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VILKEN TAPET ÄR DU?

Inte ens kriserna är som förr

Välj dina favoritmönster bland Boråstapeters

N

fantastiska tapetutbud. Se hur de passar i ditt hem. Ladda

u har vi levt med pandemin under ett år, och många
villaägare har oroat sig över hur fastighetsvärdena har
påverkats. Vi har omgetts av konkurser, nedskärningar, oro
på börsen, ökad arbetslöshet, permitteringar, massdöd och
andra sorgliga corona-effekter. Men, det är ju inte första
gången som världen har drabbats av farsoter och kriser. Så,
borde vi då inte kunna göra prognoser för villapriserna genom att bläddra
i historiens facit? Nej, tyvärr. Den här krisen avviker i alla avseenden,
åtminstone de privatekonomiska. Inte ens kriserna är alltså som de var
förr. Ända sedan förhistorisk tid har sjunkande försörjningsmöjligheter
lett till att bostäderna tappat värde. En trevlig familjegrotta med öppen
planlösning fick ytterst få spekulanter där jakt- och fiskemöjligheterna var
dåliga. Under dåliga bär- och fruktår så gav "naturnära läge" inte heller
några köer till visningen av en skogshydda.
Men nu ser vi en märklig skillnad. Vår nutida covid-pandemi har inte
alls sänkt bostädernas marknadsvärden, utan de har ökat som vanligt.
Eller mer än vanligt om man ska tro på mäklarkåren. Men de skulle ju
hävda att marknaden går uppåt även om vi befann oss i universums sista
sekund. Man vill ju inte att folk ska tappa tron på att villor är en säker
investering. Och, möjligen blir det då en självuppfyllande profetia, som
ekar ut i massmedierna. Desto märkligare är det att medierna ropar "kris"
så fort bostadspriserna får en liten tillfällig dipp. Då bortser man ju helt
från att läget innebär fördel för alla förstagångsköpare som vill ta sig in på
marknaden. Att beskriva ett fördelaktigt köpläge som kris, visar ju bara att
man tagit ena partens parti.
Men, varför sjunker inte priserna? Det gynnsamma ränteläget verkar
uppenbarligen ha större påverkan än arbetsmarknaden. Och, dessutom
så har bostadsägarna gjort större renoveringar och investeringar under
2020, än tidigare år. Dels för att vi har spenderat mer tid hemma, både på
arbetstid och fritid. Om vi har rustat upp hemmet för att vi sett bostadens
utvecklingsmöjligheter, eller om vi bara har drabbats av tristess, låter jag
vara osagt. Men, alla investeringar i växthus, uterum, spabad, pooler
och stenläggningar får minst två effekter på bostadsmarknaden. Dels skjuter vi fram flytten minst
ett år, vilket minskar tillgången på bostäder till
salu. Dessutom så sätter man ett högre pris på
bostäderna efter att de uppgraderats.
Vi kan redan nu, i februari, se tecken
på att hemmasatsningarna fortsätter
under våren. Pool- och spasäljare
vittnar om att fler villaägare nu
planerar att skaffa eget bad på
tomten, när utlandsresorna och
hotellvistelserna uteblir. Andra
kommer, likt förra året, fortsätta
dra nytta av ökad hemmavistelse genom att snickra trädäck,
byta fasadpanel, slipa golv och
skifta köksluckor. De flesta
villaägare tillhör ett energiskt
och kreativt folkslag, som älskar, vårdar och utvecklar sina
hem. Så, just denna kris leder
inte till något prisras. Tyvärr,
för alla förstagångsköpare.

TOM SWALES, REDAKTÖR
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HEMMA-HOS-REPORTAGE PÅ EKERÖ
Allt var egentligen frid och fröjd i det gamla huset, men så blev Sofia
och Alex Widman förälskade i en sjötomt på Ekerö. Ett husbygge 		
senare är de glada att de gav efter för känslorna.

ARKITEKTENS BÄSTA TIPS INFÖR HUSBYGGET
Många drömmer om ett storstilat hus med en välplanerad
utemiljö, gärna med garage och swimmingpool.
Vi har fått de bästa tipsen hur man ska tänka inför husbygget.
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STIL OCH FUNKTION I FÖRSTA RUMMET
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STÄNG UTE IT-BROTTSLINGAR
Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) satsar stort på digitala
tjänster, rådgivning och folkbildning för att hindra de osynliga
bedragarna att använda din dator eller dina smarta prylar
som brottsliga verktyg.

73

VILLANYTTS "BYGG & FIXA"-DEL
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.

PERSONLIGARE RUM MED SPECIALSYDDA GARDINER
Ett sätt att ge hemmets eller företagets interiör en unik karaktär är att
specialdesigna rummets gardiner. Man slipper kompromissa med 		
formatet, och kan fritt välja tyg utifrån rummets användning,
ljusförhållanden, insyn, akustik och omgivande inredning.

4

44

BLI TAPET-KLOK MED EXPERTEN
Många konsumenter och hemmafixare väljer tapeter enbart utifrån
den estetiska upplevelsen, men gör då många omedvetna val. Alla
tänker inte på eventuellt plastinnehåll, färgäktheten eller förmågan
att täcka underliggande tapet. Sissa Sundling är Head of Design på
landets största tillverkare och hon lär oss gärna mer.
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Det gångna året, när allt fler stannat hemma på grund av den
rådande pandemin, har renoveringarna och hemmafix ökat
kraftigt. Det har betytt att många husägare sett över sina
trädgårdar och satt igång med husprojekt. Allt fler väljer att
bygga fristående uterum för flexibel användning.

KVALITET BEHÖVER INTE BETYDA DYRT
Har du tittat i ditt linneskåp på länge? Alltså inte enbart öppnat
dörrarna till det och grabbat tag i första bästa lakanset, utan verkligen
tittat hur där ser ut? Det borde du göra, och det borde vara lika fint
där inne som i ditt övriga hem.

UTERUM FÖR FLEXIBEL ANVÄNDNING

80

VÄRMEPUMP ÄR ETT SAMLINGSNAMN

10
Sänglinnet
-en flaggskeppsdetalj för ditt hem

Värmepump är ett samlingsnamn för flera olika typer av
uppvärmingssystem. Lär dig skillnaderna på sid 80.
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INREDNING HUS & HEM

SÄNGLINNET

– en flaggskeppsdetalj för ditt hem
Har du tittat i ditt linneskåp på länge? Alltså inte enbart öppnat dörrarna till
det och grabbat tag i första bästa lakanset, utan verkligen tittat hur där ser ut?
Det borde du göra, och det borde vara lika fint där inne som i ditt övriga hem.
Text: Jessica Roos Rahmquist
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HUS & HEM INREDNING

O

rden är Mats Wahlströms. Som ärrad
globetrotter har han kommit att se på
livet på ett annat sätt än tidigare.
– En återkommande tanke om vad som
är viktigt för mig är min sömn och då inte
nödvändigtvis sängen utan sänglinnet.
Inget slår känslan av att sova mellan överlägset sköna lakan,
även hemma.
Mats korståg efter den mest högkvalitativa bomullen
inleddes. Eller som han själv benämner det: ”efter superb,
fantastisk och snuskigt bra bomull”.
– Du kan helt enkelt inte ha lyxkänslan i ett hem med
lakan och handdukar av dålig kvalitet. Det gjorde att jag
ägnade nästan fem år åt att gräva mig igenom ton efter ton
av bomull innan jag fann det jag sökte. Sedan grundade
jag Spirit of the Nomad, ett varumärke med sänglinnen,
överkast, kuddar, handdukar, badrockar och badrumsmattor
skapade av bästa egyptiska bomull.

GLÄNTA PÅ DÖRREN
Nästa gång du gläntar på dörren till ditt linneskåp så lägg
dig vinn om att verkligen se vad det innehåller. Ganska
troligt är att där är en salig blandning av färger och material.
– Det är helt enkelt så det ser ut i många svenska hem. Vi
har glömt att sänglinnet är en viktig detalj. Det är inte prioriterat medan ditt övriga hem sannolikt är inrett med
omsorg. Jag önskar att fler såg sitt linneskåp som en flaggskeppsdetalj i sitt redan vackra hem. Att titta in i ett linneskåp med vackert linne och frotté i toner som harmonierar
8

och där kvalitet prioriterats är något fler skulle investera i,
det gör gott för människan. För att inte tala om känslan vid
användandet.
För Mats handlar mycket om helheten.
– Att ha ett vackert hem men med ett linneskåp i katastrof
kan jämföras med män som lagt många tusenlappar på en fin
kostym – men väljer att ha katastrofala skor till det. Känslan
försvinner.

"Kvalitet kostar pengar, vilket inte är
det samma som att det är dyrt"
DEN ULTIMATA LYXEN
Egyptisk bomull är outstanding i kvalitet enligt Mats. Men
visst finns det skillnader i kvalitet även inom den egyptiska
bomullen varför man även där bör välja med omsorg.
– Jag har valt att arbeta med den i särklass bästa egyptiska
bomullen för att få den ultimata lyxen och sovupplevelsen.
Hundra procent egyptisk kammad bomull, extra långfibrig,
gör till exempel att bomullen aldrig noppar sig.
Kvalitet kostar pengar, vilket inte är det samma som att
det är dyrt, menar Mats.
– Som med allt annat handlar det om din prioritering. Se
ditt inköp som en investering i dig själv, i din sömn, i ditt
välmående och i din livskvalitet. Satsar du på kvalitet håller
dina lakan en livstid.

DÖRRAR & FÖNSTER FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

Vi tillverkar dörrar & fönster med fokus på design, kvalitet och flexibilitet.
För oss innebär kvalitet även hållbara produkter med marknadsledande prestanda.
Beställ vår inspirationskatalog på ekstrands.com
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HUS & HEM FÄRG OCH TAPET

Bakom tapeten:

Symboler, miljöansvar och egenskaper
Många konsumenter och hemmafixare väljer tapeter enbart utifrån den estetiska
upplevelsen, men gör då många omedvetna val. Alla tänker inte på eventuellt plastinnehåll,
färgäktheten eller förmågan att täcka underliggande tapet. Få frågar sig ens om deras
tapetval har negativ påverkan på natur och människor. Sissa Sundling är Head of Design
på landets största tillverkare, Boråstapeter, och hon lär oss gärna mer.
Text: Tom Swales Bild: Boråstapeter
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HUS & HEM FÄRG OCH TAPET

S

om designer brinner självklart
Sissa Sundling för looken, men
lyfter gärna upp många fler viktiga
faktorer kring tapeter:
– När man ska tapetsera själv,
i sitt eget hem, kan det förenkla
om man kollar efter begreppet ”EasyUp”. Såna
tapeter är jätteenkla att sätta upp. Eftersom de
är täckande så behöver inte skarpa mönster på
den gama bakomliggande tapeten målas över.
Dessutom så behöver man inte limma själva
tapeten eller låta den ligga och svälla, utan man
limmar bara på väggen, sätter dit tapeten och
renskär ändarna. EasyUp gäller nästan hela

"När man ska tapetsera själv, i sitt
eget hem, kan det förenkla om man
kollar efter begreppet ”EasyUp"
vårt sortiment. Vi utvecklade den märkningen,
som nu blivit ett etablerat begrepp i branschen
för opaka nonwoven-tapeter, men hos oss
omfattar det mycket mer. Ingen vinyl, inga
klorerade kolväten eller mjukgörare som läcker
ut i naturen eller inomhusmiljön.
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FÄRG OCH TAPET HUS & HEM

Bli tapetklok!
Ljusäkta: Tapeten bleks ej snabbt, under rimlig mängd solstrålning
Extra ljushärdighet: Bleks ej, trots mycket soligt läge
Rak mönsterpassning
Ingen mönsterpassning
Förskjuten (diagonal) mönsterpassning
Tvättbar: Färskt lim kan tvättas bort med våt trasa.
Extra tvättbar: Smuts kan tvättas av med trasa även framöver.
Tapeten kan monteras med lim av stärkelse och PVAc
Använd vävlim med mindre än 20% torrhalt.
Använd vävlim med mer än 20% torrhalt.
Använd non-woven-lim, märkt med symbolen.
Stryk limmet direkt på väggen
EasyUp: Täcker underliggande tapetmönster.
Stryk non-woven-lim på väggen.

Vill man göra sjysta och etiska val så kan man kolla
om tillverkaren har någon miljöpolicy.
När Villanytt exempelvis kollar Boråstapeter så
noterar vi bland annat att pappret kommer från
nordeuropeiskt hållbart skogsbruk, och att fabriken
i Borås har investerat i egna reningsverk.

SANSADE VAL HÅLLER LÄNGE
En våd kan ge ett harmoniskt intryck, när man
ser den i butiken, men upplevas som något helt
annat när den upprepas på väggen. Då är en digital
tapetsimulator fantastisk, ett verktyg som bland
annat finns på Boråstapeters hemsida. Där kan man
välja färg, mönster och kollektion och få en bild på
hur tapeten upplevs i olika rumsmiljöer. Man bör
tänka på att om man väljer en tapet som är extremt
trendig, har seglat upp snabbt i inredningsmodet,
eller är riktigt utmärkande så är risken större att
man tröttnar på den snabbare.
– Ta gärna intryck av inspirerande, nyskapande
och härliga influenser, men våga vara lite sansad när
du väljer så kommer du troligen älska den längre.
Eftersom vi är så stora så har vår design stort genomslag, men vi är försiktiga så vi inte driver fram ett
ständigt bytande av tapeter. Vi vill att man ska trivas
länge med tapeterna, att vår design ska vara hållbar
i dubbel bemärkelse, avslutar Sissa.
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BYGGA NYTT HUS & HEM

Hemma-hos: Trivsel på Ekerö
Allt var egentligen frid och fröjd i det gamla huset, men så blev Sofia och Alex Widman
förälskade i en sjötomt på Ekerö. Ett husbygge senare är de glada att de gav efter för
känslorna. − Nu känns det verkligen som att vi har kommit hem, säger Sofia.
Text: Tom Swales
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HUS & HEM BYGGA NYTT

"Vilka argument jag än kom på, så trumfade
sjötomten ut dem. Så vi bestämde oss för att
köra och en vecka senare var tomten vår"

J

o, det är lätt att förstå att Sofia och Alex
föll för den här platsen vid Jungfrusunds
färjeläge på Ekerö. Mellan marinan
och en liten alskog med en bergsknalle
hittade de en tomt med brygga och
potentialen att förverkliga alla drömmar
om ett hus vid vattnet.
− Vi trivdes egentligen bra i vårt hus i Hässelby,
vi hade byggt till det och renoverat och fått det
ungefär som vi ville, säger Alex.
Men så var det den här sjötomten. Sofia och Alex
försökte hålla sig hyggligt rationella, och Sofia
gjorde till och med en för och emot-lista som hon
satt och funderade över.
− Men vilka argument jag än kom på, så trumfade
sjötomten ut dem. Så vi bestämde oss för att köra
och en vecka senare var tomten vår, säger hon.

GEDIGET HUS MED HÖG BYGGKVALITET
Då var det dags att börja fundera på val av hus och
hustillverkare. En sak var ett krav: att det skulle
vara ett hus som känns gediget och slitstarkt, med
bra materialval och hög byggkvalitet.

18
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HUS & HEM HEMMA HOS
HUS & HEM BYGGA NYTT

− Vi vill att de stora, grundläggande sakerna ska vara
rejäla, sedan kan man alltid byta en badrumslucka om
man skulle tröttna på den. Den inställningen gjorde att vi
ganska snabbt bestämde oss för Trivselhus, säger Sofia.
Alex fyller i:
− Vi upptäckte ju att det finns några alternativ som ligger
lägre i grundpris, men med de tillval vi ville göra hade de i
själva verket blivit dyrare och mindre gediget.

UTGICK FRÅN BEFINTLIG HUSMODELL
Husmodellen som de fastnade för var Villa Mörtnäs , ett
generöst 2-planshus i klassisk stil med gott om plats för
Sofia, Alex och sönerna Wilhelm, sexton år, Hampus, fyra
år, och ettåringen Noah. Några små ändringar har de gjort
för att huset ska passa både tomten och familjen. Entrén
har flyttats från kort- till långsidan, och så har de tagit bort
ett sovrum och istället gjort två walk in closets.
− Vi har ändå 4 sovrum kvar och även om vi ofta har
gäster så bestämde vi oss för att inte bygga för andra, utan
för oss själva. Gästerna är välkomna och får plats ändå,
säger Sofia.
Processen har rullat på bra tycker de. Sofia beskriver året
som roligt men krävande.
− Det är många beslut som ska tas, så jag tycker att man
ska vara medveten om att det kan vara lite tufft periodvis.
För oss har det varit viktigt att hålla fast vid vår målbild,
att påminna varandra om varför vi gör det här, säger Sofia.

"Det bästa är nog ändå att jag har
sjöutsikt när jag hackar lök"
ETT HEM FULLT AV FAVORITPLATSER
På frågan om favoritplatser i det färdiga huset blir det svårt
att välja för Sofia och Alex, men allrummet på ovanvåningen har en självklar topplacering. Rummet har ryggåstak,
fönster från golv och tak och bjuder på massor av ljus och
rymd.
− Härifrån ser vi inte marken, bara vatten och det är en
fantastisk vy, lite som att vara på en båt, säger Alex.
Andra saker som de är extra nöjda med är den rymliga
tvättstugan, att de satsat rejält på förvaring i hela huset och
dessutom byggt ett gym i garaget. Och så köket, förstås,
som ligger i en öppen planlösning i vinkel med vardagsrummet.
− Jag gillar att rummen hänger ihop, det känns socialt
och trevligt, samtidigt som kastruller och slevar kommer
undan lite. Känslan av att det är två rum har vi förstärk
med att välja olika golv i kök och vardagsrum. Men det
bästa är nog ändå att jag har sjöutsikt när jag hackar lök,
säger Alex.

20
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INREDNING HUS & HEM

Det vackra
finns i allt

Livias tips på hur du håller
ditt hem levande:
1. Var en rebell och utmana användningsområdet
2. Använd kuddar & textilier
3. Välj levande material

Ett vackert hem kräver inte dyra investeringar,
det går att skapa av ingenting. Av en vacker kvist
från naturen, något från en loppis eller en hög
böcker från ett antikvariat.

4. Ha en färgstark kudde och plocka upp toner i
övrig textil
5. Flytta kuddar från soffa till fåtölj och vice versa
6. Förändra uttryck med hjälp av glas, en vas eller
liknande
7. Plocka in naturen, en vacker gren, en frusen
kvist, torkade vassvippor

Text: Jessica Roos Rahmquist Bild: Jenny Brandt Grönberg

För mer inspiration se: @artbytroili

F

ör Livia som är uppvuxen i ett
konstnärshem har ett levande
och vackert hem varit vardag.
Det har också lärt henne att ett
vackert hem handlar mer om
din personlighet och om hur
du låter den få spelrum än om att köpa
nytt och dyrt.
– Enkla detaljer som ett udda glas, en
ljusstake eller en kudde kan lyfta vilket
rum som helst. Vill man sedan förändra
rummet för att hålla sitt hem levande gör
man det enkelt genom att hänga om en
tavla, flytta på ett glas, en ljusstake eller
en kudde.

– Efter mammas död insåg jag att
konstskatten var begränsad, det fanns
inte en längre en ateljé att norpa ifrån. Jag
valde att förvalta mammas konstnärskap
och låta fler ta del av det. Konst är för alla
och jag valde att trycka hennes målningar
på kuddar.

KONST ÄR FÖR ALLA

För många kan begreppet konst vara lika
med dyrt. Livia ser det inte så, det handlar
om att se det vackra i allt och ingenting,
och också om vara lite rebellisk kring
användandet av våra ägodelar.
– Sätt inte det vackra på piedestal.
Kanske har du unnat dig en väldigt dyr
och fin vas. Den står där den står år efter
och år och till slut ser du inte längre det

Livias mamma Birgitta Troili var
konstnär och hennes ateljé en plats för
kreativ frihet. Först när Birgitta gick bort
reflekterade Livia över betydelsen av att
växa upp i ett hem där det egna rummet
lätt kunde förnyas genom ett besök i
ateljén.
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"Det vackra handlar om hur du
förhåller dig till det du har runt
omkring dig, säger Livia Troili,
grundare och ägare av Art by Troili"

vackra med den eller, ännu värre, du ser
den inte alls. Låt inredningsrebellen i
dig härja fritt och låt vasen bli en läcker
soppskål vid nästa middag. Känns det
för magstarkt så gå på loppis, köp ett
gammalt mormorsglas eller några enkla
glasflaskor i en färg som harmonierar
med vasen och gör den till rummets
blickfång.
Livia poängterar att hennes kuddar
inte bara är kuddar utan också konst. De
är en investering, något du ska unna dig,
men de ska få lov att leva med dig och
din miljö. Levande konst kräver levande
material som tar hänsyn till den värld vi
vill leva i, varför Livia till kuddfodralen
använder sig av hundra procent ekologisk lin, med innerkuddar i anddun och
fjäder.
– Mina kuddar är inte inredningsdetaljer du byter ut efter trender och nycker.
De är framtagna med samma filosofi som
när jag skapar hem och ska hålla lika bra
för användning som mammas tavlor gör
för ögats slitage.

FEBRUARI
FEBRUARI 2021
2021 VILLANYTT
VILLANYTT 23
23

HUS & HEM BYGGA NYTT

Drömmer du om
en timrad stuga?
Eller hus för den delen? Det behöver inte vara så avlägset som du tror. Inte
heller energislukande, och därmed kostsamt, som ett fulltimrat ofta är.
Lösningen stavas isolertimmer och kan sägas vara timmerhus av idag.
Text: Jessica Roos Rahmquist
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HUS & HEM BYGGA NYTT

Elegant och tidlös i en palett av noga utvalda nyanser.
Det här är INXX II – när design möter kvalitet.

T

immerhus förknippas kanske för de flesta av
oss med fritidshus i svenska fjällen. Det står
på något vis för det robusta, det gedigna.
Det vi vill åt när vi söker det genuina. Stefan
Larsson, vd på Larsson-Hus, slår gärna ett
slag för isolertimmer och ser inga egentliga
fördelar med ett fulltimmerhus.
– Larsson-Hus grundades av min farfar 1954. Då
byggde vi hus i lösvirke och fulltimmer. Under oljekrisen
på 70-talet uppstod ett behov av mer energisnåla hus
varför han utvecklade vårt koncept isolertimmer, vilket
är ett fantastiskt alternativ till fulltimmerhus som jag inte
ser några fördelar med. De är dyra att bygga och dyra att
hålla varma.

TIMMER I FJÄLL & SKÄRGÅRD
Att timmerstuga är synonymt med fjällen för de flesta av
oss är inte så konstigt menar Stefan.
– Det är i svenska fjällen de flesta av oss har upplevt
känslan av att bo i en timmerstuga.
Även många av de stora hus i fjällen som numer går
att hyra är byggda med isolertimmer och ger därför den
timrade, mysiga och gästvänliga känslan.
– Timmer hör till den känsla av vinter, fjäll och kanske
lite lyx vi vill åt idag. Men vi har byggt hus i isolertimmer
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i skärgården, det står sig fint mot det karga också.

HÖGRE KRAV IDAG
Stefan som varit verksam i branschen i många år, ser att
människors krav har förändrats över tid. Många av de
hus som idag byggs i fjällen är stora och exklusiva.
– Jag upplever att människor generellt har högre krav
på sina hus idag än för ett antal år sedan. Plastmattor i
badrum och kök har bytts ut mot kakel och klinker, numer är kök ofta platsbyggda och den generella standarden
hög. Vårt isolertimmer byggs av råvaror från de djupa
dalaskogarna och förädlas sedan i vår egen anläggning.
Det borgar för en jämn och mycket hög kvalitet som med
god marginal motsvarar de höga krav kunder ställer.
Vi har en stor flexibilitet för att kunna tillgodose våra
kunders önskemål om att sätta sin egen personliga prägel
på huset.
Inte bara stora exklusiva hus byggs i isolertimmer
dock. En av de stora fördelarna ser med just isolertimmerhus är att det byggs helt enligt dina önskemål. Stort
eller smått.
– Vi är helt enkelt med från start till mål om du som
kund önskar det. Du är inte låst till ett visst antal husmodeller utan väljer det som passar dig. Det går att sätta
isolertimmer på alla sorters hus och byggnader.

INXX II
TAKDUSCH
Borstad mässing
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ARKITEKT HUS & HEM

ARKITEKTEN SKA FORMGE
ETT HEM, INTE BARA ETT HUS

I Sverige finns det ett stort intresse för hem, hus och trädgård. Det inkluderar det mesta
som hör därtill, såsom färg, form, funktion och materialval. Många drömmer också om
ett storstilat hus med en välplanerad utemiljö, gärna med garage och swimmingpool.

Malins bästa tips
inför husbygget

Text: Petra Roman Bild: Malin Åbergs arkitektkontor

1. Analysera tomten noga och
ur flera synvinklar

D

ock förblir husdrömmarna bara drömmar för
många människor. Särskilt för de som skulle
vilja, men inte tror sig kunna anlita en arkitekt
på grund av kostnaden. En relativt vanlig
orsak som ofta nämns, när man talar med
vänner och bekanta om sina husdrömmar.

DET KRÄVS INGA MILJONER
Faktum är att det inte behöver bli vare sig exklusivt eller
särskilt dyrt att anlita en arkitekt. Det kan snarare löna sig
i slutändan, då en arkitekt kan lyfta fram möjligheter och
lösningar som man själv har svårt att se. Det kan i sin tur
leda till att kostnaderna för exempelvis markarbete kan bli
lägre än väntat, samt att man kan arbeta fram en mer hållbar
utformning.
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2. Undersök hur ljuset faller för
att nyttja det till fullo

Det här menar Malin Åberg, arkitekt SAR/MSA, som är en
av fyra arkitekter på Åbergs Arkitektkontor i Sävedalen.
Malin vill även betona vikten av att köpa tomten först:
– Vi tittar alltid på helheten; tomtens förutsättningar i
kombination med kundens drömmar och rådande byggregler styr utformningen av ett hus, säger Malin.
Form, funktion, karaktär och uttryck är viktiga ledord för
en arkitekt, enligt Malin. Hon upplever att svenskar över lag
är både medvetna och intresserade när det gäller arkitektur.
– En fördel som samarbetet med en erfaren arkitektbyrå
kan generera är det stora kontaktnät som ofta hunnits
etableras. Det gör att du kan få hjälp med allt från idé till
färdigt hus. Med dagens teknik går det att ta fram 3Dritningar som levandegör projektet, vilket också öppnar
för möjligheter att pröva sig fram tillsammans med kunden,
säger Malin.

3. Planera planlösningen noggrant
4. Form och funktion bör gå hand
i hand
5. Glöm inte bort att du bygger
ett hem, inte bara ett hus
6. Ljusa färger förstorar, mörka
färger förminskar
7. En färgglad ytterdörr eller
fönsterbåge ger huset karaktär
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering

DAGS ATT PLANERA POOLEN
Välj rätt pooltak • Så planerar du för att inte missa badsäsongen

Läs även mer om detta i

BYGG & FIXA:

•

Nyhet!

Breda plank i

Härdad Ask

Ett nytt tåligare trägolv - för hem och offentlig miljö

•

SOLSKYDDS-

•

Fler avkalkar sitt
kommunala vatten
Lär dig mer om
värmepumpar
Köpa stuga i byggsats?

SPECIAL
VÄRLDSLEDANDE SVENSK GOLV TEKNIK FRÅN FÖRETAGET SOM UPPFANN KLICKGOLVET.
WWW.BJELIN.SE
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POOL & SPABAD BYGG & FIXA

PLANERA POOLEN NU
för att inte missa badsäsongen

Nu är längtan som störst efter vårsol, bad och uteliv, och drömmen om att skaffa pool eller
spa väcks till liv. I år finns särskilda starka skäl till att beställa hemmabadet tidigt. Pandemin
kan påverka tillverkarnas produktion och leveranser, samtidigt som fler kommer att vilja
bada på den egna uteplatsen. Lars Hagenfeldt på Poolproffset har över tjugo års erfarenhet
av branschen, och han ger oss grundtipsen som underlättar badvalet.
Text: Tom Swales
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HUS & HEM POOL & SPABAD

SVENSKTILLVERKAD SPABADSDRÖM

P

andemin gör det extra angeläget att beställa
tidigt i år, förklarar Lars Hagenfeldt.
– Fler vill i år satsa på badmöjligheter hemma,
eftersom vi inte kan resa, umgås och roa oss på
andra sätt. Den egna tomten blir då centrum för
fritid, uteliv, aktivitet och nöjen.
För att snabbt ta första steget och inte hamna sist i kön,
så föreslår Lars följande:
– Sätt er en kväll för att Googla runt och inspireras. Finns
utrymme, budget och längtan efter en pool så kan man ju
mäta upp den tillgängliga ytan, på ett ungefär. Fundera
på om berggrunden är ytlig och kan begränsa grävningen,
eller om det ansamlas mycket fukt på platsen så att extra
dränering krävs? Vilka ska bada i spaet, och är det någon
i familjen som behöver extra benlängd? Man behöver inte
ha alla svar, men det underlättar om man funderat på dessa
grundläggande frågor. Det finns lösningar för allt och vi
hjälper gärna till.

Bild överst :Viskan Spa. Bild under: Lars Hagenfeldt på Poolproffset.

SPABAD FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN.

POOLTAK GER MÅNGA FÖRDELAR
En pool behöver ett skydd, minst ett enkelt överdrag. Men
ett glasat pooltak ger många fördelar, framhåller Lars:
– Ja, under höga pooltak kan man använda poolen oavsett väder. Man får lite ”växthus-uppvärmning” av solen
och minskar underhållsarbetet. Kostnaderna sänks för
rengöringsprocesserna, uppvärmningen och kemikalierna.
Låga pooltak ger samma fördelar, men när man vill bada så
behöver man öppna taket, vilket går smidigt.
Det populäraste poolformatet är fyra gånger åtta
meter, men vill man simma och träna mycket så kan man
överväga ett swimjet-aggregat. Fundera även på om något
avancerat massageprogram mot värk behövs i spabadet,
eller om det räcker med skön relax.
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KAN STARTA TIDIGT

I Sverige kan det skilja över 50°C mellan vinter och sommar. Men det är inte kylan som är

Även om det nu är fruset i marken på flera orter, så är det
inget som bromsar poolbygget:
– Nej, vi har flera projekt som pågår nu, mitt i vintern. Och ju mer fruset det är desto mindre spår blir det i
gräsmattan av grävmaskinerna, säger Lars.
Värmepumpar kan lätt bli en djungel, och där råder Lars
att man låter säljaren föreslå det mest lämpliga. Avslutningsvis framhåller han fördelarna med att välja svenska
märken, och pekar då på ett elegant spa från Viskan Spa.
– Servicetekniker, ansvar och reservdelar finns alltid
inom räckhåll, i stället för på andra sidan jorden.

designar och konstruerar vi spabaden för det nordiskas klimatet.

värsta utmaningen, utan det är den råa fukten och vinden. Med utgångspunkt i detta

BEKYMMERSFRI NJUTNING, ÅRET OM.

Din lokala återförsäljare av:

Vi har spabad för alla smaker.

VÄLKOMNA IN
Hantverksvägen 5, Askim/Sisjön Göteborg www.poolproffset.se
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BYGG & FIXA ATTEFALLSHUS

Arkitektritade attefallshus kompletterar snyggast
Alla villatomter ser olika ut och varje villa står på sin unika plats, med dess helt egna vy. Så, för att ett attefallshus
ska passa perfekt krävs oftast en arkitekts fingertoppskänslighet. Tomtens egenskaper ska helst nyttjas optimalt,
men samtidigt måste både din egen och grannarnas utsikt beaktas. Freddy Olsen på Easy-House berättar mer om
fördelar med kundanpassade attefallshus, något de levererat i många år.
TEXT TOM SWALES

N

är attefallshuset upplevs som en lillasyster
till den primära villan, så bildas en värdefull
helhet. Motsatsen är när villaägare väljer en
standardprodukt som är charmig i katalogen,
men skär sig totalt på plats intill den primära
villan.
– Det kan vara opassande material, arkitektur, panelstil,
fönstrens proportioner, taktypen och mycket annat. En
husfabrik i exempelvis Baltikum har ju inte aning om vilken
villa som attefallshuset ska bli syskon med. Möjligheten att
höja fastighetsvärdet och totalupplevelsen går då förlorad,
tyvärr.
En total spegelvändning av ritningen, eller ändrad
fönstersättning, kan också ge bättre funktionalitet och
naturlighet på platsen.
– Som husköpare har man alltid tillgång till vår trygga
arkitekt, Helena Hornwall, som kan skapa utifrån varje falls
begränsningar och fördelar. Mitt råd är att välja en lever-
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antör som verkligen kommer ut på plats. När jag står på
kundens tomt, så ser jag ofta nya möjligheter som kunden
kanske inte tänkt på.

HJÄLP MED ANSÖKAN
Freddy bjussar gärna på fler råd:
– Alla kommuner har olika krav på vilka handlingar
som ska bifogas, för att ge klartecken. Allt måste lämnas in
tillsammans med ansökan om startbesked, även när det är
bygglovsfritt. Det där blir ofta komplicerat för en lekman,
särskilt om vvs, el, kök och badrum ska in och isoleringskraven ska uppfyllas. Därför hjälper vi kunden med ärendet
och kontakten med den aktuella kommunen. Det gör vi
tillsammans med ett trettiotal lokala byggföretag som
uppför våra hus, och har god kontakt med ortens bygglovsförvaltningar.
På så sätt gynnas lokala företag och priset blir rimligare

för husköparen, eftersom man undkommer
kostnader för byggarnas resor och övernattningar. Även stomvirket beställer vi färdigkapat från
sågverk eller brädgårdar i kundens region när
det är möjligt, för att minska transporterna.

BRA BUDGETLÖSNING
På frågan om vad man själv kan göra för att
hålla nere budgeten, svarar Freddy:
– En del beställer bara byggsatsen som
montörerna reser till ett tätt hus-skal, helt tomt
inuti. Villaägaren kan då själv klä väggar, golv
och innertak, installera el och vvs och bygga upp
inredningen. Det är en bra lösning, där leverans
och montering går fort.
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Fler avkalkar
sitt kommunala
kranvatten

Nordenspa är ett skandinaviskt kvalitetsmärke,
som formger och utvecklar spabad för de
nordiska spaälskarna.
Nordenspa O T TA

45 JETS

K VA L I T E T A N PA S S AT F Ö R
S K A N D I N AV I S K T K L I M AT
Efter att ha vunnit Villanytts spatest, så ingår
Nordenspa numera i Villanytts nätbutiks sortiment.
Kvalitetskraven bemöts med bland annat världsledande Balboas styrsystem, förstärkta och rostfria
konstruktioner, samt kraftig PU-isolering för varma
vinterbad till låg energikostnad.
OPTIMAL KOMFORT
& UPPLEVELSE

B

jörn Degerland får dagligen samtal från villaägare som vill sänka kalkhalten i sitt kommunala
vatten.
– Svenskt kranvatten är prima, men många
upplever det som hårt. Fast, det är enkelt att åtgärda genom att sätta ett avhärdningsfilter, eller
avkalkningsfilter som många säger, strax efter vattenmätaren.
Björn visar ett exempel som liknar ett diskret kabinett,
cirka 25 cm brett och en dryg meter högt.
– Avhärdningsfiltret renar det inkommande vattnet främst
från kalcium och magnesium. Men även järn och mangan
som inte fällts ut.
Följden av att avhärda vattnet blir ett mjukare vatten, vilket
får goda följder för både miljön och privatekonomin.
– Ja, man kan halvera dosen diskmedel och tvättmedel. Det
gör jag själv, vilket minskar kemikalieutsläppen i naturen.
Tvättmaskinen, diskmaskinen och fastighetens vattenledningar får dessutom längre livslängd och man känner sig
renare i duschen. Även varmvattenberedaren, som då kan
arbeta mycket effektivare, förbrukar därmed mindre ström,
förklarar Björn.
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71 JETS

Nordenspa

GISKE 44 JETS

Nordenspa

MOLDE 57 JETS

För den optimala komforten är modellserien utrustad
med en bred variation av både loungesäten i viloposition, ergonomiska sittplatser och en rogivande
ljusupplevelse. Jetstrålarna och massageprogrammen bjuder på den mest välgörande och behagliga
upplevelsen, på alla platser. Och med Nordenspas
effektiva system för ozonrengöring får spaägarna ett
betydligt smidigare ägande, som dessutom blir extra
tryggt med frostvakten.

Kalkbeläggning på duschväggarna, dålig sköljning i diskmaskinen och känslan av att schampot är
kvar i håret. Det är bara några följder av för hårt kranvatten och hög kalkhalt. I värsta fall kan det leda
till igensatta filter och mekaniska problem i hushållsmaskiner, eller igenkalkade vattenledningar.
Att fler skaffar avhärdningsfilter kan leverantören Renton intyga.
TEXT TOM SWALES

Nordenspa A L N E S

V

Nordenspa

STRANDA 58 JETS

NYTTJAR VATTENTRYCKET
Villanytt noterar att avhärdningsfiltret har en
230 voltskabel, och vi frågar om energiförbrukningen:
– Ingen fara, ler Björn. Den drar så lite som en
mobilladdare, ungefär. I övrigt så går den bara
på vattentrycket. Vattnet passerar filtermassan
som är laddad med natriumjoner, vilket drar åt
sig vattnets kalcium och magnesium. Många
villaägare som väljer våra modeller uppskattar
verkligen att återladdningen av filtermassan sker
automatiskt.
Återladdningen, eller regenereringen, sker via
saltning. I den mindre filtermodellen, som de flesta villahushåll, så är saltbehållaren elegant integrerad i kabinettet,
visar Björn.
– Ja, men det är viktigt att man väljer rätt filtermodell, rening och kapacitet, utifrån hushållets och villans förutsättningar. När villaägare ringer oss på Renton så behöver vi bara
ställa några frågor, för att föreslå den lämpligaste filtermodellen, för ett bättre vatten.

FULL KONTROLL
MED SENASTE TEKNIKEN
Att spamodellerna präglas av den
senaste tekniken märks även i hur
enkelt man kontrollerar vattnets
status, och styr processerna via
mobiltelefonen. På så vis är ditt
Nordenspa alltid redo för dig
under mycket lång tid, tack vare
de generösa garantierna.

Nordenspas Spabad
och O T TA är
testvinnare i Villanytts
Bäst i test 2020.
MOLDE

Villanytt.se är återförsäljare av spabad från Nordenspa.
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KLINKER OCH KAKEL BYGG & FIXA

INSPIRERAS AV
KLINKERTRENDERNA,
MEN VÄLJ PERSONLIGT
Sugen på nytt kakel och klinker i badrummet? Då märker du snart att utbudet
är oändligt, vilket innebär total frihet likaväl som beslutssvårigheter. För att få
tips om hur man gör kakelresan lustfylld, så bad Villanytt om experthjälp från
Jeanette Hedener på Golvpoolen. Hon tar oss tryggt i handen och leder oss in
i plattdjungeln, i detta fall deras nya kakel- och klinkeravdelning som troligen
är Nordens största.
TEXT TOM SWALES BILD BRICMATE/GOLVPOOLEN
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BYGG & FIXA KLINKER OCH KAKEL

S

pektrat av material, format, färger, mönster och
ytfinish är enormt. Så hur ska man planera sitt
badrum?
– Många har redan börjat inspireras av bilder
på Instagram och på vår hemsida innan de
kommer in. Andra föredrar att inspireras här
i våra nya stora klinkerutställningar, och bland hundratals
kreativa badrumsmiljöer. Vi lyssnar på vilka färger och stilar
de gillar, hur badrummet ser ut, och så guidar vi fram till de
passande valen, säger Jeanette.
Nätet är fullt av extrema och storslagna badrumsreportage,
men Jeanette råder att man bara ser det som en inspiration:
– Ja, du ska ju känna avkoppling och harmoni i badrummet
under många år framöver. Då bör du inte uttrycka en tillfällig
trend övertydligt, utan måttfullt, så trivs du längre med stilen.
När hantverkare är bokade, eller ledighet spikad för hemmafix, så finns sällan tid för att vänta på långa leveranstider
av de valda plattorna.
– Nej, då är det mycket uppskattat att vi direkt kan leverera
från vårt 9 000 kvadratmeter stora lager fyllt av kakel och
klinker. Oavsett om man är kund i vår Göteborgsbutik,
Stockholm, Malmö, Helsingborg eller i webbshopen.

"Många önskar rena, öppna och släta ytor med
försiktiga färger. Det ger ett lugn, är enkelt att
hålla rent och kan förstärka intryck av luftighet
och utrymme, även i små badrum "

HOTELL-LOOK POPULÄRT
Badrummen hemma har alltmer kommit att inspireras av
hotellens och spaanläggningarnas badrum, berättar Jeanette:
– Ja, många önskar rena, öppna och släta ytor med försiktiga färger. Det ger ett lugn, är enkelt att hålla rent och kan
förstärka intryck av luftighet och utrymme, även i små badrum. Det blir elegant och absolut ett hållbart val, som gynnar
både plånboken och miljön. Och, det går faktiskt att skapa
med både liten och stor budget, säger Jeannette och visar oss
vidden av priser.
Många är intresserade av större plattor och välkomnar ofta
samma plattor på både golv och vägg. Likt en konceptuell
hotellsvit, får samma plattor gärna återkomma i köket. Men,
det finns inte bara keramiska plattor, understryker Jeanette:
– Många gillar vår marmorkollektion ”Marble by Arredo”.
Marmorfyndigheter finns i olika delar av världen och
färgvariationerna är många och helt naturliga. Italiensk
Carrara-marmor är förmodligen den mest kända. Den finns
i vackra och tidlösa byggnader i både södra Europa och i
resten är världen. Marmor ger ett klassiskt intryck i badrum
och ditt kök, och om man vill ha samma nyans i alla delar så
bör man beställa allt på samma order.
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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
Kommod GRAND SOLID
Handdukstork BOW
Takdusch EASE
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