamt att byta ut med tiden. Tex
bänkskivor, lådsystem, golv, kakel, fläkt. På dessa
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delar kan det vara en fördel att välja neutrala
kombinationer. Däremot luckfärg, luckmodell,
handtag, blandare är lättare att byta ut/uppdatera
med tiden och möjliggöra en förändring av köket
utan för stora ingrepp. Därför kan ni våga er på
en trendig kulör eller handtag utan att ha låst sig
för mycket.

2 Luckor i trä och bänkskivor i sten eller
kompositst står sig oftast kvalitetsmässigt
länge över tid, då trä tenderar att laga sig självt.
2 Att hitta en bra planlösning för köket är
A och O för att trivas med det på lång sikt!

Vilka misstag bör undvikas?
Missa inte att planera in avställningsutrymme
för diversegrejer. Telefoner, surfplattor, läxor, post
tenderar alltid att hamna i köket så det kan vara
smart att försöka få till plats för detta så det inte
hamnar på arbetsytor.

2 Glöm inte att se över ljusinsläpp och
belysning, det är mörk ganska stor del av året
i vårt land, så köket blir lätt att använda även
under mörka delen av året.
2 Stirra er inte blinda på totalsymmetri.
Det är bättre att försöka åstadkomma ett effektivt
kök än att alla lådor ska ha exakt samma mått om
man ska leva med köket ett tag.
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MÅNADENS INSPIRATÖR HUS & HEM

SYDSVENSK
ATTITYD I
TRÄKOSTYM
Månadens inspiratör: Denna månad tittar vi på en 1,5-plansvilla med modern
och linjär look, även om den har ett klassiskt sadeltak. Det faktum att plåttaket
saknar utskjut över fasaden får oss att tänka på äldre skånsk byggnadsstil.
TEXT TOM SWALES BILD UTSIKTEN FOTO
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HUS & HEM MÅNADENS INSPIRATÖR

Ä

ven ytterväggarnas stora rena ytor
för våra tankar till gamla vitputsade
fasader i sydsverige, Danmark och
norra Tyskland. Men här låter man
stående träpanel stå för livfullheten,
vilket känns naturligt för ett hus i
Västerås. Västmanlands landskap domineras ju av
stora skogar, och det uppstår därför en självklar
koppling när det återspeglas i husets yttre. Det är
inte av en slump som byggtraditionen domineras av
trä i vissa landskap eller tegel på typiska orter, och
sten i helt andra miljöer.
Arkitektens val att helt utelämna fönster- och
dörrfoder på exteriören, gör referensen till putsade
sydliga hus ännu starkare. Liksom till nutida funktionalism, med sitt kliniska och avskalade yttre.
Månadens inspiratör är Villa Astrid, en villamodell som ritats av Intressanta hus. Boytan är 132
kvadratmeter, som innefattar fem rum och kök.
På frågan om hur upphovsmännen själv skulle
beskriva huset, blir svaret:
– Ett vackert hus med patina och industriell känsla. Det har en härlig rymd och takhöjd med inspiration från svunna tider. Och den oinredda vinden ger
möjlighet till att skapa fler rum vid behov.
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HUS & HEM MÅNADENS INSPIRATÖR

KVALITET
by Germany!

Diskbänkar av Silgranit
från BLANCO och inbyggnadshällar
med fläkt från GUTMANN
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HUS & HEM VACKRA HUS

MODERNT FÖR
HELA FAMILJEN
Hemma hos: Bland de husmodeller som Sara och Bulent Ruya tittade på var det en
som genast stack ut. Modellen hette Värmdö och fanns i katalogen från Trivselhus.
Planlösningen, stilen och finishen, allt stämde för familjen. Så trots att de egentligen
inte hade planerat att bygga nytt hus så bestämde de sig för att slå till.
TEXT TOM SWALES BILD TRIVSELHUS
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F

amiljen Ruya bodde redan i en fin villa i
Linköping. Där trivdes Sara, Bulent och de tre
barnen alldeles utmärkt, men så hände något
som framför allt fick Bulent att gå igång.
–Jag hörde att det skulle släppas 12 tomter
i ett område som heter Ekängen precis vid
sjön Roxen. Vi är inte så bortskämda med sjötomter här
i Linköping så jag blev eld och lågor. Det kändes som en
chans vi absolut inte borde missa, säger Bulent.
Sara skrattar och säger att hon blev övertalad att flytta,
men tillägger snabbt att det ärligt talat inte var särskilt
svårt att få någon i familjen att dela Bulents entusiasm.
– Det här är ett helt magiskt område, nära vattnet och
med en charmig blandning av nya och äldre hus, säger
hon.
De började leta efter husmodeller och fick hem massor
av kataloger. Men det visade sig vara ogjort arbete,
eftersom Sara och Bulent nästan omedelbart föll för huset
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Värmdö, från Trivselhus.
– Vi gillar den enkla moderna stilen med stora härliga
terrasser. Planlösningen med olika avdelningar gör att
huset känns både öppet och avskilt på samma gång. Det
är inbjudande, välkomnande och samtidigt mycket funktionellt, säger Bulent.
Sara fyller i:
– Vi tog oss ändå tid att åka och titta på några visningshus. Vi ville vara säkra på vårt val och väl där så gav
företaget oss en mycket starkare kvalitetskänsla än andra.
Den känslan och att vi direkt fick bra kontakt med deras
säljare gjorde att vi aldrig tvekade. Att få hjälp med både
stort och smått är verkligen guld värt, säger hon.

badrum och en stor terrass.
– Det är perfekt för dem, både när de är ensamma
hemma och när de hänger med kompisar, säger Sara.
I andra änden av plan två ligger föräldrarnas
sovrum, även det med utgång till en egen terrass. I
föräldradelen fick en tänkt klädkammare istället bli
ett eget badrum för Sara och Bulent. Och ett annat
intilliggande utrymme blev en härlig walk-in-closet.
– Det är en riktigt lyxig lösning som vi är supernöjda med. Nu har vi tre badrum totalt och det är
otroligt skönt med tanke på att vi har tre barn i huset.
Ett smart val som underlättar vardagen och gör livet
här hemma lite lugnare, säger Bulent.

UNDERLÄTTAR VARDAGEN

PLATS FÖR ALLA

De tre barnen som nu har hunnit bli 10, 12 och 15 år har
en egen avdelning på övervåningen, med sovrum, allrum,

På entréplanet finns tvättstuga, gästrum och generösa
sociala ytor. De stora fönstren vid middagsbordet ger
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Det är samspelet mellan
helheten och detaljerna som gör
skillnad i upplevelsen av huset,
enligt Sara och Bulent.

en vy ut mot poolen. Sara berättar att hon
älskar den öppna och ljusa känslan som
gör att man kan vara i köket och ändå
ha kontakt med de andra, som sitter vid
matbordet eller i vardagsrummet.
– Jag tycker om att alla kan vara tillsammans, även när vi håller på med olika
saker. Samtidigt gör planlösningen att det
bildas lite avskiljande vinklar. Det ger en
ombonad och varm känsla som blir extra
tydlig när vi eldar i den öppna spisen, säger
Sara.

UPPLEV I VERKLIGHETEN
Det är samspelet mellan helheten och
detaljerna som gör skillnad i upplevelsen
av huset, enligt Sara och Bulent. Omsorgen
i materialvalen. En mindre anpassning av
planlösningen.
– Även om vi gillade huset direkt, så är
jag glad att vi tog oss tid att jämföra med
andra hustillverkare och husmodeller. Vi
besökte flera olika visningshus för att få
en verklig, fysisk upplevelse av material,
kvalitet och planlösningar, säger Bulent.
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HOMESTYLING HUS & HEM

HOMESTYLING
– ett vinnande koncept
Homestyling handlar om att optimera
bostäders ytor till nya dimensioner.
Konceptet har vuxit enormt sedan det
dök upp 2004 och är ett säljverktyg
som anammas av fler. Tjänsten har
blivit mer skräddarsydd och anpassad
efter kundens önskemål.
TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST BILD VARDAGSRUM: HUSFOTO
KÖKET: LOUISE MARTINSSON, WICTORIA OSTRELIUS: PETER POUSARD

Wictoria Ostrelius, ägare, vd och inredningsdesigner på Göteborgsbaserade INTRO.

W

ictoria Ostrelius, ägare, vd och inredningsdesigner på Göteborgsbaserade INTRO har
sedan starten för 15 år sedan sett utvecklingen
som skett över tid.
–Från start var vi ett renodlat homestylingföretag, det var så marknaden såg ut då. Med tiden har kunders
efterfrågan utökats och vi med den.
Idag erbjuds helhetslösningar vid försäljning och flytt för
såväl privatpersoner som företag. Wictoria berättar att deras
inredare ofta följer med kunden till deras nyinköpta hem för att
hjälpa dem att skapa sitt drömhem. Det kan handla om ett rum
eller hela hemmet.
– Inget jobb är för litet för oss.

PERSONLIGA HEM
–För många är det viktigt med ett fint, ombonat hem och
personligt hem. Men alla har inte varken tid eller känsla för att
skapa visionen man har. Det är viktigt att det även blir funktionellt och som du tänkt dig, varför idé och researcharbetet
måste få ta sin tid. Det finns inga givna mallar och inget hem är
det andra likt.
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KÄNSLA OCH TANKE
Att flytta innebär nästan alltid mer jobb än man tror, menar
Wictoria. Det handlar inte bara om att förbereda inför en
försäljning. Även i din nya bostad finns sannolikt mycket du vill
åtgärda.
– Det är inte alltid befintliga möbler passar i ditt nya hem och
du kan behöva hjälp med att se vad som får plats på den nya
ytan. Kanske flyttar ni ihop två hem till ett och har svårt att se
vad som ska behållas och inte?
Det finns många parametrar att ta hänsyn till och Wictoria
betonar att det även handlar om saker som dina fritidsintressen,
barn och så vidare.
Det kan också handla om större förändringar som måleri,
snickeri, en vägg som behöver flyttas eller en trädgård du vill
göra om. För din bekvämlighet bör du då välja någon som kan
erbjuda ett helhetskoncept menar Wictoria.
– Känslan och tanken med ditt boende blir också
genomgående om du väljer en aktör istället för flera. Det bäddar för att du ska känna dig trygg vilket alltid ska vara i fokus.
För att lyckas med uppdragen är trendspaning ett ständigt
pågående arbete för Wictoria och hennes kollegor.

OKTOBER 2020 VILLANYTT 41

ERBJUDANDE!
ERBJUDANDE!

Tills 31.7 får du vår Trinity
31.7 fåri du
vår bredd
Trinity
täljda Tills
ekparkett
18 cm
täljda
ekparkett i nu
18 cm bredd
till specialpris,
till specialpris, nu

74,90
74,90

€/
€/
kvm
kvm

Vi levererar i hela Sverige,
Vi
levererar
i hela Sverige,
lev.tid
ca 2 veckor
lev.tid
ca 2 veckor
från
beställning
från beställning

Stories
Stories
in Wood
Wood
in

Den estetiska och varma Trinity-parketten
Den estetiska och varma Trinity-parketten
skapareneninbjudande
inbjudandekänsla
känslatilltillvarje
varjehem.
hem.
skapar
Golvetsvackra,
vackra,handtäljda
handtäljda
och
ovanligt
Golvets
ytayta
och
dede
ovanligt
breda plankorna
plankornaskapar
skaparettetttrivsamt
trivsamtochoch
breda
hållbartgolv
golvsom
somhåller
hållerlivet
livetut.ut.EttEtt
Trinityhållbart
Trinitygolvblir
blirbara
baravackrare
vackraremed
med
åren
– här
livet
golv
åren
– här
skaska
livet
levasoch
ochnjutas
njutasav!av!
fåfålevas
Beställprovbit
provbitpåpådin
dinegen
egen
favoritfärg
Beställ
favoritfärg
redanidag.
idag.
redan

www.trinitygolv.se
www.trinitygolv.se
Novafloor
NovafloorAb,
Ab,Vasa,
Vasa,Finland
Finland
Linus
710710
LinusLindman,
Lindman,+358
+358404
404822
822
linus.lindman@novafloor.fi
linus.lindman@novafloor.fi

42

OKTOBER 2020 VILLANYTT 43

GLASADE

TIMMERHUS

bjuder in naturen
Glass House är en serie timmerhus med helt- eller delvis glasade väggar.
Målet är att låta landskapet bli en del av interiören, och huset bli en del
av omgivningen. Optimalt panorama, ljusinsläpp och inomhusklimat är
några fördelar som tillverkaren Kontio berättar om.
TEXT TOM SWALES BILDER KONTIO

Ä

ven om designen är innovativ så
knyter timmerkonstruktionen
och träinteriören an till en lång
tradition. Husets egenskaper kan
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
specialiserat sig på timmerhus i över fyrtiofem år,
för träets naturliga fördelar. Väggarna av minst åttiårigt arktiskt timmer, från norra Finland, är inte
bara robusta, vackra och isolerande. De reglerar
automatisk fuktförhållandena, och tillsammans
med innertak och golv av trä så blir akustiken
mycket mjuk. Även när vi har många gäster,
intygar Sofia.
Det generösa dagsljusflödet bidrar till stämningen i huset, vilket också betyder att behovet av
artificiellt ljus är minimalt på sommarhalvåret.
När man betraktar glashusen utifrån, i dagsljus, så
reflekteras omgivningen mot de stora glasytorna
så att de smälter in i landskapet. De rustika timmerfasaderna får också en naturlig roll i naturen.

BÄST PÅ DISTANS FRÅN INSYN
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
väggpartier glasade, och andra av trä, om man vill
begränsa insynen men framhäva andra vyer.
Glasväggarna skapar inte bara en upplevelse av
rymlighet, för till skillnad från tjockare väggar så
lämnar de mer boyta öppen, enligt Sofia.
– Husen finns i många format, från mindre fritidshus till villor för permanentboende. Man kan välja
olika takvinklar, loft och 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 interagerar
med omgivande natur.
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Bygg ut ditt
hus på höjden
Från enplanshus till familjevilla med 20-talskänsla
www.atvidabergstakvaningar.se

Eldabutiken Göteborg

Det generösa dagsljusflödet
bidrar till stämningen i huset,
vilket också betyder att behovet
av artificiellt ljus är minimalt
på sommarhalvåret.

CONTURAKAMPANJ

ÄNTLIGEN HÖST

4 000:-

*

RABAT
T
lämna
Premo s vid köp av
dul sk
orsten
Gäller
.
även
befintl
ig kam
- och v
in
id köp
annat
av
varum
ärke än
Con

tura.

CONTURA 556 STYLE
ORD. PRIS FR. 21 900:-

NU PRIS 18 900:-*

CONTURA 820T
ORD. PRIS FR. 21 900:-

NU PRIS 19 900:-*

*Gäller fr. o. m 17 oktober t.o.m 15 november 2020.

Eldabutiken Göteborg Centrum Marieholmsgatan 1 | tel 031-707 30 20
Aktuella öppettider hittas på vår web:

www.eldabutiken.se
46

OKTOBER 2020 VILLANYTT 47

VÄLJ RÄTT KAMIN HUS & HEM

VÄRMANDE

KAMINER

Förutom att kaminer sprider en härlig värme i huset
höjer de också mysfaktorn rejält. Villanytt hjälper er
att hitta kaminen som passar just ert hem.
TEXT JENNY OLSSON

1. Contura i8, är en kassett med sidoglas. Finns i utförande
med glas på båda sidorna eller endast höger eller vänster.
Luckan kan fås med inramning av gjutjärn eller av glas.
Kassett med frontglas och glas på höger eller vänster sida,
från 19 900 kr. Kassett med glas på tre sidor,
Pris från 21 900 kr
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ANNONS

HUS & HEM VÄLJ RÄTT KAMIN

Upplev
känslan
av Italien
Oavsett om du har en relation
till Italien eller inte så förknippar
du kanske landet med design,
värme och riktigt gott kaffe.
Faktum är att du inte behöver
åka längre än till Lindome för
att uppleva känslan av Italien.

2. Contura 856G Style i vitt
utförande med ett generöst
sidoglas som gör att elden
syns från hela rummet.
Tillhör serien Contura 800
Style som innehåller drygt
70 olika modeller.
Pris 21 900 kr

TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST

Z
3. Kamin i täljsten ur serien K900 med stort
panoramafönster och rejält läderhandtag på
luckan. Finns i både en hög och låg modell.
Från Keddy, täljsten hög modell.
Pris 36 990 kr
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4. Kakelugn Gabriel med generös glaslucka och
förbränningstekniken ”Clean Burning”, som gör att
glasrutan håller sig renare. Utrustad med förhöjd
fot och ett extra skift. Från Gabriel Kakelugnar.
Pris från 73 800 kr

5. Studio Svart är en modern kamin med svart
sidenmatt kakel som har dekorband i olika
utföranden. Kassettram och dekorlister är i
borstat, rostfritt stål. Från Gabriel Kakelugnar.
Pris från 73 800 kr

alotto Living är en italienskinspirerad lifestylebutik
med inredning och mode
för alla smaker, belägen i
vackra Spinneriet i Lindome.
Ann-Charlotte Pettersson,
grundare och ägare till butiken, betonar
att det är en upplevelse hon vill bjuda
på, inspirerad av sina år som bosatt vid
Gardasjön.
– Min tanke är att du ska känna dig
hemma. Salotto, med ”s”, är italienska
och betyder vardagsrum. Jag vill att de
som besöker mig ska känna det som att
de hänger i mitt mysiga vardagsrum.

Att hänga i Zalottos vardagsrum
innebär att du bjuds på en kopp kaffe
medan du strosar runt bland inredning
och kläder. Vill du hellre sitta ner och
bara njuta går det också bra.
–Här finns allt ifrån små presentartiklar
till möbler som soffor, lampor, fåtöljer,
bord med mera. Klädutbudet är också
rikt och liksom inredningen handplockat
för att passa alla smaker och plånböcker.
Hos mig vill jag inte att du ska känna
något köptvång, det går utmärkt att ta en
kopp kaffe och hänga här en stund.

KAFFE OCH HÄNG

En dag på Spinneriet med häng i vardagsrummet är lustfyllt menar Ann-Charlotte.
– Det är som ett Kinderägg, du får flera
överraskningar i en, skrattar hon.
Nytt i rummet är en hörna avsedd för
män. Där finns sportkläder, herrklockor,
Shepardtofflor och mycket mer.

Spinneriets belägenhet gör att besökare sällan dyker upp spontant, berättar
Ann-Charlotte.
– Hit kommer man på en utflykt och
för att trivas.

SOM ETT KINDERÄGG

– Då det ofta är familjer som gör utflykter
hit har jag känt att jag saknat något som
ger männen en upplevelse. Därav min nya
hörna. Där kan män i lugn och ro dricka
sitt kaffe och bläddra i en tidning medan
deras fruar kikar runt.

CORONA SLOG HÅRT
För Ann-Charlotte som för så många
andra slog Corona hårt. I mars och april
var situationen ”galen” som hon uttrycker det.
– Jag kom till en punkt där jag tvingades välja om jag skulle sitta still i
båten eller faktiskt satsa. Jag valde det
senare, det går inte att bromsa sig ur en
uppförsbacke och jag har inte ångrat mig.
Satsningen har gett resultat, Spinneriet
har fler besökare än tidigare och jag är
på gång att utveckla en butik i centrala
Göteborg, avslutar Ann-Charlotte.
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"Fler är nyfikna på
mörka färger, och
nyanser som känns
lite brända, jordiga
och nedtonade"

Bjuda hem en
färgstylist innan
renoveringen?
Det är knepigt att matcha kulörerna när vi ska välja nya
tapeter, mattor och målarfärger. Minnesbilden av hemmet är
inte färgkalibrerad, inser vi när vi står och tvekar i färgbutiken.
Men, det finns faktiskt färg- och tapetbutiker som låter sin
färgrådgivare göra hembesök helt kostnadsfritt.
Ett exempel är Happy Homes i Kungsbacka.
TEXT TOM SWALES BILD (VÄNSTER) JOTUN

H

os Jannes Färg & Tapet, som Kungsbackaborna säger, hittar vi färgrådgivaren Agneta Nilsson som har hjälpt
folk med färgsättning i trettio år.
– Under ett hembesök får jag en tydlig
bild av förutsättningarna och familjens
önskemål. Visst kan möbler och material beskrivas
någorlunda av kunderna i butiken, men inte exakt
hur mörka eller ljusa de är. Skillnaderna mellan kalla
och varma nyanser är också avgörande, men sådant
är svårt sätta ord på. När jag upplever ytornas och
möblernas proportioner så ser jag vad som dominerar,
och vad vi ska förhålla oss till.

RÄTTA REFERENSERNA
Agneta Nilsson måste även våga fråga om de verkligen
ska ha kvar en viss soffa eller matsalsmöbel.
– Vi ska ju inte förhålla oss till det som ska bytas ut.
Och en stor möbelgrupp i viss stil, kan ju hindra den
stil som de vill nå.
En metod för att fånga de subtila känslorna och
konkretisera kundens smak är att be kunden söka
exempel i inredningsmagasin, eller på Pinterest.
Det sammanlagda intrycket kan sen ge en bra hint om
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riktningen.
– Oavsett om det ska vara lantligt, industriellt, varmt
eller kallt, så går det att uppfylla. När vi ses i butiken
efter ett par dagar, så får de se de tapeter, färger och
golv som jag föreslår. Gärna några alternativ inom
samma spektrum. De blir alltid nöjda men också
överraskade, för det är inte alltid som vi törs tänka en
stil fullt ut.

SPEGLAR DEN SOM BOR
Färgernas samstämmighet ger ett skönt "flow”, men
det betyder inte enformighet.
– Det kan bli härligt att låta färgerna spreta, om det
återspeglar personen.
Villanytt frågar Agneta Nilsson om trenderna som
just nu attraherar kunderna mest:
– Fler är nyfikna på mörka färger, och nyanser som
känns lite brända, jordiga och nedtonade. Med starka
accentfärger på detaljer och föremål som en snygg
konstrast. Tapeter med stora böljande mönster,
växtblad och exotiska fåglar, i rätt sammanhang. Är
tapeterna riktigt starka, så kanske man bara drar nytta
av dess karaktär på en enda vägg, och kompletterar
med något lugnare på de andra.
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GOLV HUS & HEM
HUS & HEM GOLV

Johan Larsson, sälj- och marknadschef på Bjelin.

”HÄRDADE TRÄGOLV BLIR
TRE GÅNGER STARKARE”
Golvtillverkaren Bjelin har utvecklat en metod som, enligt dem, gör trä- och
brädgolv betydligt starkare än traditionell parkett. Därmed minskar behovet
av att slipa trägolven i framtiden, och dessutom kan vi friare välja träslag för
de mest utsatta ytorna. Villanytt ber företaget förklara konceptet.

H

ärdat trä är den nya
milstolpen i trägolvens
historia, menar tillverkarens sälj- och marknadschef Johan Larsson:
– Ja, fördelarna är
så många för konsumenterna, miljön,
valfriheten och den estetiska upplevelsen. Investeringen i ett trägolv räcker nu
betydligt längre, och bostadsägare ges
större frihet att välja träslag. Särskilt
i 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, bara för att ha marginal för
framtida golvslipning. Därmed kan vi få
ut mer golvyta från varje träd. Det beror
delvis också på att vi använder ek från
Slavonien, som ger fler brädor av hög
kvalitet. Vi kan även få ut fler bredare

brädor, som ju många villaägare önskar,
om virket ska bli härdade trägolv.
Bjelins kanske inte klingar så bekant i
allas öron, men innovationslusten sitter
i väggarna, då det är ett systerföretag
till Välinge Innovation som uppfann
klickgolvet.

ÖVERTYGANDE RESULTAT
I korthet så beskrivs härdningen så
här: Träytan pressas samman, under
hög värme, med en HDF-skiva som
bestrukits med en träpulverblandning.
Träytan komprimeras och pulvret
tränger in underifrån, medan den
naturliga träkänslan
bibehålls på ovansidan. Träfiberstommen, d v s HDF:en, gör att plankorna
inte krymper eller sväller av luftfuktighet och temperatur, som vanliga

brädgolv.
Villanytt noterar att golvbrädorna
finns i många nyanser, träslag och bredder ända upp till 283 mm.
– Villaägaren kan till och med välja
träsortering, från kvistfritt till rustikare
ådring och livfull kvistmängd, förklarar
Johan Larsson.
De härdade trägolven har fått så bra
respons av både privatkunderna och
byggbranschen att företagets vågade
investera i nya produktionsanläggningar.
– Ja, nu har vi en årskapacitet på tio
miljoner kvadratmeter golv, berättar
Johan.
Bjelins har cirka niohundra anställda i
Sverige och Kroatien, inräknat produktionen av deras parkett och keramiska
kompositgolv.

TEXT TOM SWALES
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QUALITYPOOL

Infrabastu Pandora
39 900 kr

30 900 kr

Infrabastu ger avkoppling i vardagen.
Den komfortabla värmen en infraröd bastu
avger har goda effekter på stress och
utmattning.

Ro om
dig själv!

Uppnå

1 190 kr

PHILIPS

Visa hur mycket du uppskattar ditt hem!
Hösten är perfekt årstid för att uppdatera och vårda ert hem och
trädgård. Hitta prisvärda kvalitetsprodukter på villanytt.se
Alltid med fri frakt och snabb leverans!



ÅRSTIDENS

919 kr
Philips myGarden Bustan Vägg IR LED

fitnessmål

7 990 kr

Fri frakt
Snabb le

2 - 5 DA
GAR

verans

S LEVE
RA

NS

5 990 kr
DKN

Motionscykel AM-3i
Denna cykel är tänkt att hjälpa dig att
uppnå dina fitnessmål säkrare, snabbare
och mer bekvämt.

P R I S VÄ R D

A

Hem & trädg
årdsprodukter med
H Ö G K VA L
ITET

villanytt.se
T R I S TA R

PRINCESS

Blender
Princess 2000W
PRO 2,0L X-Fri
1 699 kr



modern
S KO R S T E N S F R I K A M I N
& D E S I G N I KO N

1 499 kr

i ett

Värmefläkt Tristar
Portabel Digital

499 kr

OONI

Kompakt stickkontaktvärmare med
kraftfullt keramiskt värmeelement
ger värme i ett kompakt format.

Användarvänlig och lätt att montera. Pizzaugn driven av
gasol för stenugnsbakade pizzor i alla möjliga storlekar.

Ooni koda 16

5 190 kr

SWEBAD

Spabad Swebad Bärnsten 60 Jets
M - S PA S M E S T

249 835 kr

exklusiva modell

179 900 kr

N ÅG O N S I N !

89 000 kr

71 000 kr

Gott om plats och rymlighet
för familjen och vänner.

Q U A L I T Y S PA

Qualityspa Swimspa Pheme 36 Jets
Detta lyxiga swimspa erbjuder avkopplande massage
med hjälp av kraftiga jets. Badet är tillverkat i hållbar
amerikansk akryl med PU-isolering för högsta värmehållning.

butiken

villanytt.se
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I vår butik hittar du massor av
produkter inom hem och trädgård.
Vår ambition är att ha ett stort och
varierande sortiment till riktigt bra priser.

FÖR 6 PERS

VA U N I

M - S PA

Vauni Globe White

M-Spa Tuscany Premium

22 520 kr

15 995 kr

Vinnare av Spabad
bäst i test 2020!
L Ä G S T P R I S PÅ
V I L L A N Y T T. S E !

 K VA L I T E T S P R O D U K T E R
 FRI FRAKT
 SNABBA LEVERANSER
Dessa produkter säljs på Villanytt.se. Reservation för prisändringar och eventuella tryckfel.
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HOS OSS HITTAR DU DET MESTA INOM SVENSK OCH NORDISK MÖBELDESIGN - VÄLKOMNA!
Jetson Flax

Jetson Classic Soft

LAGERVARA

LAGERVARA

SPECIALPRIS

SPECIALPRIS

Lamino Oljad ek, Fåtölj+Pall
15990:- (Gäller lager ex)

Se vår Malmstens utställning!

Ruff- och rustiktrenden spirar,
parallellt med det kliniska
Live edge, sjörövarstajl, robustmöbler eller recycled wood? Den rustika trenden växer, trots att inredningsmagasinen
mest visar det motsatta, det skarpt linjära och kliniskt släta. Villanytt har träffat Mats Johansson, möbelsnickaren
bakom märket Ruff & Rustikt. Hans beställningskunder älskar de återvunna inslagen av gamla lastpallar, bjälkar
från rivna ladugårdar och råsågat virke från udda brädgårdar. Varför älskar vi det icke-perfekta?

M
TEXT TOM SWALES

ats Johansson håller på med den slutliga
finishen på ett stort matbord. De grova
plankorna har lite ojämna ändar, men det
är stabilt som ett kassaskåp och utstrålar
värme.
–Intresset är stort och når allt bredare.
Jag törs inte göra någon reklam just nu, för jag måste hinna
producera de befintliga beställningarna, plus nya ordrar
som konstant kommer in.
Villanytt ber honom sätta ord på stilen.
– Lantligt rustik, ruffig med betsad patina, robust virke.
En blandning mellan vilda västern, piratkänsla och svensk
allmoge.
Sågen stannar och det doftar varm ek, Mats favoritdoft
bland träslagen, men han jobbar även i alm, furu och
gran. De flesta beställare har sett hans möbler hos vänner,
eller på Facebook och Instagram. När de fastnat för en
viss modell, så kan de fritt välja formatet, träslagen och
nyansen på betsen.
– Rejäla matbord är populärast. De placeras ofta som
domirerande pjäser, ibland omgivna av helt andra stilar.

Både i traditionella villor, och i moderna citylägenheter.

LIVE EDGE MED TRÄDETS SILUETT
Live edge är ett stilbegrepp för trämöbler där den naturliga
karaktären bejakas, utan att tuktas. Sköna kvisthål och
vankanter, d v s plankor vars långsidor inte har raksågats
utan fått behålla trädets kontur och svängda siluett. De
läsare som är lika fördomsfulla som undertecknad reporter
kanske tänker att köparna främst är män? Icke.
– Nej, det är faktiskt oftare kvinnor som beställer, fast
smaken och beslutet kär nog gemensamt, säger Mats
Johansson.
Han köper gärna udda och grövre virke som annonseras
ut efter rivningar, men använder även delar av lastpallar.
Hos mindre sågverk och brädgårdar hittar han de mest
levande och svängda plankorna, med livfulla och svängda
vankanter.
Kanske har även fantasykulturen stärkt rustiktrenden,
för live-edge-möblerna skulle lätt smälta in i både Harry
Potters värld och Sagan om ringen.

Lorem ipsu

FYRA VÅNINGAR MÖBLER!
meijersmobler.se
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GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL,TELEFON 031-272710 (vid lasarettet)

meijersmobler

Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!
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ERGONOMI LIVSSTIL

Ergonomi handlar om skrivbordsstolar, höj- och sänkbara skrivbord, anpassade
tangentbord och datormöss, men också om rätt belysning, om akustik, reflexblänk
i datorskärmen och solljus från fönster. Här är lite olika produkter anpassade så att
man ska kunna jobba och leva ergonomiskt.

ERGONOMI
– FÖR DIN SKULL
Ergonomi är ett begrepp som fått en ny innebörd för många, när fler arbetar
hemifrån till följd av Corona. När vi jobbar vid köksbordet, eller det mindre
professionella hemmakontoret så inser vi nödvändigheten av rätt ergonomi.
En vardagslyx på jobbet som du inte tänker på förrän du är utan den.
TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST/ TOM SWALES
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E

rgonomi omfattar metoderna för människans
arbete, men vi förknippar det främst med
skrivbordsstolar, samt höj- och sänkbara
skrivbord. Ergonomi är dock så mycket mer
vilket Stefan Krusebrant, vd och ägare till
Ergonopus, är väl förtrogen med.
– Ergonomi handlar även om korrekt anpassade tangentbord och datormöss, men också om rätt belysning,
om akustik, reflexblänk i datorskärmen och solljus från
fönster.
I och med Coronaviruset har många flyttat sina arbetsplatser hem till köksborden och plötsligt blir nödvändigheten av bra ergonomi påtaglig.
– Ja, det är först när du är utan den som du saknar den,
påminner Stefan oss.
Att ta ansvar för att din arbetsplats är ergonomiskt
utformad är att vara rädd om sig, menar Stefan:
– Det som passar din kollega behöver inte vara bra för
dig. Ofta finns hjälp att få av arbetsterapeut på till exempel företagshälsovården.
Människans kropp är gjord för fysiskt arbete. Men
idag ser långt ifrån allas arbetssituation ut så. Mycket är
tillrättalagt vilket gör att de flesta av oss inte alls rör oss

särskilt mycket. För att avlasta kroppen kan vi variera
oss under arbetsdagen. Ett råd är att bara sitta ner vid sitt
skrivbord en del av dagen, och att stå upp vid sitt höj- och
sänkbara skrivbord övrig tid.
– Jag skulle säga att variationen är A och O för att undvika skador, snedbelastningar och andra fysiska besvär.
Och jag råder alla att investera i en arbetsplatsmatta.
Tro det eller ej, men trötta fötter kan ge huvudvärk,
understryker Stefan.

FÖR KROPP OCH KNOPP
För att få en så god arbetssituation som möjligt på ditt
hemmakontor finns saker värda att tänka på. Det gäller
även om du tänker att hemmakontoret är tillfälligt.
– Sitt inte vid köksbordet. Investera i ett bra skrivbord,
gärna höj- och sänkbart. Välj bort din bärbara dator. Den
kommer att ge dig ont i nacken. Anslut den till en extern
skärm i bra höjd. Minimera reflexblänk i skärmen för
att undvika huvudvärk och ”grus” i ögonen och anpassa
ljuset till dina arbetsuppgifter. En ergonomisk arbetsplats
kommer att öka vårt välmående och därmed minska
sjukskrivningsperioder, avslutar Stefan.
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RECEPT MAT

Krämig & god
Jordärtskockssoppa

Jordärtskocka med sin milda, nötiga smak blir
en len soppa tillsammans med syrad grädde

Vi ställer till med

HUVUDRÄTT 30 MIN

VEGOFEST

500 g jordärtskockor
1 msk smör-&rapsolja
½ tsk salt
1 st gul lök
1 st vitlöksklyfta
8 dl vatten
2 tärningar grönsaksbuljong
3 dl syrad grädde 30%
1 krm svartpeppar
½ dl hackad färsk gräslök

Nu är det tid att bjuda på riktigt god höstmat.
Just nu finns det svamp, kål, bönor och betor att frossa i.
Här är Villanytts recept på den goda höstmaten.

GÖR SÅ HÄR
Sätt ugnen på 175°.
Tvätta och skiva en av
jordärtskockorna tunt,
gärna på mandolin.

Text & bild Arla foods

Lägg skivorna på en plåt med
bakplåtspapper.
Ringla över smör-& rapsolja på
skivorna. Rör om och tillaga i
mitten av ugnen 8-10 min tills
chipsen fått fin färg. Salta.
Skala och skär resten av jordärtskockorna i mindre bitar.
Skala och hacka lök och vitlök.
Fräs lök och vitlök i smör i en
kastrull.Tillsätt jordärtskockor,
vatten och buljongtärningar.
Låt koka under lock ca 15 min
eller tills jordärtskockorna är
mjuka. Mixa soppan slät.
Häll tillbaka soppan i kastrullen
och tillsätt grädden.
Koka upp och smaka av med
peppar. Toppa soppan med
chipsen och gräslök.

Läskande & god
Avokadoyoghurtglass

med dadelströ, persilja och pistagenötter
EFTERRÄTT 30 MIN
2 st mogna bananer
2 st mogna avokado
2 dl turkisk yoghurt
2 msk flytande honung
1 tsk spirulinapulver
4 st dadlar
2 msk Pistagenötter
Ev. 1 msk hackad bladpersilja

Mu m s !
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GÖR SÅ HÄR
Skala och skiva bananerna.
Låt ligga i frys minst 3 tim.
Skala och kärna ur avokadorna.
Skär dem i bitar och mixa med
banan, matyoghurt och honung.
Ta undan hälften och mixa ner
spirulinapulver i resten. Rör ihop
de två krämerna lite slarvigt så att
det blir randigt.
Lägg upp i portionsskålar och låt
stå i frys ca 1 tim.
Hacka dadlar och pistagenötter.
Strö över dem och ev persilja vid
servering.
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EKOLOGISKT LIVSSTIL

LIVSSTIL EKOLOGISKT

Butiken där varje köp är

PLASTFRITT & EKOLOGISKT
TEXT TOM SWALES

D

et råder en nyfiken och
lekfull stämning bland
kunderna hos Ekospeceriet i
Mölndals centrum. Somliga
fyller sina flaskor med olivolja och vinäger, och andra
fyller sina burkar med te och kaffebönor.
Hela sortimentet är ekologiskt, ofta även
KRAV-märkt eller till och med lokalproducerat, förklarar Mariama Kaba-Olsson
som är en av ägarna:
– Om man inte har med sig egna behållare så kan man köpa fina och praktiska
flaskor, burkar och tygpåsar här. Och de
kan återanvändas för kommande köp.
Med lösvikt slipper vi engångsförpackningarna och minskar plastnedskräpningen
som skadar djur, hav och natur. Dessutom
så betalar kunden bara för innehållet i
den mängd som man behöver. På så sätt
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minskar matsvinnet, vilket gynnar både
miljön och privatekonomin. Hela inköpet
blir hållbart, utan att kompromissa med
varornas kvalitet, berättar Mariama.

KÄRLEK TILL MAT
EKOspeceriet drivs av Mariama, hennes
man Jonas Olsson och deras gemensamma
kärlek till god mat och miljön. Det märks
i det breda utbudet av nötter, bönor, ris,
pasta, téer och lokalt rostade kaffebönor.
Villanytt hittar till och med kryddor på
lösvikt, såväl som choklad, lakrits och
smågodis.
– Under många års resor och mässbesök
har vi provsmakat ekologiska och hantverksmässigt tillverkade produkter, för att
hitta de bästa kvaliteterna och smakerna.
Varje vara i butiken har sin väl funger-

ande metod för att plockas med slev eller
tång, eller tappas upp via draghandtag
eller vred. Det är dessutom riktigt roligt
att vrida på tappkranar för diskmedel, och
att skeda upp färgglada linser som vore de
lösviktsgodis.
Bredvid grönsaksdisken plockar
kunderna KRAV-märkta ägg och lägger i
kartonger - antingen medhavda eller från
butiken. Att bara ta tre ägg till bullbaket,
eller tretton till barnkalasets pannkakor, är
helt upp till kunden.
Mariama understryker att det är mycket
enkelt för kunderna:
– Ja, först ställer man sin burk eller
flaska här på vågen och skriver vikten på
en etikett som sätts på behållaren. Sedan
fyller man den med det man vill köpa. I
kassan drar vi sedan av behållarens vikt så
att du bara betalar för innehållet.

Att endast välja ekologiska
dagligvaror kan låta som en
tidskrävande inköpsrunda, där
kunden tvingas kontrollera alla
produktbeskrivningar. Men
om hela butikssortimentet
redan är ekologiskt utvalt och
dessutom plastfritt, så går det
lekande lätt. Ekospeceriet är
butiken där kunderna handlar
matvaror, skönhetsprodukter,
rengöringsmedel och mycket
annat på lösvikt, i medhavda
förpackningar.
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LIVSSTIL HÄLSA

EN GOD VANA
SOM HÅLLER
HELA LIVET

God hälsa
starkt kopplad
till dina tänder

Börja morgonen med en ekologisk
naturprodukt som ger dig kraft att
möta dagens alla utmaningar!

Varför satsa på exklusivt kök, men inte tänder att tugga
maten med? Tändernas betydelse för totalhälsan är
mycket stor, men ändå utsätter somliga sina tänder för
lågprisingrepp och slarv med både underhåll och kontroll.
Något de aldrig skulle välja för huset eller bilen.
Tandläkare Fredrik Wennerlund varnar för att kortsiktiga
lösningar ofta kostar mer smärta och pengar i längden.
TEXT TOM SWALES

EKO

P

å Wennerlunds Tandvård, i Åsa söder om Kungsbacka, erbjuds patienterna flera olika prisalternativ så att de blir delaktiga i behandlingsbeslutet.
– Ja. Innerst inne vill ju alla patienter ha en
permanent, eller åtminstone en bra och hållbar
lösning över tid. Och, på samma sätt som ett husbygge förutsätter stadig mark, så kan en dental åtgärd först
behöva en förbättring av grunden. Men patienter kan tyvärr
frestas av lågprislösningar, ibland genom att resa till en klinik
utomlands, trots att problemet egentligen kräver en längre
behandlingsperiod. Dessutom kan det bli svårt att hävda
garantier och ställa någon till svars, på en klinik i ett annat
land, förklarar Fredrik.
Han understryker att han har stor förståelse för att patienter med begränsad ekonomi, kan tvingas söka billigare
lösningar.
– Ja, 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.
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Tandstatusen påverkar även den psykiska hälsan för många,
enligt Fredrik Wennerlund:
– Man blir mentalt påverkad och självkänslan försvagas
av att inte våga le i sociala sammanhang. På så sätt handlar
även estetiken om hälsa. Att våga le är också att våga leva.
Problem med att tugga är ett annat problem som verkligen
sänker livskvalitén.
När han frågar patienter i femtioårsåldern hur de önskar
att leendet ska se ut om femton år, så svarar många "helst
bättre".
– Det fixar vi gärna, eftersom vi även erbjuder estetisk och
kosmetisk tandvård, utöver den hälsorelaterade. En förbättring i mogen ålder innebär oftast en del justeringar, eftersom
åldrandet och det naturliga slitaget påverkar bettet. Och har
man fått nedsatt tuggförmåga så erbjuder vi bland annat
inplantat, vilket dessutom blir snyggt.
Vill man däremot minska risken för kostsamma åtgärder
så finns det en universalmetod som alla har råd med:
– Ja, lägg lite mer tid på den dagliga munhygienen och ta ett
förebyggande ansvar. Det har alla råd med, avslutar Fredrik.

Buy The Box funktionsjuicer är framtagna att ge dig kraft att möta dagens alla utmaningar!
Ge dig själv en bra start med en ekologisk juice som levereras i smidig 3L bag-in-box.
Juicerna tillverkas i Sverige.
Buy The Box funktionsjuicer köper du enkelt på:
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RESOR & UPPLEVELSER SVARTA BERGEN

En tidsresa i
stenbrytning
och natur
Det nedlagda stenbrottet vid Hägghult, väster
om småländska Lönsboda, är ett utflyktsmål som
fascinerat många. Efter hundra års brytning av den
vackra svarta diabasen lämnades det 95 meter
djupa dagbrottet. När pumparna stängdes av så
steg grundvattnet och bildade minatyrsjön över
kratern. Lyftkranarna, maskinerna, utrustningen
och arbetsmiljön lämnades kvar, som om de bara
gått på rast. En tidskapsel som numera är det
välbesökta arbetslivsmuseet, Svarta Bergen i ett
naturskönt område.
TEXT TOM SWALES

J

oakim Arvidsson är en av
de ideella entusiasterna
som arbetar med bevarandet, informationen,
utställningen, serveringen
och stuguthyrningen.
– Ja, vi var några eldsjälar som
fascinerades av hur tydlig och verklig
historien blev när man såg den tidigare
arbetsplatsen. Det var ju en världsberömd diabas som bröts här, som har
exporterats och huggits till välkända
och klassiska skulpturer ute i världen.
Om man går på kyrkogårdar och
ser gravstenar av vackraste svarta
graniten, så är det i många fall diabas
härifrån.
På det öppna museiområdet vid
stenbrottet finns flera konstverk av
diabas. Och än finns flera konstnärer
i trakten som arbetar med stenarten,
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men de får materialet från ett aktivt
närliggande brott.
– Det nedlagda brottet vid museet är
skyddat, för att bevara platsen intakt.
Så man bör inte ens ta med sig ett
gruskorn därifrån, förklarar Joakim.

HÅRT OCH FARLIGT ARBETE
Även om vinteruppehållet närmar sig,
så har anläggningen fortfarande öppet
på helgerna i oktober. Därefter är man
välkommen att boka visningar, abonnera restaurangen och hyra stugorna.
– Det flesta häpnar över hur hårt
och farligt arbetet var. På tunna stegar
utmed bergskanten klättrade arbetarna hela vägen ned, till brottets djup.
Att diabasen var kostsam är fullt begripligt, eftersom endast tio procent av
den brutna stenmassan var ren diabas.

Att bryta och lyfta upp den med kran
är inte heller gjort i en handvändning,
förklarar Joakim Arvidsson.
När man tittar in i kranhytten som
hänger över kratern, så får man en
hissnande utsikt. På ytan av det klara
vattnet glider en eldriven flotte fram,
med en fikande familj ovanpå. Platsens huvudbyggnad inrymmer numera
den välkomnande restaurangen och
utställningslokalerna. Besökare och
grupper ser hela naturområdet, Svarta
Bergen, som en sammanhållande
upplevelse.
– Man kan hyra stugorna, varav två
är designande som spännande
”hobbit-hus”, intill Hjärtasjön där
man även kan låna båtar och sportfiska. Många vandrar den natursköna
leden, eller besöker stenkonstnärerna
hos Kullaro, avslutar Joakim.

www.caravanclub.se

Caravan Club
Kunskap, prisfördelar, inspiration och
35 campingplatser för dig som älskar mobil fritid.
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RESOR & UPPLEVELSER WADKÖPING

En glimt av
historien
Wadköping, den levande stadsdelen
i centrala Örebro där dåtid möter
nutid, är svår att göra rättvisa i text.
Wadköping behöver upplevas.
För det är just upplevelser stadsdelen bjuder på enligt Anna och
Odjin Matiros som sedan många år
driver Historiska butiken och
Wadköpings handelsbod.
TEXT TOM SWALES

THORSKOGS SLOTT
-30

A

tt promenera genom Wadköping är
att uppleva vår historia. Den sedan
1960-talet uppbyggda stadsdelen vid
stadsparken i centrala Örebro består
av trähus och gårdar och skildrar
stadens äldre bebyggelse och stadsmiljö. Bland utställningar, museer, café, restaurang,
bageri och mycket mer hittar du Historiska butiken
och Wadköpings handelsbod. De, liksom Wadköping i övrigt, är en upplevelse.
Att ta ett steg in i Historiska butiken är att förflytta sig i tiden. Bland mycket annat finner du munblåsta glas, smide och smycken i form av replikor
från vikinga- och medeltiden.
– Här finns faktiskt en replika på det allra första
glaset. Glaset är romerskt, från 100-talet och hittat i
Sjonhem på Gotland, berättar Anna.

ÄR DU EN ”NÖRD”?
Har du inte ett utpräglat intresse för historien men
tillhör skaran som ”nördat” in på Harry Potter,
Game of Thrones, Star Wars eller liknande finns här
upplevelser för dig också.
– Vi utvecklade vår så kallade nördavdelning då
vi vill omge oss med det vi själva tycker om. För
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minuter norr om Göteborg-

Thorskogs Slott är beläget i en underbar engelsk park med Svartedalens trolska urskog som granne.
Med tinnar och torn, vackra personligt inredda rum och salonger, utsökt mat, förtrollande omgivningar
och guldkant på tillvaron väntar en upplevelse utöver det vanliga.
oss är det också en upplevelse att tillbringa varje
dag Wadköping, säger Odjin som tillsammans med
Anna också bor i stadsdelen.
Nostalgi är en känsla som starkt förknippas med
Wadköping. Här kan du köpa karameller i strut,
hitta gamla leksaker i plåt, kaffeburkar du minns
från då du var liten, Systrarna Olssons skvallerte
och mycket mer. Att tillverka pappersstrutar och
fylla dem för hand, en karamell i taget, och dessutom klistra handgjorda etiketter på är viktigt för
den genuina känslan, menar Anna och Odjin.
– Och känslor är vad Wadköping förmedlar.
Synintryck, smak, doft, glädje och nostalgi är
viktiga ingredienser, säger Anna.

EVENEMANG OCH MARKNADER

Vårt jularrangemang i sann Fanny och Alexanderstil är något utöver det vanliga.
Hundratals marschaller i slottsparken hälsar er välkomna och träden är vackert upplysta.
Det finns möjlighet till en stärkande vinterpromenad i vacker natur följt av en värmande bastu. Inne på
slottet är varje vrå dekorerad och i slottets entré serveras vår hemmagjorda glögg framför den öppna
spisen. Ni avnjuter sedan aftonens fyrarätters julmiddag vid vackert dukade bord under
kristallkronornas sken följt av ett dignande konfektbord.
Övernattning i något av våra individuellt inredda rum och stor vinterfrukost.
Jul på slottet inkl. eftermiddagskaffe med julkaka, glögg vid den öppna spisen, fyrarätters julmiddag, logi
samt slottsfrukost. Bokningsbart 18/11-19/12. Pris från 2195 kr pp.
Varmt välkomna till en annan värld och ett värdskap i världsklass!
www.thorskogsslott.se 0520-661000 info@thorskogsslott.se

I Wadköping arrangeras flera historiska evenemang.
Bland annat medeltidsarrangemang med tornerspel.
– Allt har dock modifierats på grund av Corona.
Istället för den årliga gammeldags julmarknaden
kommer Wadköping att förändras till en riktig
julstad. Också den förknippad med känslor, här
ska man gå omkring och njuta, berättar Anna som
önskar att fler i landet vill uppleva Wadköping.
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VILLANYTT TIPSAR VARJE MÅNAD OM ALLT MATNYTTIGT I OCH OMKRING HEMMET

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering

Lasermätning

VIBO
VIBO ELEGANT
ELEGANT 29-1
29-1 FUNKIS
FUNKIS
VIBO ELEGANT 29-1 FUNKIS

för exakta mått av din
köksbänk. Så går det till!
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BYGG & FIXA VÄXTHUS

Bygg ditt
eget växthus
-steg för steg

Ett växthus är mångas dröm, tänk att kunna odla växter och grönsaker samtidigt som
du har en härlig tillflyktsort där du kan pyssla och vistas. I växthuset kan dina grödor
utvecklas betydligt snabbare tack vare den värme som huset alstrar. Idag är det inte
ovanligt att man väljer att bygga växthus på egen hand. I den här steg för steg guiden
kommer vi att gå igenom vad som är bra att tänka på och hur man går tillväga rent
praktiskt. Mycket fokus behöver läggas på planeringsfasen för att bli nöjd med det
slutgiltiga resultatet, lägg därför mycket fokus på det steget.

D

u förlänger säsongen genom att
bygga växthus. För odlingsintresserade är detta en mycket
viktig punkt. Fundera kring
vad du vill odla i växthuset då
det kan ha inverkan på vilken
temperatur du kommer att behöva. Detta
påverkar i sin tid tur valet av konstruktion,
placering och byggmaterial. Glas ger i regel
bättre resultat för den som vill odla än plast
eftersom det har högre ljusgenomsläpp. Glas
är i de flesta fall dessutom ett snyggare alternativ. Fundera även över om du ska dra in el
och vatten i växthuset redan från början. Detta brukar uppskattas på längre sikt i samband
med vattning.
Det första du behöver fokusera på är att välja
en lämplig plats för det tilltänkta växthuset.
En bra och lämplig plats för växthus är solig
och det är bra om det inte finns några stora
träd i närheten som skuggar. Fundera kring
faktorer som skugga och väderstreck. Fokusera även på relationen mellan boningshus
och växthus. Hur ska man röra sig mellan
dem och hur blir vinklarna när du blickar ut
från boningshuset över det vackra växthuset.
Undvik att ha allt för långt avstånd mellan
husen. Dina val kan påverkas av om odling
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eller komfort är viktigast för dig i växthuset.
Det är klokt att inte stressa in i projektet.
Kanske vill du samla på dig en del material
längs vägen. Du kanske springer på de perfekta fönstren eller ett bord som du tycker skulle
passa perfekt i växthuset. Lägg även energi
på att bestämma hur omfattande du vill att
projektet ska bli. Du kan satsa på allt från ett
miniväxthus eller ett växthus med flera rum.
Några saker som är bra att ställning till är vad
du har för budget, om du ska söka bygglov,
vilken temperatur du vill ha, hur mycket
av arbetet du ska göra själv och hur många
sittplatser du vill ha plats för.

MARKARBETE OCH RAM FÖR
ATT BYGGA VÄXTHUS
När du har valt konstruktion, material och
landat i en rimlig omfattning för projektet
är det dags att sätta igång med det praktiska
arbetet. Du börjar med markarbetet. Här
gäller det att gräva ur och jämna till underlaget. Du behöver se till att underlaget är så pass
väl packat att du ska kunna bygga ett växthus
som står stabilt på ytan. I vissa fall kan det
vara nödvändigt att anlita ett företag som
hjälper dig att schakta marken för att få till en
slät yta. För arbetskostnaden kan du utnyttja
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Efter att takstommen är färdig och du har bestämt
taklutning ska takreglarna skruvas fast. Man börjar
med de fyra yttersta reglarna för att skapa stabilitet.
Sedan ska bygget lyftas upp ovanpå stommen som vi
beskrev i steget innan. Även här kommer du att behöva assistans av hjälpsamma personer i din närhet.
Kanske kan du locka med en fika längre fram i
växthuset som tack för hjälpen? Om det är ett mycket
stort bygge kommer ni att behöva en lyftanordning.
Justeras takkonstruktionen med hjälp av ett lod så att
det blir rakt innan den skruvas fast. Sedan fortsätter
du med övriga takreglar med samma metod.

KORTSIDOR OCH GLASRUTOR

ROT-avdraget och göra upp till 30 procents avdrag för
arbetet med schaktning.
Nästa steg efter avslutat markarbete är att bygga en
ram för växthuset. Det är lämpligt att kombinera och
skruva ihop två ramar som fungerar som en form för
den kommande kantbalken som senare ska gjutas. Alla
hörnen ska vara 90 grader – det här är viktigt för att
få ett bra resultat. Kontrollera att formen ligger plant
placerad på ytan som du har utfört ditt markarbete på.
Sedan är det dags att armera balken och att blanda ihop
betong för att gjuta bottenplattan på vilken du kommer
att placera grundmur och trästomme. Det här är grunden
på vilken ditt växthus kommer att vila.

BYGGA GRUNDMUR
När din ram är på plats i växthusets ytterkant och
betongen har stelnat och satt sig är det dags att skapa en
grundmur. Här beror grundmurens utformning lite grann
på hur du vill bygga växthus rent konstruktionsmässigt.
Förhoppningsvis har du vid det här laget en skiss att
följa. Det kan skifta mellan hur många lecablock du vill
stapla på varandra. Det finns helt enkelt olika vägar att
gå när det gäller design. Det blir snyggt med exempelvis
två våningar av lecablock mellan vilka du placerar murbruk. Efter att du har murat grunden är det bra att slamma
av grunden med vatten och murbruk.

NÄSTA STEG ÄR VÄXTHUSETS STOMME
När det gäller stomme är det vanligt att använda materialen trä eller aluminium. Om du väljer aluminium blir
det ofta billigare än trä och det kommer att kräva mindre
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underhåll. Stomme i aluminium erbjuds även i olika
former av lackerat, du kan få det i samma färg som ditt
boningshus om du önskar. Om du istället satsar på trä
som material kan du välja mellan flera olika träslag. Det
är vanligt med fur, gran, lärk eller ceder. Trä kräver mer
underhåll om det ska hållas fint på sikt, räkna med att
olja in det årligen. Graden av underhåll varierar på vilket
träslag du väljer.
När det är dags att bygga stommen gör du det vid
sidan om växthuset. När du sedan lyfter på stommen ska
den placeras på tjärpapp. Använda vattenpass så att allting placeras rakt, här är det viktigt med precision vilket
kommer underlätta längre fram. Se till att få det rakt
redan från början helt enkelt. Väggarna ska stå i våg åt
alla håll. Ta gärna hjälp av några vänner eller bekanta för
att lyfta på stommen, det lär behövas. Du monterar stommen i grunden med skruvar som lämpar sig för lecablock.
Ett smart tips för att spara tid är att måla stommen innan
den monteras.

TAKSTOMME OCH TAKREGLAR
Nu har vi kommit fram till avsnittet där det är dags
för takstomme och takreglar. Här är det dags att lägga
grunden för ett snyggt och ståtligt tak. Avgör vilken taklutning ni vill ha på ert växthus. Du sågar till en takregel
på vilken takstolarna senare kommer att placeras. Här
kan du passa på att utsmycka den synliga delen med ett
mönster om du vill göra ditt växthus lite extra personligt.
Kanske vill du göra en skåra där du kan hänga upp en
liten lykta eller ampel – eller så satsar du på stilrent räta
linjer. Det är smaksak som så mycket att annat när det
gäller att bygga växthus.

Nu börjar vi snart bli färdiga med att bygga växthus.
Härnäst står kortsidorna på tur. Det här steget går
ut på att få en stomme för glasfönster på plats på
växthuset. Regelverket på kortsidorna bygger du
direkt på plats. Du kommer att behöva kapa av en
del av takreglarna som sticker ut så att det blir jämnt,
snyggt och prydligt. Ett visst överhäng vill du dock
behålla för att bli av med vatten från taket. Det är
viktigt att fästa en bräda på ändarna av takreglarna
som glasrutorna på taket kan vila på tryggt utan att
hasa ner från taket.
När både kortsidorna och den skyddande brädan
på taket är på plats är det dags att montera diverse
lister som fönstren ska vila på ovanpå taket och på
växthuset väggar. Efter att du har monterat din glasskiva, eller plast om du har valt det, ska du fästa en
list även på ovanskivan för att säkerställa att skivan
ligger på plats säkert. Du vill inte vara med om några
otrevliga olyckor med glassplitter i eller omkring
växthuset. Det är viktigt att det blir en trygg miljö – ta
gärna experthjälp om du behöver det för att hitta rätt
konstruktion för ditt växthus.

DÖRR OCH INTERIÖR
Nu är växthusets golv, väggar och tak på plats. Det
som saknas är en eller flera dörrar. Här bygger du en
eller flera karmar beroende på önskat antal dörrar.
Du monterar gångjärn och hänger på din väl valda
dörr, gärna i matchande glas för att skapa en enhetlig
stil på växthuset. Det är vanligt att man väljer att fästa ett trekantsformat glas ovanför dörren för att få till
en snygg look. Det går även bra att fylla ut området
med annat material som trä. Det här är någonting
som du bestämmer under planeringsfasen när du
skissar på ditt växthus och letar exempel som just du
inspireras av.
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BYGG & FIXA SOLCELLER

SVENSKTILLVERKAD SPABADSDRÖM

Lär dig mer om solceller
Här ger vi dig svar på några frågor om solceller

THÖS NJ
PA
KAM ÅR!
PÅG

Har du passerat hus med solceller och funderat på om det kan vara något för dig?
Hur funkar det? Och vad ska jag tänka på? Villanytt frågar experten Robert Nordh
på Nordh Energy om solceller.
TEXT REDAKTIONEN

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?

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 pengarna
man satsat i anläggningen?

– Det är framför allt att du kan sänka
dina elkostnader, 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.

– 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 mycket el genererar solcellerna?

– 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

– En solcellsanläggning på en normalvilla
brukar ge cirka 10 000 kilowattimmar
per år. Moderna hus förbrukar lite

Hur vet jag om just mitt hus kan ha solceller?

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 mycket. 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.

SPABAD FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN.
I Sverige kan det skilja över 50°C mellan vinter och sommar. Men det är inte kylan som är
värsta utmaningen, utan det är den råa fukten och vinden. Med utgångspunkt i detta
designar och konstruerar vi spabaden för det nordiskas klimatet.
BEKYMMERSFRI NJUTNING, ÅRET OM.

Din lokala återförsäljare av:

Hantverksvägen 5, Askim/Sisjön Göteborg
www.poolproffset.se
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BYGG & FIXA STENLÄGGNING

Marksten
• vackert • hållbart • lätt att underhålla
Kom till oss så hjälper vi dig med tips och råd

De senaste,
trendande
stilarna för
stenläggningar
Större stenar, indisk granit, mer belysning, mörkare ytor och svängda
former. Det är några av trenderna
som märks på villatomterna, och
inte minst hos stenleverantörerna.
Villanytt besöker landets största
butikslager av marksten och ser
vilka stilar som pikar.

Entreprenadv. 1, Göteborg. 031–55 92 00
Öppettider: se www.gardajohan.se

TEXT TOM SWALES BILD GÅRDA JOHAN

K

aterina Trpceyska, säljare hos stenbutiken Gårda
Johan i Göteborg, möter dagligen villaägare och
professionella stensättare inför nya projekt. Vi
träffas på det enorma utomhuslagret, och ser hur
kundernas val ur det stora sortimentet tydligt
speglar trenderna.
– Just nu är intresset stort för natursten, och främst då den
här fina indiska graniten. Den är billigare än den svenska,
men håller samma höga klass. Den är dessutom hårdare och
tätare än den kinesiska graniten som kan hittas på den svenska marknaden, berättar Katerina.
För ett par år sedan så trendade de mindre och tumlade
byastenarna, men nu väljer allt fler större format.
– Ja. Bland de större plattorna så blir de mörkare och
slätare mer populära.
Större plattor ger färre fogar att rensa från ogräs, och
drömmen om minskat underhåll gör också att fler investerar i
de typer av fogsand som bättre hämmar ogräset.

MER UPPLYSTA MARKSTENAR
Belysning av stenläggningen är en stark trend som går hand i
hand med LED-teknikens utveckling. Förr var villatomterna
upplysta av få fasadlampor och någon enstaka lyktstolpe.
Det gav ett allmänljus som bländade när man stod nära men

FRITIDSHUS MED KÄNSLA

Rum för
drömmar

blev skumt i utkanterna. Idag har ljuset en betydligt större
roll, vilket säljchefen Patrik Winblad visar oss inne på Gårda
Johans belysningsavdelning:
– Utbudet är så stort att man kan belysa friare, skapa karaktär,
värme, form och framhäva stenläggningen. Man kan välja
uppåtriktade eller nedåtriktade. Svarta som blir mer dolda
eller blanka metaller som får ta plats. Höga, låga eller till och
med infällda lampor i stenläggningen.
LED-ljusens låga energiförbrukning gör att lamporna
får lysa hela natten, vilket höjer hela områdets trivsel och
trygghet. Att fastigheten exponeras dygnet runt gör också att
ljussättandet blir mer genomtänkt för att höja upplevelsen.

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.

SVÄNGIGA FORMER
Svängda former är ytterligare ett växande ideal, som märks
på murarna, stenläggningarnas mönster och gångstigarnas
utformning.
Katerina Trpceyska visar oss mängder av tjusiga exempel
på hur kurvor utstrålar mer liv och konstnärlighet än de räta
linjerna. Men, det som främst avgör valet av stenläggning är
husets arkitektur.
– Ja, men inom just den stil och tradition som passar huset,
finns också många alternativ och nya idéer att inspireras av.

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

Halvsida_Hudikhus_205x132.indd 1
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BYGG & FIXA ISOLERING

SKUMSPRUTAD

ISOLERING
ger många fördelar i villan

Att isolera bjälklag, tak och väggar med sprayad polyuretan kan ge många vinster, och i vissa
fall vara det enda alternativet. Foamens stabilitet, täthet och fuktavstötande egenskap gör
materialet intressant som investering för allt fler husägare. Mer kunskap får Villanytt av
Thermo-Logic, en rikstäckande kedja som sprutisolerar både gamla och nya byggnader.
TEXT TOM SWALES BILD ICYNENE

S

tefan Strandberg är företagets säljansvarige, och han samtalar dagligen
med kunder som är nyfikna på
styrkorna med skumisolering.
–Jobbet går ju mycket snabbare än
att lägga isoleringsskivor, som oftast
behöver byggas in. Det blir alltså billigare och
smidigare för kunden. Dessutom så blir de sprutade väggarna, taken och bjälklagen hermetiskt täta,
som ett skarvlöst och komfortabelt klimatskal,
berättar Stefan.
Tätheten gör att den fuktiga inomhusluften,
inte går in väggarna utan flödar ut genom husets
ventilation, som ju är avsikten. Stefan tillägger
att kunder med allergier, eller ägare till radonhus,
uppskattar ytterligare egenskaper:
– Ja, särskilt varianten med sluten cell skärmar
av radonstrålning och andra skadliga ämnen som
läcker ut från mark och äldre byggnadsmaterial.

RÅD & TIPS
Andra fördelar är möjligheten att utföra isolering i
trånga utrymmen.
– Visst, och dessutom så skyddas ju konstruktioner av foamen. Polyuretan hindrar fuktangrepp,
och den med slutna celler gör det särskilt omöjligt

82

för väta att sugas upp med kapillärkraft, förklarar
Stefan Strandberg.
Det är fascinerande att se hur teknikerna sprutar
skummet uppåt, där det fäster och expanderar på
undersidan av bjälklaget i krypgrunder, eller på
insidan av vindens tak. Villanytt frågar Stefan på
Thermo-Logic, vad man ska tänka på innan man
anlitar någon?
– Tecken på oseriösa firmor kan vara att de inte
först mäter fukthalten i husets virke, eller kollar efter mögel, innan det isoleras in. Eller, om de inte alls
synar utrymmets ventilation, eftersom luftgenomströmningen kan behöva ökas. Om de inte är
ackrediterade eller certifierade av isolersystemets
leverantör så kan det också vara riskabelt. Seriösa
leverantörer har även korrekta branddokument,
säkerhets- och teknikdatablad. Läs om materialet som ni erbjuds, för vissa är inte avsedda för
bostäder.
Korrekt utförd isolering är en god investering,
men klåpare kan tyvärr orsaka problem som sakta
växer fram. Så försök bedöma om de kan hållas
ansvariga i framtiden. Ju längre bakgrund företaget har, desto större chans att de finns kvar under
ansvarstiden.
– Ja, så kontrollera att hemsidan ser seriös ut,
med tydliga kontaktuppgifter.
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BYGG & FIXA BYGGA NYTT

SMULTRONSTÄLLET

för alla som söker nytt hus
Trött på att köra till olika orter, för att spana in ett enda visningshus? Husknuten i Göteborg är något så unikt som
trettiotvå välkomnande visningshus, samlade i en gemensam utställningsby. Att där få känna på materialen, uppleva
proportionerna och inspireras av variationsmöjligheterna är något helt annat än att bläddra i katalogerna.

F

TEXT TOM SWALES

yrtioårsjubilerande
Husknuten har verkligen
blivit den självklara punkten
för de som söker inspiration
och kunskap inför husköpet.
I stället för att tvingas fara
iväg till enskilda visningsplatser på
spridda orter, så träffar man fler än tjugo
husföretag på samma besök. Det berättar Husknutens VD Maria Hassléus.
– Ja, det är ett fantastiskt koncept.
Det stora utbudet av nya visningshus
och de kunniga säljarna gör köparnas
jämförelse enklare och tryggare. Husen
uppdateras ständigt med nya material
och lösningar, så besökarna återkommer
gärna ofta.
Det är en föränderlig by, där över
hundra kompletta hus har nedmonterats under åren, och gett plats till nya
modeller.

– Visst. Besökarna upplever verkligen
de senaste och aktuella husen, i både
klassiska och moderna arkitekturstilar.

SAMARBETANDE VILLAFÖRETAG
Husknuten ägs gemensamt av åtta av de
närvarande hustillverkarna. Genom att
erbjuda plats för branschkollegorna så
representerar området nu en betydande
majoritet av husmarknaden.
– Besöker man husknuten på måndag
till och med torsdag så kan man unna
sig en trevlig lunch på restaurangen.
Men, vi har även öppet på söndagar,
då folk oftast har mer tid att lugnt ta
in alla intryck och fakta. Samtliga hus
representeras av befintliga säljare under
Husknutens öppettider, med en liten
reservation för eventuella tillfälliga
ärenden, avslutar Maria Hassléus.

Husföretagen på
Husknuten just nu:
A-hus, Borohus, DalaTrähus,
Ekeforshus, Anebyhus, Kungshus,
Eksjöhus, Götenehus, Värsåsvillan,
Hjältevadshus, Hudikhus, Igland
Garagen, LB-hus, Mjöbäcksvillan,
Myresjöhus, PH Hus, Skidstahus,
Sköna hus, Smålandsvillan,
Vårgårdahus, Västkuststugan/Villan
och Älvsbyhus.

Tillverkning av tunnor och krukor av ek i tidlös
design. En svensk hantverkstradition som
ärvts i flera generationer.

Varalövs Tunnfabrik
Helsingborgsvägen 350
26296 Ängelholm
0431-220 18
info@tunnor.se
www.tunnor.se
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BYGG & FIXA LASERMÄTNING

LASERMÄTNING

får stenskivan att passa exakt
Många vill ogärna ta köksmåtten själva, när de ska beställa stenskivor. En miss med några millimeter
kan innebära att du måste beställa en ny, eller behöva stirra på en irriterande glipa varje dag. De flesta
väljer därför att bjuda hem proffsmätare, men hur erbjuds mätningen från en nätbaserad stenbutik på
annan ort? Villanytt har pratat med Granitop, som har resande team av mätare över hela landet.
TEXT TOM SWALES BILD GRANITOP

Din expert på glaslösningar

G

ranitops mobila team av
tekniker är ständigt ute
på mätning hos kunder,
från Ystad upp till Dalarna. Försäljningschefen,
Maris Orasson-Pukk,
berättar att just mätningen är en av de
mest uppskattade delarna i beställningarna.
– Exakt passning runt diskhoar, vattenkranar och mot omgivande väggar och
köksdelar betyder så mycket. Minimala
och jämna springor ger ju ett exklusivare
intryck, och blir lättare att hålla rent. Så
vårt team utför lasermätning med hög
precision, hemma hos alla kunder. Det
tar sällan längre tid än det skulle ta för
ett lokalt stenföretag att göra hembesök.
Och, måtten sänds direkt till vår stora
produktionsanläggning, med sådan
kapacitet att den totala leveranstiden inte
påverkas av distansen.
Logistiken för både teknikerna och de
tunga stenskivorna är verkligen effektiv.
Med tanke på att materialet har haft

miljontals år på sig att bildas, så är det
ju imponerande att den hamnar som en
skräddarsydd bänkskiva hos kunden
bara två veckor efter beställningen.

förtydligar Maris Orasson-Pukk.
Breda silikonskarvar eller springor fyllda
av brödsmulor och stekfett är alltså inget
som spekulanterna betalar extra för.

UTFÖRANDET PÅVERKAR VÄRDET

INTE MÅTTEN SOM KAPAR

Enligt Granitop så handlar den optimala
passningen inte bara om beställarens
visuella upplevelse utan även om den
framtida investeringen. Det vill säga att
även om man själv kan acceptera någon
millimeters glipa, så är frågan om bostadens framtida köpare gör det? Stenbelagda köks- och badrumsbänkar är ju en investering som mäklare gärna framhåller
och som ger ett högre försäljningspris.
– Ja, även om stenbänkarna är tio år
gamla så betalar bostadsköpare mer för
den bostaden, än ett likvärdigt hem som
har tio år gamla bänkskivor av trä eller
laminat. Stenens mindre underhållskrav,
längre livslängd och exklusivare lyster
tilltalar såklart fler. Men, det förutsätter
såklart att det är snyggt måttanpassat,

Men även om man mäter exakt, så är det
ändå vid bearbetningen i produktionsanläggningen som måtten förverkligas.
– Ja, här arbetar vi, både medarbetare
och maskiner, med digital precision,
intygar Maris.
Stenmaterial i ”vanliga” hem har stigit
i popularitet sedan åttiotalet, efter att
tidigare främst ha använts exteriört och
i statusinteriörer. Men varför har stenen
kommit att bli så älskad?
– Varje kund har sina anledningar. Ofta
handlar det om stil, beständighet och
underhållsfrihet. Men själv uppskattar
jag mina egna granitbänkar för att de
är så bra att baka, mjöla och kavla deg
på. Och lika lätta att hålla rena, avslutar
Maris.

Kostnadsfri
På www.vetro.se/glaslosningar kan du se ﬂera typer av glaslösningar som vi kan erbjuda.
Här hittar du allt från duschväggar, glasblock och glasräcken til skjutdörrar och skärmtak i
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Svenskförädlat säkerhetsglas. Vi hjälper även till med dimensionering och planering - helt gratis!

planering & rådgivning
www.vetro.se

031-46 OKTOBER
18 00
2020 VILLANYTT
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BYGG & FIXA HUSBIL

VINTERFÖRBERED

HUSBILEN
så slipper du möss och fryssprängningar

Sönderfrusna rör, mögel och möss är bara några av riskerna när husbilen står oanvänd
under vintern. Men med enkla och vedertagna åtgärder så håller sig husbilen lika fin i
vår som när du ställde av den. Vi får här de bästa tipsen av Fritidscenter i Göteborg.
TEXT TOM SWALES

V

erkstadschefen Fredrik
Svensson vet att det florerar
mängder av varningar och
"måsten" inför vintern.
– Men det räcker om man
fixar några få självklarheter.
Om husbilen ska stå utomhus så kommer den
såklart bli smutsig. Vill man inte skrubba hela
utsidan och taket i vår, så kan ett överdrag
vara bra. Men övertäck inte med en vanlig
presenning direkt på husbilen, eftersom det
bildas kondens däremellan av temperaturväxlingarna.
Ska man täcka husbilen så rekommenderar
Fredrik ett riktigt ventilerat husbilsöverdrag,
och i tillbehörsbutiken visar han oss flera
varianter från Kama fritid.
– Att ställa in en värmefläkt som bara håller
någon enstaka plusgrad, avråder jag från. När
inomhusluften pendlar mycket kring nollstrecket så kan det bli kondens. Bättre då att
låta det förbli kallt.
Mindre textilier som handdukar och sängkläder och är lätt att ta hem, men kuddar och
madrasser är desto klumpigare.
– Lämna dem gärna lite luftigt placerade,
och kanske något under madrasserna som
skapar distans till underlaget så att luft kan
flöda.

TÖM VATTENSYSTEMET
Fritidscenter i Göteborg, Malmö, Falkenberg
och Trollhättan hjälper varje vår husbilsägare
som inte tömt vattensystemet innan vintern.
Särskilt de som förvarat husbilen varmt, men
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inte räknat med strömavbrott.
– Rör, kopplingar och pumpar kan fryssprängas när kvarlämnat vatten vidgas vid
frysning. Så töm och torka ur färskvattentankarna, och kör pumpen tills inget mer
vatten kommer. Lämna kranarna öppna i
mittenläget så att både varm- och kallvattenledningarna töms. Lägg sen duschhandtaget
på duschgolvet så att minsta droppe kan rinna
ut, råder Fredrik Svensson.
Med öppna kranar och rör så kan eventuellt
vatten som fryser i vattenlåset ändå vidgas
fritt utan att skada rören. Man kan även slå i
någon deciliter spolarvätska i alla avlopp för
att få garanterat frysskydd.
– Toalett med spolvattentank tömmer man
genom att trycka flera gånger på spolning.
Gråvattentankarna ska rengöras ordentligt
med bra medel, säger Fredrik och pekar på
hyllan med Greywater Fresh i butiken.

ÖPPNA LUCKOR
Att lämna alla skåpluckor på glänt hjälper luftcirkulationen, och det gäller särskilt
kylskåpet som annars kan få en unken doft.
Matförpackningar och smulor drar till sig
möss, så lämna inte kvar några lockelser.
– Har man nära till el så kan man ha batteriladdaren på underhållsladdning, och därmed
kunna tända ljuset när man regelbundet kollar
läget i husbilen. Annars så lyfter man bara av
batterikabeln från en pol. Somliga oroas för
att däck blir platta under vinter, men vi ser att
de återfår perfekt form efter bara några mils
körning, avslutar Fredrik Svensson.
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ANNONS

VI GÖR TAK OCH FASAD
RENA FRÅN PÅVÄXT

MÄLARDALEN

KL A SIFIE D.s e

Ha numret till
närmast el- och
rörjour redo

ROT/RUT
Tjänsterna är godkända
för ROT/RUT-avdrag

Likheten med brandkåren är slående. Båda
rycker ut i röda bilar för att hjälpa drabbade
människor i byggnader, när SOS Alarm kallar.
Skillnaden är att brandkåren sprutar vatten
och släcker, medan el- och rörteknikerna
stoppar vatten och tänder. Villanytt träffar
Göteborgs el- & rörjour, men vet du vem du
ska ringa i din stad?

Vi hjälper dig med allt
det administrativa

Behandlingsmetoden vi använder är
långtidsverkande och det tar upp till
två år innan full effekt är uppnådd.
Kontakta oss för mer info.

TEXT TOM SWALES

3 BRA TIPS
för hushållen
Glenn Olsson och teamet framhåller tre tips
för Villanytts läsare:
Alla bör förvissa sig om var huvudvattenkranen sitter, så att man lätt kan stänga av
den själv vid översvämning.
–Ja, och även att ha koll på var jordfelsbrytaren sitter placerad. Då går det snabbt
och smidigt att bryta strömmen när situationen kräver det, eller slå på den om
strömavbrotten bara beror på att brytaren
slagit av elen. Vi kommer mycket gärna
och hjälper, men det kan ju vara tråkigt för
kunden att behöva betala för utkörningen, om
det bara är en småsak som de kan lösa själv.
Ett exempel är när jordfelsbrytaren bryter
strömmen upprepade gånger, vilket oftast går
att lösa genom att dra ut sladdar till hushållsapparater som är påslagna. Någon av dem
felar troligen, kanske ett gammalt strykjärn,
eller så är för många apparater
–Det tredje rådet är att ha telefonnumret till
ortens el- och rörjour uppskrivet och tillgängligt för alla familjemedlemmar.

G

lenn Olsson och hans medarbetare
har tillkallats som räddare i nöden,
ända sedan 1988. På dagtid kommer
samtalen dels från privata villaägare,
men även från bostadsföreningar och
fastighetsägare som tecknat avtal.
Fast efter kontorstid är det SOS Alarm som svarar och
sänder ut bilarna på akuta ärenden.
– Vi brukar kunna lösa nästan allt som har med el
och vatten att göra. Den vanligaste orsaken till stopp i
avloppet beror på doftprodukter som sätts på toalettringen och sedan råkas spolas ner, berättar Glenn.
Även leksaker är ganska vanligt att de hittar i rören,
med hjälp av kamera som de styr in i avloppsrören
igång samtidigt.

VI GÖR OCKSÅ:
Före

Efter

Läs mer om våra tjänster:
www.clinnoc.se

ERBJUDANDE TAK!

ÄVEN MÄNSKLIGA PROPPAR
Det händer att Göteborgs El- & Rörjour upptäcker att
det är en människa som utgör proppen:
– Ja, några gånger om året får vi faktiskt rycka ut
till översvämningar där orsaken är att någon somnat
i duschen och satt sig på golvbrunnen. Om personen
inte vaknar och öppnar dörren, så brukar vi behöva
kalla på låssmed för att kunna komma in.
Man kan lätt föreställa sig förvåningen av att slå
upp ögonen i duschen, omgiven av okända tekniker
samtidigt som hemmet är översvämmat. Att då ha en
granne under kan vara din lycka, men knappast för
honom själv.

• Målningarbeten
• Tvätt av fasad
• Tvätt av altan och trädäck
• Tvätt av plattytor
• Fönsterputsning
• Tvätt av solpaneler

Före

BEHÖVER DU HJÄLP
MED TRÄDFÄLLNING?
Vi utför säker trädfällning
och stubbfräsning.
Kontakta oss för offert.

Efter

Grovrengöring och behandling mot
påväxt. Besiktning av takpannor,
ränndalar, hängrännor m. m. Takyta
upp till 135 m2. Efter ROT-avdrag.

6500,Ord. pris: 9 000,-

RENT HUS PROFESSIONALS REPRESENTANT I MÄLARDALEN:
90

Clinnoc AB, Matthias Lindholm | 0768 -715 715 | renthus@clinnoc.se
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BÅT BYGG & FIXA

Kapell-tips
inför vintern
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MARKNADENS BÄSTA
FASADSKIVA
STENI Colour är ett flexibelt fasadsystem
med fasadskivor och hörnlösningar i en
mängd olika format, färger och glanstal.
Skivorna kräver minimalt med underhåll
och kan monteras året om.
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Den
är
mycket
lämplig
förinklädning
inklädning
av
socklar,
vindlämplig
lämplig
för
inklädning
av
socklar,
av
socklar,
vindvindTERRA by STENI är en sockelskiva
av glasskydd,
garage,
stödmurar
m
m.
fiberarmerad
polymer-komposit
med
en
skydd,
garage,
stödmurar
mm.
m.
lämplig
för stödmurar
inklädning
socklar,
skydd,
skydd,
garage,
garage,
stödmurar
mav
m m. vind-

25Y

yta av krossad natursten. Den är mycket
skydd, garage,
stödmurar
m m.
lämplig
för inklädning
av socklar, vind-
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25Y
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skydd, garage, stödmurar m m.
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TEXT TOM SWALES

– 60 ÅRS FUNKTIONSGARANTI

Tidlös Design
STENI Colour är ett flexibelt fasadsystem
Enkel montering
med fasadskivor och hörnlösningar i en
mängd olika format, färger och glanstal.
60 års Garanti
Enkelt underhåll
TERRA by STENI är en sockelskiva av glasSkivorna kräver minimalt med underhåll
Robust och slagfast
och kan monteras året om.
fiberarmerad polymer-komposit
med en

BÄSTAGARANTI

Har du också funderat på hur kapellet kan
vara i sämre skick när du tar fram båten
på våren, än när du ställde undan den på
hösten? Är det svårt att lämna in kapellet
för reparation på sommaren, då skadan
stör som mest, men kapellet är omöjligt att
avvara? Eliassons Kapell- och segelmakeri
bjuder på råd som ger dig ett perfekt kapell
till vårpremiären.

herese Thell är kapellmakare i fjärde generationen, på släktföretaget
ute på Hönö.
–Det är nu på hösten
och vintern som man ska
lämna in kapellet, eller beställa ett
nytt. Dels för att priset kan bli bättre,
men främst för att du inte alls behöver
kapellet nu. För det ska inte så uppfällt under presenningen på vintern,
för det sliter på kapelltyget. Och det
är stor risk att kondens bildas, som
ger mögelskador.
Somliga båtägare lägger träreglar
ovanpå det uppfällda kapellet för
att få en vädrande luftspalt under
den hårt spända presenningen. Det
avrådes också, för reglarna rör sig mer
än man anar och orsakar friktion mot
väven.

BÄSTAGARANTI
25Y

Tidlös Design

Enkel montering

60 års Garanti

Enkelt underhåll

Robust och slagfast

– Kapellet utgör en stor del av båtens
Therese Thell.
utseende. En fin båt, ser tyvärr ändå
Sedan starten 1929 så har Eliassons
risigt ut med ett fult kapell. Med rätt
samlat på sig mallar för cirka 3 500
färg, form, fönster och lyster kan
kapellmodeller, så chansen är stor att
kapellet till och med förhöja utseendet mallarna för just ditt kapell finns här.
och ge båten karaktär.
Och ett rent,
– Många
originalkapell
TERRA
by STENI
är enbåtmärkens
sockelskiva
av glashelt och välspänt kapell gör att man
har
sytts
här,
efter
våra
mallar.
fiberarmerad polymer-kompositSå,med en
kan njuta av båtens utrymme mer,
behöver man en ny del eller ett helt
yta
av krossad
natursten.
Den
mycket
oavsett väder, förklarar
Therese.
likadant
kapell så råder
jag attär
man
lämplig för inklädning
av
socklar,
letar efter den fastsydda etiketten. Därvindstårstödmurar
ID-numret för kapellmodellen.
skydd, garage,
m m.
FRIARE VAL HOS KAPELLMAKERIET
Annars kommer vi ut och mallar av
kapellet. Men, undvik att jaga lägst
Fördelarna med att vända sig direkt
pris, för slarvigt sydda kapell kan
till en kapellmakare, i stället för
vara omöjliga att byta delar på om det
båtleverantören, är många.
skadas.
– Ja, man kan få ett bättre pris, och
Therese avslutar med påminnelsen
egna förändringar. Som att förstora,
om
att alltid tvätta av kapellet inför
förminska eller ta bort ett fönster.
vintern.
Alger, lav och mossa kan froEller anpassningar för speciell utrustdas och skada väven, medan långvarig
ning eller ändrad konstruktion på
smuts ger permanent missfärgning.
båten? Eller välja färg friare, föreslår

FÖRNYA DIN SOCKEL
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N O N S med
F R Å N i annonssamarbete med

Få hjälp att
välja rätt
produkt!

Få hjälp att
välja rätt
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Tre familjer berättar:
Tre familjer berättar:
Oavsett
luktproblem
i
villan:
t luktproblem i villan:
Så enkelt
Så enkelt blev
vi av blev vi av

Ozoneair
oneair
fixar fixar
det det
villalivet
villalivet i annonssamarbete
AN
N O N S med
F R Å N i annonssamarbete med

Ring någon av våra
för råd på telefon
Fåexperter
hjälp att

Ring någon av våra
experter
för råd
på telefon
Få hjälp
att

med den
dåliga lukten
med den
dåliga
lukten
välja
rätt
välja rätt
0771-366
366
Tre
familjer
berättar:
0771-366
366
Tre familjer berättar:
produkt!
Oavsett
luktproblem
i
villan:
produkt!
Få hjälp att
Oavsett luktproblem i villan:
Få hjälp att
Familjen
Nilssons
villa
luktadeblev
unket. Staffan
Johansson
hade
Familjen Nilssons
villa
luktade
unket.
Staffan
Johansson
hade
Så
enkelt
vi
av
Så
enkelt
blev
vi
av
Ozoneair
välja
rätt GO 30
Ozoneair
GO 30
väljaLindbergs
rätt
problem
med
dålig
lukt i Lindbergs
60-talsvillan.
Och Elisabet
Tre
familjer
berättar:
Trelukt
familjer
berättar:
problem med dålig
i 60-talsvillan.
Och
Elisabet
Enstaka rum, bilar,
produkt!
Enstaka
rum, bilar,
Oavsett
produkt!
med
den
dåliga
Oavsett
i villan: i villan:
med
den
dåliga
lukten
hus
luktade
tobak.
Alla
fick
de
hjälp av denlukten
svenska
innovationen
– på
någraluktproblem
timmarluktproblem
båtar, husvagnar.
hus luktade tobak.
Alla
fick
de
hjälp
av
den
svenska
innovationen
ågra
timmar
båtar,
husvagnar.
Så enkelt
366
Så enkelt blev
vi av blev vi av
0771-366
366 0771-366
villalivet
villalivet i annonssamarbete
AN
N O N S med
F R Å N i annonssamarbete med

E

kr TT
0 A BA
25BB-R

Ozoneair PLUS 60

*uppge kod viliv7go
vn1go
Medelstora
(gäller
6/10-27/10)

W

(gäller
6/10-27/10)
✔ FRI
FRAKT
✔ 5 ÅRS GARANTI

rum, mindre
Ozoneair
PLUS
60 och hus.
lägenheter,
stugor
EB

W

Behandlingstid: :**2h

EB

E

Medelstora rum, mindre
Kapacitet:stugor
10 - 60 m2
lägenheter,
Ozoneair
PLUS 60och hus.

T

W

kr TT
0 A BA r T
25 B-R 0 kABAT
25 B-R

W

EB

Kapacitet: rum,
10 - 60
m2
Medelstora
mindre
Driftstid:
4000h
Behandlingstid:
:**2h
lägenheter,
stugor
och hus.

Påfyllningsbar:
Ja
Driftstid:
4000h
Kapacitet: 10 - 60 m2
Påfyllningsbar:
Ja
Vikt:
4,5
kg
Behandlingstid: :**2h
Vikt: 4,5 kg
Driftstid: 4000h
*
Påfyllningsbar:
Ja kr*
Pris:
5990
✔
FRI
FRAKT
Vikt:
✔ 4,5
FRIkg
FRAKT
✔ÅRS
5 ÅRS
GARANTI
✔
5
GARANTI
Pris:
5990
kr*viliv7plus
*uppge
kod
vn1plus
*uppge
kod viliv7plus
vn1plus
✔ FRI
FRAKT
(gäller
6/10-27/10)
(gäller
6/10-27/10)
✔ 5 ÅRS GARANTI

Pris: 5 990 kr

*uppge kod viliv7plus
vn1plus
(gäller 6/10-27/10)

k T
k0r
00 kr
505 00
5

EB

Ozoneair PRO120

Hela hus, våningsplan

E

och
lägenheter.
Behandlingstid:**2h

W

r

Ozoneair
PRO120
Hela
hus,
våningsplan
och
lägenheter.
Hela
hus,
våningsplan
och
lägenheter.
Kapacitet: 15 - 120 m2
T

Kapacitet: 15 - 120 m2

krBATT
00-RA

5 B
EB r T T
W0 k BA r T
A
T
50 B-R 0 kABA
50BB-R

W

Ozoneair PRO120

TBA
AAT
T
-BR BAT
RBA
BE-B
RA
EB
BWW
EB
W

Driftstid:
Vikt: 6,34000
kg h

kr ATT
0 AB
15 R

B-

*uppge
kod viliv7go
vn1go
Pris:
3990
KR*

r

W

ensom
gas
somletar
snabbtinletar
sig
inoch
i skrymsen
gas
som
snabbtytor
letar
sigkällan
in i skrymstextilier
andra
där
till
gas
snabbt
i skrymsoptimala rengöringstiden
och
en gas som
snabbt letar sigtextilier
in en
i skrymsoch
andra
ytor därsig
källan
till

kr ATT
r T
0 AB
15 B-R 0 kABAT
15 B-R

2
Påfyllningsbar:
Kapacitet:
5 -FRAKT
30 mNej
✔ FRI
Vikt:
2,9
kg
Behandlingstid:
**4h
✔ 5 ÅRS GARANTI
Driftstid:
4000h
*uppge
kodKR
viliv7go
vn1go
Pris:
3990
*
Påfyllningsbar:
Nej
(gäller
6/10-27/10)
✔
FRI
FRAKT
Vikt: 2,9 kg
✔ 5 ÅRS GARANTI

k T
0 ABA kr ATT T
25 B-R 50-RAB 0 krBAT
EB 2 B 25 -R A
BB

W

2

EB

B-

Ozoneair

W

EB

DetDet
här
Det här är
härärär
Ozoneair
Det här är
Det här är Ozoneair
Ozoneair

2

Enstaka
rum, bilar,
Behandlingstid:
**4h
båtar,
husvagnar.
Driftstid:
4000h
Pris:
3 990 KR*

EB

W

2

W

kr ATT
0 AB kr ATT
15 B-R 50 RAB
1
EB

– på
några timmar
– på några
timmar

Ozoneair

EB

EB

W

FAKTARUTA

Ring någon av våra
experter
för råd 5på-telefon
Kapacitet:
30 m2
Ozoneair
GO 30 **4h
Behandlingstid:
Enstaka
rum,4000h
bilar,
Driftstid:
båtar,
husvagnar.
Påfyllningsbar: Nej
Ozoneair
GO
30
Vikt: 2,9
Kapacitet:
5 -kg
30 m2

0771-366366 0771-366366
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luktade
tobak.
Alla
fick
de
hjälp
av
den
svenska
innovationen
Ozoneair
är enröklukt,
unik ozongeneratorOzoneair
som
av med
Familjen
Nilssons
villa
Johansson
hade
båtar, husvagnar.
”Värdet
på
huset
ökade
tack
vare
Ozoneair”
öklukt,Vill du bli
Familjen
Nilssons
villa
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Ozoneair,
som
enkelt
och
effektivt
tarOch
bortElisabet
lukter
med
ozon.
Ozoneair
GO
enkelt
tar
bort
dåliga
lukter.
Dålig
lukt
Ozoneair,
som
enkelt
och
effektivt
tar
bort
lukter
med
ozon.
problem
med
dålig
lukt
i
60-talsvillan.
Lindbergs
Kapacitet:
m2
Vikt:
2,9 kg 5 - 3030
mögellukt eller annan dålig
problem med
dålig
luktStaffan
ifick
60-talsvillan.
Och Elisabet
Lindbergs
fick
jag
tips
om
Familj:
Johansson,
Eskilstuna.
nan dålig
kan
bero
på
flera
anledningar,
stängda
jag
tips
om
Familj:
Staffan
Johansson,
Eskilstuna.
Enstaka
rum, bilar,
kan bero på flera anledningar, stängda
Behandlingstid:
**4h
hus
luktade
tobak.
Alla fick de Ozoneair
hjälp av den
svenska
innovationen
Fakta om ozon:
hus luktade tobak.
Alla fick
deHuset
hjälp
den
svenska
– och
Fakta om
ozon:
båtar,
husvagnar.
lukt? och dåligt ventilerade utrymmen som
och dåligt ventilerade
utrymmen
som
Luktproblem:
luktade
skarptinnovationen
Ozoneair
–av
och
Driftstid:
4000h
Pris:
3
990
KR*
Luktproblem:
Huset
luktade
skarpt
Ozoneair
är en unik ozongenerator som
Ozoneair,
som
enkelt
och
effektivt
tar
bort
lukter
med
ozon.
”Värdet
på
huset
ökade
tack
vare
Ozoneair”
A
Ozoneair
är
en
unik
ozongenerator
som
ARUT
Vill
du
bli
av
med
röklukt,
FAKT
●ARUT
Ozoneair,på
som
enkelt
ochäntligen
effektivt
tar
bortOzoneair”
lukter med ozon.
äntligen för-✔ Kapacitet:
huset
ökade
tack
vare
Ozonteknik
haroch
länge
använtsav”Värdet
A
Villutsätts
du bli
avsälja?
medmögel,
röklukt,
utsätts
för fukt,
mögel, cigarettrök
eller
FAKT
Påfyllningsbar:
Nej
och
stickande
av
impregneringsmedel.
5 - 30 m
● Ozonteknik
förhar
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Då
kan
för
fukt,
cigarettrök
eller
enkelt
tar
bort
dåliga
lukter.
Dålig
lukt
stickande
impregneringsmedel.
enkelteller
tar bort
dåligadålig
lukter. Dålig lukt
a? Då kan mögellukt eller annan dålig
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ANNONS

Nu kan alla tända säkert och lätt i brasan
Bilars
rostskydd
sämre än
ägarna anar

Lägg tändull under
veden och tänd
- du är igång!
1,5 kg påse: 99 kr
25 styck i påse: 49 kr

Har du någonsin lyft upp din relativt nya
bil och spanat efter rost? Rostskyddet från
bilfabriken är inte särskilt imponerande,
vilket alla kan se i Vi Bilägares ”Rostregister”
där nästan alla bilmodeller har granskats.
Villanytt följde med Rostskyddsexperterna
i Göteborg, in under kundernas bilar, och
vi blev snart införstådda i behovet av extra
rostskyddsbehandling.

Beställ via mejl till: info@Hnordic.com
Rent träull och plantbaseradvax inget annat
Brinntid ca 10 minuter.
Fraktkostnad tillkommer .

TEXT TOM SWALES BILD PIXNIO

K

rister Nilsson på Slakthusgatans Rostskydd,
har synat och behandlat
kundbilarnas chassin
och hjulupphängningar i
sjutton år. Erfarenheten
har byggt upp en unik kunskap om
korrosion.
– Ju tidigare en bil behandlas, desto
större värde bevaras. Det blir ju även
en effektivare behandling, när bilen är
relativt ny och ännu inte har angripits
av rost. Vi ser dessutom att bilmärkenas rostskydd ganska väl följer deras
prisklasser. Billigare bilar har generellt
sett tunnare plåt och mindre omfattande galvanisering, och därför ett
större behov av extra rostskydd. Men
å andra sidan så skyddar man ju ett
högre värde om man låter behandla en
dyr bil. Så alla tjänar definitivt på det,
förklarar Krister.
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DINITROLS GARANTIER
Som en del av marknadsledande
kedjan Dinitrol så jobbar Krister och
medarbetarna med organisationens
egenutvecklade produkter, behandlingsscheman och metoder.
– Det spelar ingen roll vilket center
i kedjan man lämnar sin bil till. Man
får rostskyddet utfört med samma
kompetens och ledande garantier.
Men garantierna från biltillverkarna finns det däremot anledning för
bilägarna att granska. Rostskyddsgaranti ingår i alla nybilsköp, men
köparna fördjupar sig sällan i vad
garantierna egentligen omfattar.
– De skyddar tyvärr inte alls mot de
verkliga rostproblemen. Och när det
gäller begagnade bilar så är det tyvärr
många som bedömer statusen utifrån
lacken och karossen, medan rosten

egentligen kommer på viktigare delar
som chassit, hjulupphängningen och
balkarna. Men även en begagnad bils
begynnande angrepp kan bromsas
till mycket rimligt pris. Vi erbjuder ju
behandlingar med olika omfattning
och prisnivåer, utifrån din bils behov
och värde.

HINDRAR VÄRDESÄNKNINGEN
Villanytt undrar om det verkligen är
värt att investera i en bil som man
kanske säljer om fyra år?
– Bilen tjänar ju alltid på en behandling, och ägaren tjänar mycket om
det görs tidigt så att skicket består
under de år man äger bilen. Dessutom så får man mer vid försäljningen
om man kan uppvisa papper på en
auktoriserad behandling, jämfört med
en likadan obehandlad bil, avslutar
Krister Nilsson.

wwwHnordic.com

Info@hnordic.com
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BYGG & FIXA GOLV

TYDLIG
AKTIVITETSYTA
lockar till sport och lek

En inbjudande yta för fysiska aktiviteter, kan öka leklusten i både familjen och grannskapet. Men, några regnblekta
kritstreck på garageuppfarten ger knappast känslan av att spela hockey under strålkastarna i ett fullsatt Globen.
Med ett riktigt lek- och sportgolv kan man däremot skapa en riktig plan, inomhus eller utomhus. Bergo Activity Area
är det nyaste på marknaden med många smarta fördelar, enligt Tess Sjödin hos tillverkaren Bergo Flooring.

A

TEXT TOM SWALES BILD BERGO FLOORING

ktivitetsytan består av
golvplattor som fogas
samman, med ett klicksystem, till en stabil
och slitstark plan med
tydlig målgård. Med
styva plattor i stället för en matta, får
man en slitstarkare lekyta som kan utvecklas med fler plattor, och anpassas
friare efter platsen och ytan.
– Ja, planen blir också dränerad,
eftersom plattorna släpper igenom
regnvatten, så man slipper vattenpölar. Ytan ger bra glid för exempelvis
hockeypuckar, men ändå bra fäste för
både skor och bara fötter. Att platsen
blir tydlig och tillåtande för glada och
actionfyllda aktiviteter gör att man
lockas dit, förklarar Tess Sjödin.
Hon nämner att suget efter aktiv-
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itetsgolven i hemmen, på tomterna
och i villaområdenna har ökat kraftigt
under pandemin. Dels för att många
klubbar och sportanläggningar har
tagit paus, men även för att fler ser
hur de golvlagda ytorna blir positiva
samlingsplatser som främjar rörelse.

TÅL HÅRDA SPARKAR
OCH SLAGSKOTT
Tess Sjödin berättar att barn, ungdomar och ibland hela familjerna spelar
basket, innebandy och hockey på
aktivitetsytan.
– Många gillar underlaget som skottramp för hockey och innebandy. Och
även om man skapar sin plan i garaget,
eller på uppfarten, så kan bilen parkera ovanpå utan problem. Behöver

man byta en platta, eller komma åt en
golvbrunnn så tar man bara ur en ruta.
Det finns någonting entusiasmerande i att kliva ut på en riktig plan, på
samma sätt som lusten ökar när man
drar på sig en landslagströja.
– Ja, planen gör att man känner
sig lite mer proffsig, och leker ut sina
drömmar mer.
Tess visar Villanytt att golvet har en
grå spelyta, med blå målgård, och finns
i tre olika stora kit.
– Visst. För basket på liten yta hemma så kanske en enda målgård räcker.
Men får man större utrymme framöver
så kan man kombinera två ytor och få
två målgårdar mittemot varandra.
Tess berättar glatt att den helt nya
produkten redan finns ute på två av de
största byggbutikerna på nätet.
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BYGG & FIXA SPRÖJS

Fönsterluckor
och spröjs
– husets ansiktslyftning

NATURSTEN
FRÅN
NATURSTEN FRÅN
NORSK STENMILJÖ
STENMILJÖ
NORSK

Vare sig du bor i ett äldre hus eller i ett nybyggt
behöver du visa det omsorg. Att ge sitt hus ett
lyft behöver inte vara särskilt krångligt. Det
kan vara så enkelt som att byta ut dina gamla
spröjs mot nya och helt underhållsfria.
TEXT JESSICA ROOS RAHMQVIST

Norsk
StenMiljö
ledandeaktör
aktör inom
inom import
avav
natursten
i Sverige
Norsk
StenMiljö
ABABärärenenledande
importoch
ochförsäljning
försäljning
natursten
i Sverige
Vi satsar medvetet på produkter av hög kvalitet som kan användas till trädgård, interiör och fasad.

I

Västerfärnebo, två mil norr om
Sala finns Torbjörn Flodström som
driver företaget Fina Spröjs. Han
är något av en expert på underhållsfria spröjs och fönsterluckor.
Kunskaper han gärna delar med
sig av.
– Såväl spröjs som fönsterluckor
är ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt att förnya utseendet på sitt hus,
betonar han.
Spröjs är för många något som
förknippas med äldre hus. Men även
till nybyggda hus är efterfrågan på
spröjs stor.
– Idag byggs många hus i äldre
stil och i New England-stil. Det
är hustyper som gör sig extra bra
med spröjs. De som bygger nytt vill
naturligtvis ha moderna, fina spröjs
av god kvalitet, men de vill också ha
underhållsfria sådana. Vare sig du
har ett gammalt eller nytt hus finns
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Vi satsar medvetet på produkter av hög kvalitet som kan användas till trädgård, interiör och fasad.
Produkterna vi levererar är tillverkat av skiffer och granit. De flesta produkter på vår hemsida lagerförs på
Produkternahuvudkontoret
vi levererar äri Sandefjord,
tillverkat av och
skiffer
och till
granit.
Dei Sverige
flesta produkter
på av
vår1-2
hemsida
leveras
kunder
inom loppet
veckor. lagerförs på
huvudkontoret i Sandefjord, och leveras till kunder i Sverige inom loppet av 1-2 veckor.
idag ingen anledning att lägga tid och
kraft på den gamla sortens spröjs när
underhållsfria finns att tillgå, menar
Torbjörn.
Spröjsen kan fås i olika kulörer, och
lackas med tvåkomponentsfärg.

VAD LYFTER DITT HUS?
Den nya generationens spröjs, som
Torbjörn kallar dem, är tillverkade
i UV-beständig pvc och finns i flera
olika utföranden. Med andra ord kan
du enkelt ge ditt hus ett tidsenligt lyft
i en design som passar just din hustyp
och din smak. Det är en stor skillnad
mot så kallade traditionella spröjs.
– Enkelhet förespråkas idag och
det kan inte bli mycket enklare än så
här. Produkten är uppbyggd med en
ram som fästs på glaslisten vilket gör
att det är mycket enkelt att ta bort
spröjsen vid fönstertvätt. Det är både

snyggt och praktiskt.
Ramen kräver dock millimeterprecision varför varje fönster i ett
hus behöver mätas separat.
– Det får inte vara mer än två
millimeters fel om det ska passa.
Därför åker jag land och rike runt
för att mäta fönster. Från privatvillor
med exempelvis tio fönster, upp till
bostadsrättsföreningar med hundratals fönster.

Läs mer på vår hemsida:

Läs mer på vår hemsida:

www.norsk-stenmiljo.se

www.norsk-stenmiljo.se

POPULÄRA FÖNSTERLUCKOR
Torbjörn ser även en ständigt ökande
efterfrågan på fönsterluckor i klassiskt utseende, men modernt material.
– De behöver inte heller skrapas,
slipas eller målas. De görs i
UV-beständig vinyl och håller sig fina,
år efter år. Fönsterluckor ger ett stort
lyft för ditt hus.

Behöver du rådgivning, inspiration eller bara några goda ideer för hur
du skall använda natursten så kontakta oss i Norsk StenMiljö AB.

Behöver du rådgivning, inspiration eller bara några goda ideer för hur

Tel. 0526
66700
• mail@norsk-steinmiljo.no
www.norsk-stenmiljo.se
du skall
använda
natursten så kontakta oss i •Norsk
StenMiljö AB.

Tel. 0526 66700 • mail@norsk-steinmiljo.no • www.norsk-stenmiljo.se
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Höstkampanj
Breeze – 2 liggsäten, 5 pers.
G E R

D I G

M E R

Spabadet du kommer att älska

Familjefavoriten
200 x 200 cm

✔ 25 rostfria jets och 3 hk pumpar

Bluetooth Stereo, CD Ozon för kristallklart
vatten, 28 jets, 24 LED-ljus – 3 vattenfontäner

✔ 24 LED-ljus och 3 vattenfontäner

Ord. 96.600:-

✔ Bluetooth-stereoanläggning ingår

Snabb
leverans!

✔ CD-ozon för kristallklart vatten
✔ 24 timmars ljudlös cirkulation med frostvakt

Vi tar förbehåll om eventuella prisändringar och feltryck

STOCKHOLM/BROMMA
HotSpring Massagebad
Drottnigholmsvägen 197
Tel. 08 – 704 00 77

Storm – 1 liggsäte, 6 pers.
Familjefavoriten

✔ Extra stort värmeelement och 5-skikts isolering

Besök en av våra butiker

59.900:-

www.hotspring.se

GÖTEBORG/BÄCKEBOL
HotSpring Massagebad
Transportgatan 4
Tel. 031 – 387 54 54

200 x 200 cm

Bluetooth Stereo, CD Ozon för kristallklart
vatten, 25 jets, 24 LED-ljus – 3 vattenfontäner

Ord. 96.600:-

AVLOPP BYGG & FIXA

Mycket att vinna
på rätt avlopp
om man jämför
Vanligen är det entreprenören som köper in den
enskilda avloppsanläggningen, och få husägare
fördjupar sig i vilket fabrikat eller vilken modell
de får. Oftast så föreslår utföraren en produkt
från sin leverantör, men sällan jämförs den med
andra av samma typ. Patrik Ellis, VD på Baga,
menar att husägaren då riskerar att betala för ett
avlopp med sämre kapacitet, kortare garantier
och krångligare hantering.
TEXT TOM SWALES

59.900:-

Köp tryggt från Sveriges ledande spabad leverantör

Wave

– 2 liggsäten, 5 pers.

Ger lyx i vardagen

216 x 216 cm

Bluetooth Stereo, CD Ozon för kristallklart
vatten, 45 jets, 24 LED-ljus – 3 vattenfontäner

Ord. 118.800:-

Storm, 6 pers. – 200 x 200 cm

59.900:-

79.900:-

Wind – 1 liggsäte, 6 pers.
Ett vattenparadis för hela familjen

V

illaägare är generellt sett duktiga på att
jämföra produkter, så det är märkligt att
de inte synar utbudet av enskilda avlopp
närmare.
– Visserligen är husägaren införstådd i
vilken typ av anläggning som de har fått
myndigheternas tillstånd för. Men det finns så många
produkter att välja mellan, med olika fördelar, förklarar
Patrik Ellis.
Pris är en faktor som skiljer sig mycket:
– Ja, men vill man spara slantar så ska man främst kontrollera att anläggning har låg driftskostnad. Där finns mer
att spara, än att jaga det lägsta inköpspriset.
Låg driftskostnad är ofta ett tecken på god kapacitet och
trygg drift, jämfört med vissa billigare avloppsanläggningar som är underdimensionerade.

UNDERHÅLLSFRITT TACK
Alla uppskattar så lite underhåll som möjligt, och Patrik
förklarar att de tar fasta på det i utvecklandet hos Baga:
– Våra populäraste anläggningar har låga underhållskrav, och de har ofta lite större magasin för slamavfallet.
Då krävs inte lika täta besök av slamsugsbilen vilket man
spar in pengar på. Dessutom minskar miljö- och hälso-

Ord. 96.600:-

risken med att tanken inte överfylls lika lätt.
När Villanytt jämför deras olika markbaserade avloppsmoduler så reagerar vi särskilt på en modell. Dess integrerade slamavskiljare uppges vara sextio gånger effektivare
än snittet på marknaden. Kan det stämma?
– Garanterat, och det bekräftar ju hur stora skillnader
man hittar, om man jämför. Den här, Easy, har utvecklats
för anläggningar som kräver hög skyddsnivå. Den har
också en miljösmart funktion för fördelning av fosforinbindande flockmedel, i rätt mängd på rätt plats. Sådana
funktioner som vi utvecklar och patenterar sitter bara på
våra anläggningar, säger Patrik.
För tillstånd som tillåter ”normal skyddsnivå” så sticker
den testvinnande modellen, Effektiv, ut. Den ser närmast
ut som en vanlig slamavskiljare med markbaserad reningsbädd.
– Ja, men den har en överlägsen syresättning, vilket ger
lång och säker drift. Den sköter sig i stort sett själv, år efter
år. Och även om reningskraven i ditt område skulle höjas
så kan den konverteras till ett reningsverk, avslutar Patrik.
Slutsatsen blir att, om variationen av fördelar är så här
stor bara hos ett fabrikat, så känns det genast mer motiverat att jämföra brett.

216 x 216 cm

G E R
102

D I G

M E R

Bluetooth Stereo, CD Ozon för kristallklart
vatten, 43 jets, 24 LED-ljus – 3 vattenfontäner

Ord. 118.800:-

79.900:-
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BYGG & FIXA STEN

FRÅN VITT TILL BLÅTT!

Varför byta kök, när det räcker att lacka om?
Vi kan även måla om stommen på plats!

Skapa din
egen stenvägg
av äkta granit
eller skiffer

Före

En snygg stenvägg av varierande naturstensblock, utstrålar en exklusivt känsla i hemmet.
Visserligen skulle ytterst få amatörer våga mura
en sådan vägg själv, men nu finns stenpaneler
med riktiga stenarter. Villanytt har tittat på
klicksystemet från Norsk Stenmiljö, som döljer
skarvarna så det ser ut som att muraren har
utfört jobbet.
TEXT TOM SWALES

S

erien ”Sömlös” är, som
namnet antyder, designat
för att dölja fogarna mellan
panelstyckena:
– Ja, med det här systemet
syns inga skarvar, utan
resultatet blir som en riktigt murad vägg.
Det beror dels på att panelskivorna har
oregelbundna sidkanter som enkelt klickas samman med vår patentlåsning. Att
det dessutom är naturlig sten, som granit
och skiffer, gör äktheten och kvalitén
fullkomlig, berättar Petter Grennes på
Norsk Stenmiljö.
Villanytt noterar också att alla stenar
har en naturlig variation, som aldrig
upprepar sig eftersom de är huggna
av naturliga stenblock. I ytterhörnen
används särskilda hörnstycken med sten
som löper runt hela hörnet, vilket gör
att det liknar en riktig murning. Peter
Grennes understryker fördelarna:
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Efter
– Alla normalhändiga gör-det-självare
kan nu bygga sin stenvägg. Eftersom
det är äkta natursten så får man en helt
underhållsfri yta, även utomhus. En trist
husgrund, av betong eller lecablock, ger ju
hela huset ett tråkigt intryck. Och, målas
den så flagnar det tyvärr lätt. Men klär du
den döda ytan med livfull och varierad
sten, så förhöjs den stiliga och rustika
känslan av byggnaden.

RUSTIK TRIVSEL
Petter Grennes och hans familj upplevde
själva ett enormt lyft hemma i villan, när
de valde att klä vissa utvalda väggpartier
med stenpanel.
– Jag tror vi människor har en instinktiv koppling till naturliga material. Granit
eller skiffer, i kombination med trä ger en
trivsam och genuin känsla. Och, tillsammans med glaspartier får man ett ännu

exklusivare intryck.
Villanytt säger inte emot, utan betraktar serien Sömlös som en utmärkt lösning
för att få en övertygande helhet. Konceptet med stenpaneler för att uppgradera
hemmets karaktär, samtidigt som man gör
sig av med framtida underhållsarbeten, är
efterlängtad. Panelerna är 60 cm breda,
20 cm höga och 3–4 cm tjocka, vilket är
ett hanterligt format med tanke på att
sten faktisk väger en del. De monteras
med kakelfix mot väggen, och anvisningarna är tydliga.

ANDRA VILLAÄGARE INSPIRERAR
Villanytts redaktion hittar många inspirerande bilder på Instagram, där privatpersoner visar bilder på sina kreativa projekt
med stenpanelerna. Skaparlusten och
stoltheten är övertygande och får det att
kittla i fingrarna.

n
Pris frå r
7 50 0 k

www.hgruppen.se

Telefon: 08-551 784 00
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GLASREPARATION BYGG & FIXA

Blir det varmt bakom fönstret när solen skiner?
Alla har väl hamnat bakom ett fönster där värmen är olidlig när
solen skiner. Men Visste du att...
•Med solfilm på glaset kan man minska värmeinstrålningen med upp till ca 80%.
•Det finns ljusa filmer som knappt syns på glaset.
•Du kan njuta av utsikten skyddad från solen, utan att dra för.

Avancerade
reparationssystem för bilglas
möjliggör nya krav

Försäkringsbolagen kräver nu att fler skadade bilrutor och strålkastare ska repareras, i stället för att
bytas. Bilägarna kommer då, i sin tur, kräva att verkstäderna har de bästa medlen, verktygen och
utbildningarna. Villanytt har talat med Glasweld, vars egenutvecklade lagningssystem väljs av allt
fler verkstäder.
TEXT TOM SWALES

•Solfilm på glaset skyddar effektivt mot värme och UV-strålning.
•Insynsskydd till privat area.
•Sänker temperaturen, skapar ett jämnare inomhusklimat och spar energi.
Film På Glas är ett resultat av mer än 25 års erfarenhet av filmmontage. Fråga oss gärna om både små och större projekt.
Film på fastighet eller fordon, för designen, säkerheten eller värmen. Vi erbjuder även andra solskyddslösningar (t ex markiser).
Vi har kunskapen, lösningen och anlitas ofta av bygg- och glasföretag, så ta hjälp av oss Du också.

JUST NU: Boka solfilmsmontage på privatvillan i september så får du ett specialpris!
Kod ”Villanytt”

SOLFILM - SÄKERHET - FROSTFILM
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FILM PÅ GLAS AB • 031-330 57 77 • www.filmpaglas.se

K

raven kommer från många
håll: Bilägarna vill främst
ha glasreparationer som
är osynliga, försäkringsbolagen vill se fler hållbara och kostnadseffektiva lagningar, och verkstäderna
kräver smidighet i utförandet utan
reklamationer.
Esbjörn Rönnholm, på Glasweld
välkomnar de nya kraven.
– Ja, vår unika vacuum- och
injektionsmetod är uppskattad av
glasverkstäder och deras kunder över
hela världen. Det här verktyget suger
ut all luft ur stenskottets hålighet,
innan vårt beständiga och osynliga
lim injiceras. Genom att metoden
skapar ett vacuum så finns ingenting
som hindrar limmet från att nå ända
in i de mikroskopiska sprickorna.
Därefter härdas limmet med den integrerade UV-belysningen. Det ger en
snabbare genomhärdning som kortar
väntetiderna, och resultatet blir en

starkare och osynligare kontakt med
glaset.
Vi samtalar med Esbjörn under en
paus i utbildandet av en grupp nya
användare. Tidigare var han i Kina
och utbildade Porches verkstäder i
repborttagning, vilket också är en stor
del av reparationsprogrammet. Och
nyligen har Glasweld skrivit avtal med
Wolksvagen, internationellt.

KOSTNADER OCH
MILJÖKONSEKVENSER
Av alla skador som bilägare anmäler
till försäkringsbolagen, så utgör
glasskador hela fyrtiofem procent.
Att många glas byts ut, trots att de
skulle kunna repareras, innebär att
försäkringstagarnas självrisker och
premier drivs upp. Tillverkning och
transporter av nya rutor har även mer
negativ miljöpåverkan, än reparationer. Dessutom så förkortas väntetiden,
då bilägaren slipper vänta på den

beställa glasdelen.
En stor del av glasåtgärderna sker
på strålkastarna, berättar Esbjörn
Engström:
–Idag är det bara vår metod som
kan få bort den här gråa och matta
randen, som mestadels bildas av
torkargummits friktion mot lyktglaset. Och vi satsar mycket på att utbilda verkstäderna i att ta bort repor
och renovera strålkastare. Systemet
förutsätter att man verkligen följer
de metoder som koncernen arbetat
fram i över trettio år, sedan starten i
USA. Det får ju absolut inte uppstå en
optisk brytning i lyktglasets prisma,
vilket många andra reparationssystem
tyvärr leder till.
Esbjörn visar flera oberoende tester
där deras system vunnit över konkurrenterna.
– Ja, som bilägare skulle jag själv
vilja få glasreparationen eller lyktrenoveringen utförd hos verkstäder som
jobbar med just de här metoderna.
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BYGG & FIXA TRÄDGÅRD

VÄLKOMMEN TILL

TRAPPATELJEN,
GÖTEBORGSVÄGEN 78, I SURTE.

Lättkörda
hyrmaskiner
ökar husägarnas
skaparlust
Lusten att själv bygga, gräva och renovera är stark bland
villaägarna. Trots möjligheten att göra ROT-avdrag om vi anlitar proffs, så kan det bli både billigare och roligare att göra
det själv. Det växande utbudet av maskiner och utrustning,
som normalhändiga amatörer kan köra, ökar möjligheterna.
David Berglund på Torslanda Maskinuthyrning visar oss
maskinerna som möjliggör göteborgarnas villaprojekt.
TEXT TOM SWALES BILD CATERPILLAR

D

avid instruerar gärna
hur kunderna ska
manövrera maskinerna.
– Många har aldrig
använt en minigrävare eller skylift tidigare, eller
rest en byggställning, men det går
fort att lära sig. Dessutom är det riktigt roligt, och man känner stolthet
över att ha gjort jobbet själv.
Hyrmaskinerna utsätts för hårda
påfrestningar, så bra underhåll och
kvalitet är A och O, berättar David:
– Ja, alla våra grävare är från
ledande Caterpillar. Det är självklart
en förutsättning att ha stabila och
starka maskiner när de ska tåla
allas körning. Man det handlar inte
bara om hållbarhet. Kvaliteten gör
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dem mycket mer lättmanövrerade, i
synnerhet för ovana kunder.
Minigrävarnas smidighet gör dem
extremt populära bland villaägare
som ska dränera, gräva upp jordlager innan stenläggning, bygga pool
och annat.

VÅGA BOLLA PROJEKTET
Hyresdepåerna är även rika källor
för tips, inför hus- eller trädgårdsprojektet, berättar David:
– Att vår personal är riktiga hantverkare och anläggare i grunden gör
att privatkunderna kan få värdefulla
proffsråd, jämfört med om vi bara
var säljare. Vi kan förutse om deras
projekt kommer att kräva något mer

verktyg. Det ska inte kunden behöva
upptäcka mitt i arbetet på söndag
eftermiddag.
I hyrdepån spanar Villanytt in
grävare i alla storlekar, paddor för
vibrering av markunderlag, dräneringspumpar för översvämningar
inomhus likaväl som för vattenavledning utomhus. Bland byggställningar, vedprocessorer, kapsågar
och jordfräsar hittar vi en obekant
maskin som fångar vårt intresse:
– Det är hydraulisk en stensprängare. Den spräcker stora stenblock
genom att vidga hålet. Det sker kontrollerat och tryggt utan explosioner,
och därmed krävs inga sprängtillstånd. Perfekt när man vill få bort ett
stenhinder på tomten, eller i marken
där poolen ska vara, avslutar David.

031-981898 | GUNNAR@TRAPPATELJEN.SE | WWW.NOLSBYGGAB.SE
@TRAPPATELJEN | @ATABTRAPPAN
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TRÄDGÅRD BYGG & FIXA

nyhet

Fasadsiffror
med bokstäver

Lyssnande
trädgårdsfirmor
populärare
än billiga
När svenska villaägare ska välja företag för
trädgårds- och byggtjänster så är det inte
lägst pris som har starkast lockelse. Smidighet
i kommunikation och känslan av lyhördhet är
det som allra främst blir avgörande för vem
vi anlitar. Ett företag som bekräftar detta är
Lindome Trädgård & Fastighet.

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

TEXT TOM SWALES

insynsskydd

V

illanytt frågar
delägaren och
arbetsledaren
Lulzim Avdijaj
om vad som är
viktigast för

Vackra smycken
för hem & trädgård
Sandavägen 3 | Mora Noret i Mora
Öppet hela året. Öppettider se FB och TRADSPIRA.SE
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kunden.
–Visst är maskiner, utrustning
och kunskaper också viktiga,
men jag märker inte att kunderna ifrågasätter att det finns. Men
däremot så märks tydligt att de
värdesätter en fint funge-rande
kommunikation. Att vi lyssnar
och uppmärksammar kundens
önskemål skapar viktig trygghet
och ger en trevlig stämning.
Ingen villaägare vill oroa sig
för att deras buskar blir klippta
på fel höjd eller att den nya stenläggningen på garageuppfarten
får mönstret i helt fel riktning.
Under sommaren har Lindome
Trädgård byggt flera trädäck,
och Lulzim vet hur viktigt det är
för uppdragsgivaren att känna
att deras vision kommer att
uppfyllas.
–Smidigheten, förutom det

färdiga resultatet, är nog den
referens som sprids bäst bland
grannarna och ger oss flest
uppdrag. Det har också varit helt
avgörande när vi fått längre avtal
och regelbundet återkommande
jobb. Att jaga lägst pris är inte
lika viktigt.

TILLGÄNGLIGHET VIKTIGT
I kommunikationen är tillgänglighet en betydande faktor.
–Kanske är det mer naturligt
för oss, som familjeföretag, att
alltid svara i telefonen oavsett
om det är kväll. Att snacka plantering, altanbygge, klippning,
dränering eller stensättning
med kunder på en helg är bara
naturligt, hedrande och roligt,
förklarar Lulzim.
En sådan flexibel attityd är en
del av lyhördheten, som gjort att
kundkretsen ständigt växer. Det
märks inte minst av att verksamheten utökats med trettio arbetsfordon och tjugofem medarbetare, sedan starten 2007.
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BYGG & FIXA TAK

Psst!
Vi har hus för: kloka praktiker,
flinka akademiker, levnadsglada
poppare, dansanta gourmeter,
frukostälskande bonusbarn och
alla andra er som håller med om
att borta förvisso är bra men
HEMMA i slutändan ändå är... BÄST

Tak med plåtens
smidighet och teglets look
När det kommer till att välja nytt tak så hamnar många villaägare i samma dilemma. Teglets klassiska utseende är något som många önskar,
medan plåtens hållbarhet och underhållsfrihet är lika eftertraktad. Bland
de taktyper som kan uppfylla båda önskemålen, är Terraplegel kanske
den mest klassiska som Villanytt här synar.
TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST/ TOM SWALES

Husmodell:

Nova 3
Smarta planlösningar och vackra exteriörer. Borohus anpassar alla hus efter behov och
önskemål. Hjärtligt välkomna att kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala
huset för just dig och din familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida
Villor & Fritidshus

www.borohus.se.

·

Tel 0325-186 20

-Välj fritidshus och
bo där jämt!

T

illverkaren är Kami, och
vi bad Daniel Fredriksson,
marknads- och försäljningschef, förklara egenskaperna:
– Terraplegel ser ut som
klassiska skandinaviska
tak, men har plåttakets hållbarhet och
tegeltakets tilltalande estetik. Vare sig du
väljer enkupigt eller tvåkupigt så får du
ett tak som utseendemässigt landar nära
klassiska takpannor men har ett plåttaks
fördelar.
I vårt avlånga land är klimatet mycket
växlande med värme, kyla, snö, regn
och blåst. Längs kusten påverkar havets
sälta. Det är ett klimat ett tak måste tåla.
– För att klara av våra skiftande miljöer krävs taklösningar av hög kvalitet,
och plåt är tåligt.

Vi lägger till exempel två lager lack,
med kvartssand emellan, på produkten.
Det ger en unik, sandad och stenliknande yta.
Den sträva ytan fungerar dels som ett
halkskydd, men även som ett snögreppande underlag. Det ska inte förväxlas
med snörasskydd:
–Nej, men snö tenderar att ligga kvar
längre, och jämnare fördelat på det
sandiga taket än på ett blankt tak.

KLIPPKANTER OCH KORROSION
Beläggningen med lack och kvartssand
gör att plåttakets alla klippta kanter
täcks in.
– Även de yttersta klippkanterna täcks

så taket får ett ännu bättre korrosionsskydd och längre livslängden.
Villanytt noterar att garantin är trettio
år.
–Ja, eftersom vi har tillverkat produkten i trettiofem år så känner vi oss
trygga med det. Det är fortfarande en
uppskattad produkt och de takläggare
som lägger taken återkommer igen och
igen. De vill såklart inte ha kostsamma
reklamationer, utan kräver kvalitet.
Om man däremot söker en modernare
takstil och funderar på ett slätt plåttak
så finns modellen Classic.
– Ja, det har modernt utseende som
passar både nybyggnation och renovering. Dessutom kan man välja bland åtta
kulörer.

Effekt 111

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför braskaminen
och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt fler som gör
fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet.
På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.
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Högkvalitet och god design
för en ergonomisk och
effektiv arbetsplats.

STENHUGGARE
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info@ergonopus.se
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Unik & rustik inredning och möbler
med ruffa kanter.  076-160 49 03

0371-143 34

www.ergonopus.se

Tel 0300-180 25

 @RUFFRUSTIKT
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InterIor

bohusgranit
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Högsta kvalitet med vacker, långlivad låga

ljustorget.se
0651-120 04

FurnIture

Vi kan allt från marksten
och köksbänkar till
fasader och gravstenar.

Handgjorda designljus

Beställ i webbshopen:

FashIon

Tel 0300-180 25

Inspireras
med oss på
Facebook

Zalotto lIvIng

 Zalotto_lIvIng

Lifestylebutiken med en känsla från Italien.

Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com
onsdag tIll söndag
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AKTUELLA UTSTÄLLARE
PÅGÅR T.O.M 17 JANUARI
BENJAMIN NØRSKOV – EPA SVERIGE, PATRIK WENNERLUND – LOFOTEN OCH HONGKONG,
JOHN HAGBY – BREV TILL MITT YNGRE JAG, ELIN BERGE – LARS TUNBJÖRKSTIFTELSENS PRISTAGARE 2020

Cellsamt boende i Falun.

ELIN BERGE

På Falu Fängelse bor och lever du i samma lokaler som straffångarna en gång
gjorde. Vi har dock moderniserat hela anläggningen och nuförtiden får du
faktiskt nyckeln till din egen cell. Här finns utöver boende med alla moderna
faciliteter även konferens och en välrenommerad restaurang. Du som vågar kan
besöka källarens museum och få en spännande rundtur med guide.
Välkommen till ett mer fängslande boende.

Landsbrovillan står för småländsk husbyggartradition med kvalitet och hantverkskänsla. Vi bygger ett unikt och personligt hus, anpassat för just din plats. Efter din
egen idé eller med utgångspunkt i våra egna, arkitektritade husmodeller.

Villavägen 17, 791 37 Falun
Telefon 023-79 55 75
Telefax 023-79 54 74

Öppettider: ons – fre 12 – 16, lör – sön 12 – 15.
Herrljungagatan 15, Borås | Tel: 0768 – 350 100.
abecitakonst.se | facebook.com/abecitakonstmuseum

www.falufangelse.se
info@falufangelse.se

0383600 70 | LANDSBROVILLAN.SE

HJÄLP MED
FÄRGSÄTTNINGEN?
BOKA HEMBESÖK AV
VÅR FÄRGRÅDGIVARE.
KOSTNADSFRITT!

Tunnelväxthus
5m x 10,5m - 21 195kr

Tunnelväxthus
Bevattningssystem

Pluggbrätten
Odlingslådor
vindrutor
vindrutor
vindrutor

Polera repor i glas
Polera repor i glas
Polera repor i glas

Strålkastar
restaurering
Strålkastar
restaurering
Strålkastar
restaurering

Det är vi som har utrustningarna!
Det är vi som har utrustningarna!
Det är vi som
har utrustningarna!
054-530
227
KUNGSBACKA
0300-745 74 • LILLA VERKSTADSGATAN 7
116

054-530 227
www.glasweld.se
www.glasweld.se
054-530 227
www.glasweld.se

Trädgårdsredskap
450kr
Spade & Grep
de 199kr
Planteringsspa

www.GjordNära.se
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�ärmande svenskt

KULTURARV

som varar i �enerationer.
�ärmande svenskt

KULTURARV

som varar
i �enerationer.
Kakelugnens
lugna och
jämna värmespridning
ger ett mysigt och behagligt inomhusklimat.
2KW ÄRundviker
BÄTTRE ÄN
10KW
I nybyggnation
man
därmed den
s.k. Kakelugnens
”bastueffekten”
som
uppstår
vid eldning i
lugna och
jämna
värmespridning
ger eldstäder.
ett mysigt och behagligt inomhusklimat.
lättare
I nybyggnation undviker man därmed den
Dessutom
är det en möbel som ger trygghet
s.k. ”bastueffekten” som uppstår vid eldning i
när strömmen
går och en investering som höjer
lättare eldstäder.
värdet
på dinärfastighet/lägenhet.
Dessutom
det en möbel som ger trygghet
2KW ÄR BÄTTRE ÄN 10KW

Service och
reservdelar.
Jour dygnet runt.
Service och
reservdelar.

031-500 120

Jour dygnet runt.

när strömmen går och en investering som höjer
värdet på din fastighet/lägenhet.

Mitt under coronapandemin fortsätter vi på Hoppets Stjärna att
kämpa för våra barn – för den globala krisen drabbar ju även dem.
När en ekonomi slås i spillror slår det skoningslöst mot
dem som redan tvingas leva utan marginaler.

031-500 120

Därför blir vår roll i dessa barns liv ännu viktigare nu. Vi måste
göra allt vi kan för att hålla dem fortsatt mätta, friska och trygga.
Men för att lyckas fullt ut krävs resurser som vi inte har idag.

�ärli�t värmande ~ tidlöst vackra

Gabriel
Gabriel

GÖTEBORGS

GÖTEBORGS

www.ivt.se

Ge en gåva, märkt ”Matkasse” till
PG 90 02 53-6 eller swisha till 900 25 36.

EL&RÖRJOUR

EL&RÖRJOUR

www.starofhope.se
info@starofhope.org

031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa

Motionscykel AL2
**BÄST I TEST**

031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa

ka Vi s
da älj
m er
&s
an
d

�ärli�t värmande ~ tidlöst vackra

För alla dem som förlorat sin inkomst
är matbrist just nu det största hotet.
Hjälp oss att nå ut med matkassar till dem och deras barn!

Ma

Kungsholm
Kungsholm

www.gabrielkakelugnar.se
www.gabrielkakelugnar.se

Lösvikt, plastfritt
och ekologiskt!
S
AL
ND UM
ÖL TR
M EN
C

Pris 3.999:Ord.pris 5.490:-

Attraktiv motionscykel
i svart med 17 st
träningsprogram
och 9 kg svänghjul.
Mycket prisvärd cykel
som är vår storsäljare
bland motionscyklar.

FRAKTFRITT & 30 DAGARS ÖPPET KÖP
Namnlöst-3 11
Namnlöst-3

2016-12-20 10:13
10:13
2016-12-20

www.sporttema.se
Tel. 0454-109 20
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LIVSMEDEL
HUSHÅLLSVAROR

Allt för bygg/anläggning/tomt:
Grävare, liftar, ställningar, släpvagnar, jordfräsar...
För fest och event:
Hoppborg, partytält, bord, glass- & popcornmaskin...
www.agnesmaskinuthyrning.se/uthyrning

SKÖNHETSPRODUKTER

Bergmansgatan 14 C • 070-430 95 45 • www.ekospeceriet.se
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›Totalentreprenad
för vägar
›Totalentreprenad
för vägar
›Vägunderhåll
›Vägunderhåll
›Förstärkningar
›Förstärkningar
›Byte av vägtrummor
›Byte av vägtrummor
›Vägbyggnader
›Dikning
›Vägbyggnader
›Sprängningsarbeten
›Dikning
›Totalentreprenad markarbeten
›Sprängningsarbeten
›Fyllning och schaktning
›Totalentreprenad markarbeten
›Avloppsanläggningar
›Dräneringsarbeten
›Fyllning och schaktning
›Husdräneringar
›Avloppsanläggningar
›Transporter, material, schakt
›Dräneringsarbeten
och
anläggning
›Husdräneringar
›Vägsladdning
›Snöröjning
›Transporter, material, schakt
›Nergrävning
av fiberkabel
och anläggning
›Försäljning av krossmaterial
›Vägsladdning
och
jord.

Nya spröjs till gamla fönster!
VI MONTERAR ÖVER HELA SVERIGE
Gratis uppmätning och offert

30 ÅRS GARANTI

FÖRE

EFTER

FÖRE

EFTER

›Snöröjning

...men listor är aldrig helt kompletta...
›Nergrävning av fiberkabel
Ring gärna och fråga om du inte hittar vad du behöver!

›Försäljning av krossmaterial
jord.
0708-77och02
38

...men listor är aldrig helt kompletta...
Ring gärna och fråga om du inte hittar vad du behöver!
Krokvägen 9
VÄSTERFÄRNEBO

Hagatorpsvägen 16 • Ljungby
Tel: 070-670 02 08 el. 070-639 02 08
E-mail: info@sydgolv.se • www.sydgolv.se
120

www.rennit.com
Tel: 070-7190706
hans@danseredsgard.se

SNYGGT TAK
Ja, det är faktiskt möjligt!
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möjligt! och byter
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rensar
även hängrännor
Priset på 3000 kr är räknat på en normalvilla ink. moms, efter ROT-avdrag.
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Priset på 3000 kr är räknat på en normalvilla ink. moms, efter ROT-avdrag.

Priset på 3000 kr är räknat på en normalvilla ink. moms, efter ROT-avdrag.
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ink. moms efter rot
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Ja, det är faktiskt möjligt!
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*Pris baserat på

Boka in ett kostnadsfritt hembesök!

Snyggt tak för 3000 spänn?
det är faktiskt möjligt.
SnyggtJa,tak
för
3000 spänn?
skadade
Med vår kemiska mossbortagning blir
ditt tak fritttakpannor.
från påväxt inom ett

baserat
en normalstor
villamoms
ink. moms
*Pris *Pris
baserat
på enpå
normalstor
villa ink.
efter efter
rot rot

Kontaka oss för att höra
mer om golvslipning.

Trasiga och fula hängrännor göra
varken dig eller dina grannar glada.
Luta dig bekvämt
tillbaka och ta en
fika medan vi gör
hela jobbet åt dig.
Du får både ett
friskare och snyggare hus.

0708-77 02 38

www.finasprojs.se
info@finasprojs.se
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Finns det något vackrare
än ett gammalt trägolv?

Vi skräddarsyr och
sätter upp dina nya
skarvfria hängrännor

rmalstor villa ink. moms efter rot
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trägolv och
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070-755 69 98
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Damm i luftrören?
Före

Före

MED BESLAG FRÅN SPECIALBESLAG!

Vi rensar din ventilation!
Stora paketet
Rensning av spisfläkt och imkanal,
samt slangbyte. Rensning av ventilationspanna och ventilation. Tvätt av don. Byte
av packning till frånluftsdon. Protokoll
på injustering av luftflöde före och efter
rensning. (Slang och packning bytes vid
behov)

398:398:398:398:398:-

2 450:-

ti
ven
er

lation |
18

historiska butiken
i wadköping

WWW.SPECIALBESLAG.SE
WWW.SPECIALBESLAG.SE
WWW.SPECIALBESLAG.SE
WWW.SPECIALBESLAG.SE
WWW.SPECIALBESLAG.SE

Här hittar du historiska föremål, trollstavar
från Harry Potter, smide, stenar och mineraler.
Välkommen till Historiska butiken i Wadköping!

Re

r fa r e n he
t

Välkommen
att boka
0707-74 71 02

298:129:95:298:129:95:298:129:95:298:129:95:298:129:95:BESÖK VÅR BUTIK:
BESÖK VÅR BUTIK:
BESÖK VÅR BUTIK:
BESÖK
VÅR BUTIK:
NORRA
DELTAVÄGEN
3
NORRA
DELTAVÄGEN
3
BESÖK
VÅR BUTIK:
NORRA
DELTAVÄGEN
MÅN-FRE: 07:30
- 18:00 LÖR: 10:00 - 14:00 3
MÅN-FRE: TELEFON:
07:30
- 18:00
LÖR:
10:00
14:00
NORRA
DELTAVÄGEN
031 - 50
8910:00
90 - 14:00 3
MÅN-FRE: 07:30
- 18:00
LÖR:
NORRA
DELTAVÄGEN
3
031 - 50
8910:00
90
MÅN-FRE: TELEFON:
07:30 - 18:00
LÖR:
TELEFON:
031 - 50
89 90 - 14:00

se

nsar & byg

49:49:49:49:49:-

1 820:-

år

g

Pris efter ROT.

498:498:498:498:498:-

!

Lilla paketet
Rensning av ventilationspanna och ventilation. Protokoll på injustering av luftflöde
före och efter rensning.

Pris efter ROT.

wadköpings handelsbod
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Efter

Allt från karamellstrutar och kaffe,te och
kryddor, plåtleksaker och bokmärken.
En äkta handelsbod så som den var förr!

www.ventgubben.se

AB

MÅN-FRE: TELEFON:
07:30 - 18:00
LÖR:
10:00
- 14:00
031
50
89
90WEBBSHOP:
INTE I GÖTEBORG?
EN --TITT
VÅR
TELEFON:TA
50 II89
90WEBBSHOP:
INTE I GÖTEBORG?
TA031
EN TITT
VÅR
INTE I GÖTEBORG? TA EN TITT I VÅR WEBBSHOP:
INTE I GÖTEBORG? TA EN TITT I VÅR WEBBSHOP:
INTE I GÖTEBORG? TA EN TITT I VÅR WEBBSHOP:

Vi jobbar mot privatpersoner såväl som
företag och bostadsrättsföreningar. (Utför OVK).

Vid köp av ny KABE
årsmodell 2017

4900:-

Dometic AC
ord pris: 27000:-

Välj mellan AC eller Mover

Enduro Mover

ord pris upp till: 38590:-

Vi gör originalkapell
till de flesta modeller

KABE MADE IN

SWEDEN

Passa på!

Fritidscenter Trollhättan
Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
0520-21 19 00

Fritidscenter Göteborg
Tagenevägen 37
425 37 Hisings Kärra
031-57 00 64

Campea Falkenberg
Vinbergsvägen 2
311 50 Falkenberg
010-130 82 25

Brandmannen Fritidscenter 174x121mm.indd 1

NYHET
2018

Klåva Hamnväg 13, Hönö
Tel: 031-96 51 13 • info@eliassons.com

Campea Malmö
Testvägen 5
232 37 Arlöv
010-130 82 24

www.eliassons.com
Ladugårdsvägen 25, 461 70 Trollhättan - 0520 - 21 19 00

122

Vi levererar kapell, segel mm till båttillverkare,
som t ex Comfortina, Forbina, Nimbus,
NordWest, Ryds, Uttern, Micore, Corall 6000,
Linder Aluminiumbåtar, Rib Unlimitid, Galia
och många andra båttyper.

2018-01-12 08:27:40

Tagenevägen 37, 425 37 Hisings kärra - 031 - 57 00 60

Dam- & Herrhattar · Barn · Lovikka &
Mössor · Herr- & Damkepsar · Väskor

fågelfors hattateljé
Enestigen 1
579 72 Fågelfors
info@fagelforshatt.se
+46 491 515 99

fagelforshatt.se
OKTOBER 2020 VILLANYTT 123

VILL DU ANNONSERA? KONTAKTA VILLANYTT TEL. 031-382 32 01 ELLER MAILA INFO@VILLANYTT.SE KÖPGUIDE

KÖPGUIDE VILL DU ANNONSERA? KONTAKTA VILLANYTT TEL. 031-382 32 01 ELLER MAILA INFO@VILLANYTT.SE

DAGS ATT GÖRA I ORDNING
TOMTEN ELLER HUSET?
Hyr verktyg och maskiner av oss
-Grävmaskiner
-Ställningar
-Liftar
-Anläggningsverktyg
-Maskiner

KAMPANJ

RING 031 - 12 90 00
När du får stopp i avloppet ringer
du oss direkt. Skiter det sig på
riktigt och hela källaren svämmar
över rycker vi snabbt ut med hela
artilleriet.
Men, både vi och din plånbok
är såklart tacksamma om du
ringer oss innan läget kräver akut
jourutryckning och slamsugning.
Irriterande kluckljud och dålig
avrinning är tidiga
tecken på att du
JOUR
bör låta oss spola
DYGNET
rent rören snarast.

Hyr minst 2 dagar så
bjuder vi på utkörningen

JONAS: 0793 36 02 93 • info@torslandahyrmaskiner.se
FLYGMOTORSVÄGEN 3 • www.torslandahyrmaskiner.se

STOPP I
AVLOPPET?

RUNT

DIN LOKALA UTHYRARE

Villanytt_174x121_2019-01_Spolarna.indd 1

2019-01-15 13:51

Lindome Trädgård & Fastighet AB
031-94 52 30

MARK • TRÄDGÅRD • STENSÄTTNING

HJÄLPER DIG
MED ALLT FÖR DIN BIL

Skötsel och anläggning av grönytor•Gräs- och häckklippning
Rabattrensning•Plantering•Beskärning•Murar•Dränering

Se våra
filmer på
bokknikk.se

WWW.SISJONSBILSERVICE.SE • ASKIM • 031-68 33 33

Båtkit för smart och
enkel vinterförvaring

www.lindometradgard.com
0704-22 42 60
lindometradgard@hotmail.com
124

Med de två BokkNikk-bockarna, de medföljande
toppfästena och lite standardvirke, bygger du
snabbt och enkelt ihop den smarta och stabila
ställningen som skyddar din båt under vinterhalvåret. Enklare kan det inte bli!
Se våra filmer och
beställ på bokknikk.se

OKTOBER 2020 VILLANYTT 125

SINCE 1984

PRISEXEMPEL
195/65x15
205/60x16
205/55x16
225/50x17
225/45x17
225/40x18
245/40x18

DUBB
från 875:från 995:från 975:från 1095:från 995:från 1195:från 1295:-

FRIKTION
fr. 795:fr. 995:fr. 875:fr. 995:fr. 895:fr. 995:fr. 1095:-

Sätter kakel & klinkers
Lägger alla vinyl- & linoliumgolv
Kontakta oss för kostnadsfri offert:

Fönsterbyte skall
inte vara det.

Deltavägen 11B, Backaplan 417 05 Göteborg • 031-51 77 64 • gummigubben.se

Boka hembesök
020-78 00 00
www.morups.se

POOL & DÄCK

• KVALITATIVT
• INNOVATIVT
SVENSKT • SVENSKT
KVALITATIVT
• INNOVATIVT

Däckförvaring fr. 995 kr/säsong

själv. Marknadens
längsta garanti.
själv. Marknadens
längsta garanti.

AQVISDÄCKET
AQVISDÄCKET
AQVISDÄCKET

SnyggtSnyggt
soldäck
som
poolen
Snyggt
soldäck
skyddar poolen
soldäck
somskyddar
skyddarsom
poolen
och
lätt
skjuts
åt
sidan
och
lätt
skjuts
åt
sidan
vid
bad.
och lätt skjuts åt sidan vid bad. vid bad.

.se
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070-605 40 15/16 • Oslovägen 41, Strömstad

Lundquist Däckhotell

Bästa AQVISPOOLEN
valet och AQVISPOOLEN
för dig som vill bygga
Bästa
valet
ochgaranti.
förbygga
dig som vill bygga
själv. Marknadens
längsta
Bästa valet och
för
dig som
vill

olen

SÄKRA VÅTRUM

däckhotell?

POOL &POOL
DÄCK& DÄCK

AQVISPOOLEN

bygga
nti.

stromstadgolv@gmail.com

Göteborgs billigaste

SVENSKT • KVALITATIVT • INNOVATIVT

INNOVATIVT

Nu har vi ett parti
vinyl-, trä- och laminatgolv till riktigt pra pris!

Vi utför parkettläggning & slipning

ÖPPETTIDER: Mån-Tor 8.00-17.00, Fre 8.00-16.00, Lör 10.00-14.00

ÄCK

SA

Livet är fullt
av svåra beslut.

IN
TE
!
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www.aqvis.se

www.aqvis.se
www.aqvis.se

Boka tid & plats på 031-45 98 10

www.nordhenergy.se
www.nordhenergy.se
www.nordhenergy.se

Tel.073-554 10 10
Tel.073-554
Tel.073-554 10
10 10
10

Annons 84x58 mm.indd 1
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Få ljuvlig
värme med
Elementfläkten

Passar alla element.
Tyst. Effektiv. Lättmonterad.

TIMMERHUS I RÄTTVIK
HINDÅS MASKIN
& ENTREPRENAD

MARK & ANLÄGGNING
Brunnsborrning • Energiborrning
Entreprenadborrning • Markarbeten
Anläggningsarbeten • Enskilda avlopp

SE MER AV VÅRA UTFÖRDA ARBETEN:

FB: Hindås maskin & entreprenad • Instagram: hindas.entreprenad

Uppfinnaren rapporterar...

Nu över 200.000
fläktar sålda och bara
nöjda* kunder!
* Ingen har nekats att returnera och
få pengarna tillbaka. Nu minst två
månaders öppet köp.

Herbert Lindgren

• Nya produkter
• Personlig service alla dagar

www.elementflakten.se • Tel. 019-760 22 10

Kontakt på 0248-366 000
www.ollas.se
128

OKTOBER 2020 VILLANYTT 129

ANNONS

FÖR DIG SOM GÅR I

NYBYGGARTANKAR
Välkommen till

Frölunda Smedjeg. 4 | Tel. 031-45 09 00
www.husknuten.se

Med fingertoppskänsla
för fotokonst
EPA-traktorer, mäktiga
landskap, striptease-feminister
och starka känslor visas under
den nya utställningsperioden
som börjar i oktober på Abecita
Konstmuseum i Borås.
TEXT ABECITA KONSTMUSEUM
BILD QUEEJNA: ELIN BERGE EPA: BENJAMIN NØRSKOV

Sön 12-15 • Mån 12-19 • Tis-Ons 12-18 • Tors 12-17

SPECIALISTER PÅ NATURSTEN
FÖRSÄLJNING AV MARKPRODUKTER
BETONGPLATTOR • NATURSTEN • DEKORSTEN

SÄTTMATERIAL • FIBERDUK • GATSTEN GRANIT • TRAPPOR

Hitta inspiration på www.wms.se
Bettys väg, LANDVETTER • 031-91 63 40 (Björröds Industriområde)
ÖPPET: Måndag-Fredag 10–18 • Lördag 9–14
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M

useet har en permanent
samling popkonst
och visar alltid minst
tre temporära fotoutställningar som
byts flera gånger per
år. Utbudet ska erbjuda något för alla
och med 2 400 kvm att förfoga över
kan det vara en utmaning att hitta rätt
utställningar för de stora ytorna. Hur
väljs utställare ut? Vilka kriterier finns
i urvalet? Michaéla Faily, museichef på
Abecita Konstmuseum, berättar hur de
arbetar:
–Min roll är bred och innefattar
bland annat utställningar, långsiktigt
förändringsarbete, den dagliga verksamheten, marknadsföring, sponsorer
och samarbeten. Att få arbeta med urval och produktion av nya utställningar
är en del som är oerhört stimulerande
men också krävande. Vi har ett flertal
kriterier för vilka utställningar vi väljer;
det måste finnas hög fotografisk kvalitet och konstnärlig nivå. Vi behöver

också se ett sammanhållet projekt som
handlar om något som vi tror att våra
besökare vill se.
Hon tillägger att museet vill han
en blandning av olika genrer, som till
exempel mode, streetfoto och naturfoto
i varje utställningsperiod.

SKAPANDET AV UPPLEVELSEN
När Michaéla Faily och medarbetarna
väl bestämt sig och samarbetet börjar så
är det mycket som ska bestämmas:
–Ja, hur ska verken visas, hur många,
vilken storlek, inramat eller ej, hur ska
vi hänga? Ska vi kuratera utställningen
med andra detaljer i rummet? Dagen
innan vernissage har vi pressvisning
och utställningarna visas för utomstående för första gången. Det är alltid
lika spännande att se de första reaktionerna!
Kommande utställningar är ett gott
exempel på den variation Michaéla
Faily beskriver. Till exempel Benjamin

Nørskovs “EPA Sverige”, som handlar
om den mångåriga och unika svenska
ungdomskulturen med EPA-traktorer.
–Den utställningen har redan rönt
stort intresse och Benjamin har även
föreläst om den i riksdagen.

KVINNORS KONTROLL
ÖVER SIN KROPP
Abecita Konstmuseum kommer även
att visa Elin Berge, årets pristagare av
Lars Tunbjörkstiftelsens pris:
–Starka, uttrycksfulla och tankeväckande foton berättar om kvinnor som
tar kontroll över sin situation och sin
kropp även i begränsande situationer.
Vidare visas John Hagbys “Brev till
mitt yngre jag”. Även Patrik Wennerlunds “Lofoten-Hongkong” som i foto
erbjuder ett psykologiskt experiment
respektive svindlande resefotografi.
Utställningarna visas från 22 oktober
2020 – 17 januari 2021.
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AKTUELLT

IVT Värmepumpar för alla

Coronasäkra
hushållsnära
tjänster

Göteborgs Värme & Bygg AB

Kontakta oss redan idag och få upp till 8.000 kr i rabatt!
› Boka gratis hembesök för besiktning & offert
› 10 års garanti på kompressor
› 6 års garanti på hela värmepumpen

De flestas vardag snurrar fort och
fler anlitar hushållsnära tjänster.
Men är det säkert att bjuda in
hantverkare, läxhjälpare och
städare i tider av Corona?
Villanytt pratar med bemanningsföretaget Seniorproffs, som berättar
att deras tjänster är corona-tryggade,
och förklarar hur.

› Möjlighet till försäkring upp till 18 år
› Vi säljer alla typer av värmepumpar

TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST/TOM SWALES
BILD LYNIV, ULF STENBERG

A

tt köpa tjänster som
utförs i ditt hem
innebär att du träffar
människor som du
annars inte möter. I
vanliga fall är det vare
sig ett problem eller något vi ägnar en
tanke. Nu är tiderna annorlunda och
sådana möten innebär givetvis risker
för såväl utförare som kund.
– Visst. Vi har många äldre kunder
i riskgrupperna och behövde snabbt
ställa om när coronapandemin
gjorde sitt intåg. Men vi har inte sett
det som ett problem. Vi hanterar ju
vårt arbete med varsamhet och följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utförare av hantverks- eller
hushållsnära tjänster har aldrig
direktkontakt med kunden. Kunden
kan också fritt välja att vara i ett annat rum då tjänsten utförs. Så det är
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tryggt, intygar verksamhetsansvariga
Maria Thorstensson.

SUNT FÖRNUFT OCH AVSTÅND
Mycket handlar om sunt förnuft som
att hålla avstånd, tvätta händerna
samt att stanna hemma vid minsta
symptom. Maria poängterar att
samma försiktighet vidtas hos företagskunder.
– Även här följer vi naturligtvis
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi undviker direktkontakt
och håller avstånd.
När Corona kom upplevde Maria
att efterfrågan på tjänster dalade en
del. Dock har det vänt och efterfrågan ökar nu igen. Det är naturligtvis
fördelaktigt för branschen men också
ur ett socialt perspektiv.

– Den sociala biten för de äldre
som köper återkommande tjänster
som till exempel städning, fönsterputs eller liknande får inte glömmas
bort under pandemin. För dem är relationen till utförarna viktig. De vill
ha samma utförare varje gång och de
vill gärna bjuda på fika och sitta ner
för en pratstund.

JOBBAR ENLIGT
REKOMMENDATIONEN
Städning, fönsterputsning, måleri,
snickeri, elservice, gräsklippning och
trädbeskärning är bara några behov
som inte pausar för ett virus.
–Nej, men alla kan tryggt lita på
att personalen utför jobbet helt enligt
rådande hälsrekommendationer,
avslutar Maria Thorstensson, på
Seniorproffs i Göteborg.

Räntefritt upp till 100.000:-

Göteborgs Värme & Bygg AB Industrivägen 55, 433 61 Göteborg
Tel: 0708-520 618 E-post: bernard@ivtcenter.se
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Foto: Rony Bäckström

AKTUELLT JAKT

Stort intresse
kring höstens
nya jaktprodukter

“För första gången på 20 år
hittade stjärtmesarna fram
till vårt fågelbord.
De kommer i omgångar,
10–15 stycken per tillfälle
och flera gånger om dagen!”

Ny ergonomisk studsare med justerbar
kolvkam, ny ammunition för ljuddämpare, nya mörkersikten och smarta
vapenremmar är bara några av hösten
nya jaktprylar. Villanytt bad Mats
Öberg, på Kjells vapen, visa oss några
av de mest intressanta nyheterna och
bjussa på goda råd. I den välbesökta
butiken i Götinge, hittar vi jaktvapenexperten Mats Öberg.

— Rony Bäckström

TEXT TOM SWALES BILD ØYVIND NORDAHL NÆSS

T

illsammans med kollegorna
ger Mats gärna råd om utrustning, även till kunderna i
webbshopen.
– Strax kommer den nya
studsaren från Norhunt.
Det är en Sabatti som många kommer
att uppleva som mycket prisvärd. Dels
för att den har en ergonomisk tumhålskolv och dessutom en individuellt
justerbar kolvkam. Det är utmärkt för
att få sin personliga inställning, vilket
ökar träffsäkerheten. En annan nyhet
är ammunitionen Norma Oryx Silencer,
som är särskilt anpassad för ljuddämpare.
Krutblandningen förbränns snabbare
inne i gevärsloppet, utan att förlora
kraft och hastighet. Eftersom den hinner
slockna innan kulan når ljuddämparen,
så brännskadas inte dämparen, förklarar
Mats.
Ett innovativt mörkersikte som jägare
snart kan hitta i vissa butiker är Leica
Calonox, som känner av och visar min-
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sta lilla värmeavgivande kropp, i totalt
mörker. Det är en så kallad termisk avbildningsenhet, som kommer att lanseras
i två versioner. Dels modellen ”View”
som är en handhållen enhet, och modelen
”Sight” för montering på kikarsiktet.
Alla som intresserar sig för foto vet att
tillverkaren, Leica, är världsberömda för
sin optik och bildprestanda.

FLER KIKARE I SKOGEN
Just kikare är något som ligger Mats
Öberg varmt om hjärtat. Han råder fler
jägare att verkligen satsa på en handkikare, i rem runt halsen.
– Att lyfta kikaren från bröstet är en
mindre viltskrämmande rörelse, och man
får bredare synfält än att spana genom
kikarsiktet. Och jag behöver nog inte
påpeka det riskabla i att rikta kikarsiktet
åt alla håll.
Sitter man på vak så kan man välja
en stor kikare med mycket ljusinsläpp,

och det är ju det mest optimala. Men om
man däremot smyger och spårar så är det
lämpligare med en mindre och smidigare.
– Jag vill också tipsa om en väldigt bra
vapenrem som tillverkas här i trakten,
av Harpsö Sweden, som jag varmt kan
rekommendera. Remmen gör att vapnet
hänger perfekt stadigt mitt på ryggen,
och man får händerna helt fria. Det är ju
inte bara utmärkt när man har hund, för
det finns ju så mycket mer man behöver
händerna till när man rör sig i skog och
mark. Och med snabbfästet så krävs bara
ett snabbt klick, för att få fram vapnet i
skjutposition.
Butiken är en inspirationskälla för
många jaktintresserade, men det finns en
särskild anledning till att så många köper
sitt vapen just här.
– Ja, här kan man skjuta in bössan på
plats, oavsett väder och dagsljus. Vår åttio
meter långa inskjutningstunnel är under
mark, så inskjutningen störs aldrig av
vinden.

TALGFRÖBAR FÖR VILDFÅGLAR
MED HÖG FETTHALT OCH
MYCKET ENERGI FÖR
ATT KLARA
EN KALL VINTER

75%

Tillgänglighet:
ICA, Granngården butiker och
Zetas Trädgård.
ÖBAR
TALGFR
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Ö
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6 0%

FE T T

FE T T

Nätfria
Anpassad för vilda fåglar
i den nordiska regionen

Ren matplats

Ingen palmolja

Lätt att hänga upp

Hög energihalt

Finsk produkt

Värmebehandlad, säker

Fåglarnas val

leoandwolf.se

FÖLJ OSS PÅ
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INTERNATIONELLT AKTUELLT

”SMAKIS FRÄMSTA SIDA ÄR VÅR BAKSIDA”
Världen
vacklar
och du
behövs
Smakis jobbar med hållbarhet från flera olika
vinklar – allt från miljöhänsyn till socialt
engagemang och ansvarstagande. Pappsugrör
istället för plast. Fröpåsar för att hjälpa bina.
Antimobbningsbudskap på baksidan av
förpackningarna är bara några av de många
goda aspekterna av Smakis. Att bidra till ett
hållbart samhälle kan låta präktigt, men det
blir mycket roligare att faktiskt kunna göra
något. Tillsammans gör vi skillnad.
– Det är på våra förpackningar vi sprider budskap från våra vänner om
hur vi kan hjälpas åt att få en bättre miljö, såväl i skola som naturen.
På Smakis-förpackningarnas baksidor sprids Friends budskap
med ungdomars egna upplevelser kring mobbning tillsammans
med information om vart man kan vända sig för att få råd och stöd.
Tillsammans med Naturskyddsföreningen, som är Smakis partner sedan flera år, drivs kampanjerna ”Operation rädda bina” och
”BYTTILLEKO”. Det finns flera sätt att bidra, till exempel genom att
bygga ett eget vildbihotell. Hur man bygger kan man se på en Smakis-baksida. Dagens vilda bin har nämligen svårt att hitta någonstans att bo.
Smakis är det snälla varumärket och det ligger mycket tankar och
omsorg bakom företagets drycker – som alla produceras i Sverige.
– Vi är det enda varumärket inom vår kategori med dubbelt så
mycket frukt, lite eller inget tillsatt socker alls och först på marknaden med ekologiskt och KRAV-märkt. Inom kort kommer Smakis
dessutom ersätta sina plastsugrör med sugrör gjorda av papper.

FRIENDS
Friends är en barnrättsorganisation som jobbar för
en värld fri från mobbning, som ger forskningsbaserade verktyg till vuxna, för att förhindra och
förebygga mobbning bland barn och unga.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest
inflytelserika miljöorganisation. De påverkar politiker, jagar
miljöbovar och påverkar lagstiftningen. De sätter rampljuset
på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer,
böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete.

KRAV
KRAV står för mat producerad utan
naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel,
god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer
biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor.
Ät Bättre. Ät mer hållbart – för planetens
och för människors skull.

PLOGGA
PLOGGA är en folkrörelse där själva aktiviteten går ut
på att plocka skräp samtidigt som man joggar.
Ploggare är stolta skräpplockare som gör något åt vår
miljö och hälsa innan det är för sent. Med en tydlig
och enkel vision: att skapa en ren och sund värld.

HUMLAN DJOJJ
Sagorna om Humlan Djojj och Funny tar lyssnarna
på en resa genom naturen med en liten ödmjuk
humla vid namn Djojj. Fina sagor för hela familjen
kring teman som vänskap, ensamhet, att vara blyg,
och att ge sig ut på fantasifulla äventyr, ofta med
oväntade tvister.

Coronaviruset har drabbat vissa
länder mer än andra, men också på
olika sätt. I flera av de tolv länder
hjälporganisationen Hoppets stjärna
arbetar är svälten som uppstått till
följd av Corona farligare än viruset.
TEXT JESSICA ROOS RAHMQUIST
FOTO HAITI: TONY BOURSIQUOT / HOPPETS STJÄRNA
ULRIKA: SAMUEL ANDERSSON / HOPPETS STJÄRNA

H

oppets stjärna är en
hjälporganisation verksam
i fem världsdelar och med
utbildning som huvudfokus. Man arbetar också
med katastrofinsatser och
stöttning av barn med funktionsvariationer och deras familjer.
Ulrika Kallin är verksamhetsansvarig i
organisationen, med säte strax norr om
Ö-vik, och berättar om de förödande
konsekvenser Coronaviruset fört med sig
i de redan utsatta länderna, och om vikten
av att vi alla hjälps åt.
–När skolor stänger i de redan hårt
drabbade länderna drabbas familjerna
svårt.

SVÄLTEN ETT FAKTUM
Länder som till exempel Haiti, Kenya och

Ulrika Kallin är verksamhetsansvarig i organisationen, med säte strax norr om Ö-vik. Hon berättar om de förödande
konsekvenser Coronaviruset fört med sig i de redan utsatta länderna, och om vikten av att vi alla hjälps åt.

Filippinerna stängde ner samtliga skolor
då Corona var ett faktum. Utbildning
uteblev, men det stannar inte vid det.
–I våra skolor får alla barn mat. När
skolorna stängde fick familjerna plötsligt
fler munnar att mätta.
De flesta vuxna är daglönare, vilket
innebär att de inte har en anställning utan
letar jobb varje dag och får också betalt
varje dag.
–Dock stängde samtliga matmarknader
för att undvika smittspridning. Det gör att
det blir svårt att hitta arbete, men också
att det inte finns mat att köpa. Svälten är
ett faktum och värst drabbat är Haiti.
Att bedriva skolverksamhet under de
extrema förutsättningar som råder var
inte längre ett alternativ och ett snabbt
beslut om omställning togs.
–Vi insåg att det absolut största behovet
just nu är mat varför vi beslutade om en
massiv katastrofinsats i form av matpa-

ket. Det största hotet är svält till följd av
Coronaviruset och vi gör allt vi kan för
att fortsatt hålla barnen mätta, friska och
trygga.
Alternativa sätt att försöka fånga upp
skolbarnen i utbildning under pandemin
görs.
–Vi använder oss enbart av lokal arbetskraft och för de lärare vi anställt utgår
en form av ersättning även då skolorna
stängt.

MÅNADSGIVARE EN NÖDVÄNDIGHET
En effektiv insamlingsverksamhet, en
väletablerad biståndsverksamhet och korta beslutsvägar gör att hjälpen kommer
fram fort.
–Vi bygger vårt arbete på månadsgivare
vilka är de viktigaste pusselbitarna i vårt
arbete. Men vi behöver bli fler, vi kan bara
hjälpa om vi gör det tillsammans.

Stolt partner sedan 2008
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svedea.se
0771-160 190 | info@svedea.se
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• Markförädling - Detaljplan

När oturen är framme
blir våra kunder
ännu nöjdare

• Förhandsbesked - Byggrätt
Kontakta
Kontakta
Håkan
Håkan
Engsfelt
Engsfelt
tel. 0705-64
tel. 0705-64
80 54
80mail.
54 mail.
hakan.engsfelt@a-hus.se
hakan.engsfelt@a-hus.se

• Avstyckning lantmäteriet
Sedan 2010 har vi jobbat hårt för att skapa trygghet och hjälpa våra kunder. Det har gett resultat. Idag har vi fler än 250 000
försäkringskunder och får massor med beröm för vårt sätt att ta hand om dem – inte minst när oturen varit framme. Det fick
vi ett fint kvitto på i Svenskt Kvalitetsindex mätning av nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder 2019. Kategorin fordon
omfattar bil, mc, båt och snöskoter – och Svedea kom överst på prispallen!

KontaKta Håkan Engsfelt
tel. 0705-64 80 54 mail. hakan.engsfelt@a-hus.se
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Bil | Motorcykel | Snöskoter | ATV | Båt | Vattenskoter | Hund & Katt | Företag
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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!

INR
Viskan Grip
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MALMÖ Jägersrovägen 82 | MALMÖ Lundavägen 72 | LOMMA Prästbergavägen 53 | HELSINGBORG Garnisonsgatan 18 | GÖTEBORG Victor Hasselbladsgata 11

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

