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TOM SWALES, REDAKTÖR

Vinterns största snackis bland villaägare är 
elpriserna. Däremot snackas det mindre 
om vad som är en rimlig elförbrukning för 
hushållet totalt. Visst diskuterar vi prylarnas 
enskilda strömkonsumtion, som att välja 
energieffektivare lampor, hushållsappa-

rater och uppvärmningssystem. Men sällan ifrågasätts det 
stigande antalet eldrivna prylar och funktioner i hemmen. 
I villakvarteren tätnar de sensorstyrda markiserna, robot-
gräsklipparna, poolerna med reningsverk och spabadkaren 
med uppvärmning. Och trots att det idag finns god kun-
skap för att kunna bygga moderna hus som ventileras med 
välberäknat självdrag, så blir det elmotoriserad ventilation 
i alla nya villor. Och inte drar utebelysningen mindre för att 
man övergår till LED-teknik, om man samtidigt bygger ut 
belysningen hundrafallt. 

Faktum är att i vissa villakvarter lyser fasader och 
trädgårdar likt shoppingcenter, dygnet runt. Och varje  
enhet i hemmet som står redo för att regleras med en 
fjärrstyrning, app, sensor eller separat fjärrkontroll kräver 
ett visst standbyläge. Med mycket mediautrustning i varje 
familjemedlems rum så får det stor betydelse. Men om det 
är ett problem avgör du själv.

Att jag pekar på detta handlar inte om att jag fördömer 
de tekniska produkterna, för de ger oss värdefull trygghet, 

trivsel, stimulans och bekvämlighet. Men 
det finns däremot ingen naturlag 
som anger var den rimliga nivån av 
elektrifiering eller levnadsstandard 
ligger, eller vad en kilowattimme 

ska kosta. Så alla behöver själva 
bedöma vad det är rimligt att 
betala för. Varje gång man tar 

fram elvispen, i stället 
för handvispen, så gör 
man ett val.

Det är lätt att 
betrakta alla de 
små elförbrukande 
källorna som mar-
ginella i jämförelse 
med uppvärmnin-
gen. Men är det 
inte just mar-
ginalerna, alltså 
skillnaden mellan 
den accepterade 
och den oaccept-
erade elräkningen, 
som stör oss?
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40
Varför ska man  
välja ett stenhus?

52 SÅ VÄLJER DU RÄTT ULLMATTA 
 En vacker och välgjord ullmatta lyfter inredningen i  
 vilket rum som helst – men skillnaderna i kvalitet  
 kan variera stort. Här får du hjälp att välja rätt av två  
 verkliga experter på området: Geetali Chhatwal  
 Jonsson och Stig Jonsson. 

60 LUGNARE INNEMILJÖ MED AKUSTIKPANEL  
 Kristina Uddenäs, på Iwould, förklarar hur panelerna  
 ger en mer behaglig ljudmiljö med bibehållen stil. 

66 BETALA FÖR MÅLERIET OM DU HAR   
 FÖRVÄNTNINGAR 

96 VIKINGAKONST UR SKOGENS DJUP 
 Hemma på sin släktgård vid Mälaren snidar och  
 snickrar Sebastian Holmkvist unika konst- och  
 bruksföremål med inspiration från fornnordisk kultur  
 och tradition. Träet hämtar han i egen skog, med  
 naturens och gudarnas goda minne.

101 VILLANYTTS "BYGG & FIXA"-DEL   
 Villanytts Bygg & Fixa-del ger dig värdefull  
 kunskap och kloka råd för ett smartare villaliv.

118 BÄNKSKIVA AV STEN - ETT SMYCKE I KÖKET  
 

8 KÖK I MASSIVT TRÄ - SNABBGUIDE 
 Nyfiken på ett kök i massivt trä? Då finns det lite att  
 fundera på: Ek eller ask? Björk eller furu? Olja eller  
 lasyr? Jani Katajamäki på Kålltorps kök hjälper  
 Villanytts läsare reda ut begreppen. 

12 SÅ VÅGAR DU LITE MER NÄR DU MÅLAR  
 Det är inte bara med de senaste trendiga kulörerna  
 du kan få nytt liv när du målar därhemma. Det finns  
 andra sätt att tänka nytt och våga lite mer!  
 Per Blomgren på fargvaruhuset.se delar med  
 sig av tips och inspiration.

24 INTRESSET FÖR LINNE ÖKAR STARKT  
 Särskilt bland unga hem- och inredningsintresserade  
 växer intresset för materialets speciella lyster,  
 absorptionsförmåga och lyxkänsla. 

28 POPULÄRT MED FRISTÅENDE UTERUM  
 FÖR FLEXIBEL ANVÄNDNING 
 Allt fler väljer att bygga fristående uterum på tomtens  
 mest optimala läge. Den ideala platsen för önskad sol,  
 skugga, avskildhet eller utsikt behöver inte alltid vara  
 den direkt utanför altandörren, därför väljer allt fler 
  villaägare att placera sin inglasade oas i det hörn av  
 trädgården som har de perfekta förhållandena. Ibland  
 rent av ute på bryggan. 

36 ROLIGARE PLANERA KÖK OCH BAD  
 MED VIRTUELLA VERKTYG 
 Det svenska varumärket Primy, från Scandtap, har nu  
 lanserat virtuella funktioner som gör att du kan se vald  
 blandare i ditt kök, på din skärm.

40 VARFÖR BYGGA HUS AV STEN?  
 Det blir allt vanligare med stenhus på en marknad  
 som tidigare nästan helt dominerats av trähus.  
 Så  varför välja stenhus? Vi frågade Dan Andersson,  
 vd och ägare av Dast.

4

8 
Snabbguide till  
kök i massivt trä
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ökar starkt
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Nyfiken på ett kök i massivt trä? Då finns det lite att fundera på: Ek eller ask?  
Björk eller furu? Olja eller lasyr? Shakerkök eller funkiskök?  
Jani Katajamäki på Kålltorps kök hjälper Villanytts läsare reda ut begreppen.

Text: Tobias Christoffersson  Bild: Sofia Kvistborn  Styling: Kristina Cuvier

SNABBGUIDE TILL  
KÖK I MASSIVT TRÄ 

KÖK HUS & HEM
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Först: vad menas med ett kök i massivt trä?
– Ett kök där stomme, luckor och lister, ja i princip 

allt är gjort av massivt trä. De flesta standardkök idag 
består av spånskivor av olika slag, men ett kök av 
massivt trä däremot är rent trä rakt igenom, riktigt 
trä. Precis som man har byggt köksskåp i alla tider, 

fram till de senaste cirka femtio åren, berättar Jani.

VÄLJA TRÄSLAG OCH YTBEHANDLING
Ett kök i massivt trä kostar naturligt nog mer än ett standard-
kök, men du får också ett kök av högsta kvalitet som håller i 
många år framöver. Massiva stommar är gedignare, luckor i  
rent trä tål mer. 

– Massivt trä ger en lite lyxigare känsla, inte minst för att du 
får vacker träådring på alla delar. 

Men vilket träslag ska man välja? Ask, ek, björk, valnöt och  
furu är de vanligaste.

– Ek och ask är båda hårda, kompakta träslag som har hög 
motståndskraft mot fukt – och är de träslag vi säljer mest av. 
Ek har en mellanbrun nyans medan ask är ljusare utan gula och 
röda toner. Björk är ett medelhårt, ljust träslag medan furu är  

lite lättare, för båda gäller att träet mörknar med tiden. 
Allt trä ägnat för en fuktig miljö behöver en ytbehandling. 

Vanligast är lack eller lasyr i någon form, och då kan du välja hur 
blankt eller matt du vill ha det. Du kan också välja att betsa träet 
i en färgton eller att måla det. 

– Lasyr med en färgton i ger ett ljusare trä medan bets ger 
något mörkare. Mörkbetsad ek som är populärt idag ger en 
varm, fyllig färg. Men det också många som väljer att behålla 
naturfärgen.

SHAKERKÖK OCH RETROKÖK
Utbudet av stil och design är stort, så se till att titta runt så  
mycket du kan. 

– Du kan välja i princip vad du vill. Vi på Kålltorps kök liksom 
många andra leverantörer bygger köket på plats, skräddarsytt 
med valfri form och färg. Många som bor i äldre hus väljer idag 
att göra ett kök i tidsenlig stil, vilket ofta verkligen blir snyggt, 
säger Jani Katajamäki.

Två populära kök i äldre stil är shakerkök och retrokök.
– Med retrokök menas ett kök i funkisstil, det vill säga som de 

byggdes på 1940-60-talen: med överfalsad lucka, utanpåliggan-
de gångjärn. Shakerkök med rötter i tidigt 1900-tal har luckor 
och lådfronter infällda innanför stommen och ger en lite mer 
lantlig stil. 

Gemensamt för båda är att de är stilrena och avskalade, samt 
att de görs i gammal stil med modern teknik:

– Alla våra lådor har fullutdrag med mjukstängning och går 
och välja i de flesta träslag. På så vis har vi förbättrat de gamla 
originalen kan man säga.

KÖK HUS & HEM

" Massivt trä ger en lite lyxigare känsla, inte minst 
för att du får vacker träådring på alla delar " 
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Kök från Kålltorps kök. Bild: Sofia Kvistborn

Kök från Kålltorps kök. Bild & styling: Ida Wilhelmsson. 
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Det är inte bara med de senaste trendiga kulörerna du kan få nytt liv när du 
målar  därhemma. Det finns andra sätt att tänka nytt och våga lite mer!  
Per Blomgren på fargvaruhuset.se delar med sig av tips och inspiration.

Text: Tobias Christoffersson  Bild: Jotun

SÅ VÅGAR DU LITE  
MER NÄR DU MÅLAR 

JANUARI 2022 VILLANYTT    11

FÄRG HUS & HEM
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Färgtrender kommer och går, 
från år till år. Det är himmels-
blått som gäller 2022, säger 
den ena färgtillverkaren. 
Nej, lila är hetast just nu, 
sjunger en kör av influerare. 

Nå, sedan väljer kanske många av oss 
gråskala och vitt till slut ändå. Men det 
finns andra sätt att tänka nytt och våga 
lite mer när du målar. 

Här får vi fyra inspirerande tips av  
Per Blomgren, på Färgvaruhuset.

1. Sätt färg på tak och snickerier.

– Vi är så vana vid att tak och snickerier 
som lister och dörrar ”ska” vara vita, 
men varför inte sätta färg på dem? Det 
kan ge såväl spännande kontraster som 
att göra rummet mer ombonat. Vad 
gäller taket, tänk på att inte måla för 
mörkt, det kan ge en känsla av lägre 
takhöjd. Tumregeln är mörkare nedtill 
och ljusare upptill, säger Per.

2. Kombinera matt och blankt.

– En annan gammal regel är att du bör 
ha liknande grad av matt eller blankt i 
färgen i ett rum – men prova att bryta 
den! Matta väggar och blanka lister till 
exempel kan ge en spännande kontrast. 
Prova att måla med samma kulör men 
olika glans i ränder, det kan ge en vägg 
ett helt speciellt liv.

3. Måla monokromt. 

– Måla väggar, snickerier och kanske 
även taket i ett helt rum i en och samma 
samma kulör. Eller med en fondvägg, 
måla snickerierna till den i samma färg 
och snickerierna till övriga väggar i 
deras färg. Målar du monokromt kan du 
skapa subtila kontraster genom att ha 
olika glans på väggar och snickerier.

4. Colour blocking – kontraster ger liv.

– Med colour blocking menas att kom-
binera färger som normalt sett uppfattas 

som varandras motsatser. Gult med 
blått och rött med grönt till exempel. 
Med colour blocking kan du verkligen 
utmana utmana din inredning och skapa 
både lekfulla och smakfulla kontraster i 
ett rum. 

FLERA FÖRDELAR MED ATT  
KÖPA FÄRG PÅ NÄTET
Det traditionella sättet att köpa 
målarfärg på är att bege sig till en fysisk 
affär, välja eller beställa, kånka färgen 
och alla andra saker man behöver med 
sig hem och sätta igång. Men allt fler 
upptäcker fördelarna med att e-handla 
sin färg via internet. Ett större urval av 
varumärken och smidig hemleverans till 
exempel.

– Du kan beställa allt direkt hemifrån 
och få det levererat till din dörr på ett 
par dagar. Du kan beställa färgprover i 
små burkar också, säger Per Blomgren.

Så, bara att sätta igång! 

Bild: Jotun

Bild: Alcro
JANUARI 2022 VILLANYTT    13
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Matbordet har en central funktion i hemmet, det är en del av livets alla skeenden och 
behöver fungera lika bra vid vardagsmiddagen som födelsedagsfesten. Pin Table är en 
designflört mellan svensk allmoge och fransk lantstil –  ett bord för flera generationer 
som inspirerar oss att varva ner och öppna för det viktigaste i livet.  
Text: Maria Lindberg Howard  Bild: Mira Wickman

LÅT MATBORDET  
INSPIRERA TILL  
SLOW LIVING

JANUARI 2022  VILLANYTT    15

INREDNING HUS & HEM
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Grundarna Maja Ytterell och Magdalena 
Stenbäck har inspirerats av den svenska 
allmogestilen med ljus furu, kalkhaltiga färger 
och raka linjer med enstaka svängda detaljer. 
Inom den franska lantstilen är man duktig 
på att höja bruksföremål till brukskonst. 

Ett matbord som bär livsspår av flera generationer blir bara 
vackrare med åren. 

– Vi har velat ge ger bordet en tidlös design som håller för 
stilbyten i hemmet. Som ung kanske man börjar med olika 
stolar, något loppisfynd, någon ärvd designklassiker och 
bygger sedan på med familjens egna favoriter över tid, säger 
Maja. 

Bordsskivan finns i fyra längder. Den är behandlad med vit-
pigmenterad hårdvaxolja och i nuläget finns fem kulörer som 
val för underredet i grå, ljusblå, ljusgråa och gröna nyanser. 
Inom kort utökas den färgskalan till femton nyanser. Det går 
att antingen matcha eller kontrastera färgen på underredet 

mot köksluckor eller väggar. Och bordsskivan går bra ihop 
med stolar av både bok, ek och andra träslag och färgnyanser.

– En fransk caféstol passar väldigt bra i höjd och stil till  
bordet. Ton-stolen tar upp det mjuka i de svarvade benen. 
Men det går lika bra med andra designklassiker som den 
danska Y-stolen, Frederica-stolen i såpad ek eller Norrgavels 
stolar. Även enkla svenska pinnstolar är vackra, säger Maja.   

" En fransk caféstol passar väldigt bra i  
höjd och stil till bordet. Ton-stolen tar  
upp det mjuka i de svarvade benen " 

JANUARI 2022 VILLANYTT    17
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Elegant och tidlös i en palett av noga utvalda nyanser. 
Det här är INXX II – när design möter kvalitet.

INXX II  
TAKDUSCH
Borstad mässing

Filosofin bakom materialvalet bygger på att skogen 
och träet har en välgörande effekt för fysisk och mental 
hälsa där synligt trä inomhus sägs ha en liknande positiv 
hälsoeffekt som skogen. Det finns även belägg för att 
det ökar barns koncentrationsförmåga. Så maxa gärna 
längden för att ge utrymme åt läxläsning, brädspel eller 
som alternativ till arbetsbänk i köket så att livet verkligen 
kan levas runt matbordet. 

– Har man små barn ska man inte vara alltför rädd 
om matbordet utan i stället omfamna lite skavanker och 
minnesmärken. Man kan tänka lite som med ett trägolv, 
att bordet får liv av patina och det kan slipas om ifall det 
behövs, säger Magdalena. 

Maja och Magdalena berättar att bordkonceptet även 
omfattar maten. Ett svenskt furubord med hantverksmäs-
siga detaljer och franska influenser inspirerar förhopp- 
ningsvis till hållbar mat. Att välja närproducerat när det 

går, låta matlagningen ta tid och framför allt, att äta i lugn 
och ro och umgås med familj och vänner runt bordet. 

– Vi vill inspirera till lite slow living och lyfta matbordets 
centrala funktion i hemmet – lite som civilisationens 
ursprung runt elden. Här träffas, samtalar och ser vi 
varandra på riktigt, säger Magdalena.  

" Man kan tänka lite som med ett  
trägolv, att bordet får liv av patina  

och det kan slipas om ifall det behövs " 

HUS & HEM INREDNING
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POPULÄRT MED  
FRISTÅENDE UTERUM  
FÖR FLEXIBEL ANVÄNDNING 
Skånska Byggvaror intygar att allt fler väljer att bygga fristående uterum på tomtens mest optimala läge. 
Den ideala platsen för önskad sol, skugga, avskildhet eller utsikt behöver inte alltid vara den direkt utanför 
altandörren, därför väljer allt fler villaägare att placera sin inglasade oas i det hörn av trädgården som har 
de perfekta förhållandena. Ibland rent av ute på bryggan. 

Text: Tom Swales 

JANUARI 2022 VILLANYTT    21
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Detta håller Per-Ivan Christiansson, 
sortimentschef på Skånska Byggvaror, 
med om.

– Ja, läget är avgörande för att kunna 
njuta av uterummet. Tidigare har en 
del avstått från att unna sig ett uterum 

om ingen sida av huset har haft en solig plats. Men nu 
tycks fler se att det är värt en liten promenad ut till ett 
fristående uterum, i trädgårdens finaste läge.

Ett fristående uterum kan även användas på så mån-
ga olika sätt, till exempel som en relaxavdelning intill 
poolen eller som ett hemmakontor för arbete i lugn 
och ro. Perfekt när du vill vara nära familjen men ändå 
ha ett utrymme där du kan sitta ostört. Dessutom kan 
uterummet bli en härlig övernattningsplats för tillfäl-
liga gäster. Vill man inte skapa en sovalkov bakom ett 
draperi i uterummet, så räcker det gott med en bäddbar 
trädgårdssoffa och insynsskyddande lamellgardiner för 
att skapa ett somrigt gästrum. Den fristående placerin-
gen ger då gästerna en helt privat sfär.

TIPS OCH RÅD INFÖR KÖPET
Per-Ivan Christiansson nämner fler flexibla möjligheter 
som uppstår när man placerar uterummet på den 
idealiska platsen.

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

Hans bästa tips till de läsare som drömmer om ett 
uterum är:

– Tänk efter var placeringen blir bäst och hur ni ska 
använda rummet. Utifrån detta bör ni unna er att titta 
på många modeller.  

" Tänk efter var placeringen blir bäst 
och hur ni ska använda rummet. 
Utifrån detta bör ni unna er att  

titta på många modeller "  
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HON GER DIN  
INREDNING EN  
ANDRA CHANS
Louise Berglund är inredaren som brinner för återbruk. Hon hjälper dig säga 
nej till överkonsumtion och ja till smarta remakes och kreativa lösningar 
som ger dina möbler och din inredning en andra chans.

Text: Tobias Christoffersson

HUS & HEM INREDNING
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JANUARI 2022 VILLANYTT    2726 Primy är en del av Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad +46 35 260 75 80, info@scandtap.com, www.scandtap.com

Tvättställ: Rare R Coal, Tvättställsblandare: Vector High Coal,  
Termostatblandare: Pleasure 2 Coal, Bottenventil: Pop-up universal Duo Coal

Hitta din stil i ett omsorgsfullt designat sortiment som innehåller blandare, 
tvättställ och tillbehör i rostfritt stål med 7 matchande premiumfärger. Produkterna 
är formgivna i ett material som tar hänsyn till både människa och miljö. Rostfritt 
stål är blyfritt, tåligt och 100% återvinningsbart. Ytorna är färgade genom PVD-
behandling som är i en klass för sig gällande hållbarhet och lyster. Design, 
funktion och kvalitet in i minsta detalj för dig som vill skapa ett nytt hem - som inte 
bara är vackert på ytan...

Rotera våra blandare och tvättställ i 3D, och testa 
direkt i mobilen hur de skulle passa med inredningen 
med vår nya AR-funktion. Det är inspirerande och 
enkelt att testa, mycket användbart, och ingen app 
krävs!

Besök www.scandtap.com, eller 
scanna QR-koden med mobilkameran:

Design med omtanke

Augmented Reality

Intresset för loppisar och second hand 
har hon med sig sedan hon var liten. 
Lusten att blanda gammalt med nytt 
och att göra om begagnade saker till 
något eget har växt fram med åren. 
Det har engagemanget för en mer 

hållbar värld också gjort. Men det var 
efter att Louise Berglund bytte bana 
i livet från ett jobb som socionom till 
en utbildning till certifierad inredare 
som bitarna föll på plats – och bildade 
någonting helt nytt.

– Alla vet om det, eller de flesta av 
oss: vi lever över våra tillgångar i vår 
del av världen. Överkonsumtionen är 
ett av våra stora problem, och det gäller 
inte minst inredningsvärlden. De stora 
möbelföretagen producerar jättestora 
volymer och triggar trender, allt för att vi 
ska köpa nytt allt oftare. 

ÄNDRA PÅ DETALJER OCH 
FÖRVANDLA MED FÄRG
Louise formulerade sina tankar och 
startade företaget The Second Chance 
Interior Concept.

– Konceptet är en mix av mitt intresse 
för återbruksdesign och att vilja göra 
en liten insats för planeten. Jag vill visa 
att det finns andra sätt att förnya din in-
redning på än att bara köpa nya grejor: 
hur du kan ge det du redan har en andra 
chans.

Här delar Louise med sig av några tips 
och tricks.

1)  Flytta runt och se med nya ögon.
– Det är så lätt att bli hemmablind.  
Prova att flytta soffan en bit in i rummet 
från väggen, byt plats på gardiner och 
taklampor, plötsligt uppstår nya kombi-
nationer och en ny känsla.

2)  Byt ut detaljer och mindre saker. 
– Du behöver inte ett helt nytt möble-
mang för att förnya ett rum. Prova att 
byta ut mindre saker, ändra på detaljer-
na: lampor, kuddfodral, gardiner och 
textilier. Sy nya kuddfodral av udda 
textilier, sy ihop flera mindre mattor till 
en stor.

3)  Förvandla med färg.
– Ge soffbordet eller lampan en ny färg. 
Köp några krukor på loppis och måla 
dem i den där trendiga färgen om du gil-
lar den. Sprayfärg eller vanlig akrylfärg 
är lätt att jobba med, och om du blandar 
lite bikarbonat i färgen får den en lite 
betonglik ruff finish. 

PERSONLIGT ÄR HÅLLBART
I sitt företag Second Chance Interiör 
& Design hjälper Louise Berglund sina 
kunder att förnya sin inredning på ett 
hållbart sätt. 

Först analyserar hon vad som finns 
och hur det kan förnyas, för att därefter 
komplettera med något second hand, och 
i sista hand tillföra något nytillverkat.

– Det är såklart inte ”förbjudet” att 
köpa något nytt! Men när du gör det: 
tänk igenom ditt val noga. Välj bort plast 
och spånskivor till exempel, tänk på hur 
möbeln är producerad och om den kan 
återvinnas. Känn efter vad du vill ha, 
inte vad trenderna säger. En personlig 
stil är en hållbar stil.

HUS & HEM INREDNING
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Den som planerar nytt kök eller badrum vet hur svårt det kan vara att välja kranar, blandare, handfat, 
duschar och handdukskrokar. Det är inte lätt att föreställa sig hur vvs-armaturernas olika färger, former 
och material passar det valda kaklet eller badkaret. Därför har det svenska varumärket Primy, från 
Scandtap, nu lanserat virtuella funktioner som gör att du kan se vald blandare i ditt kök, på din skärm.

Text: Tom Swales

ROLIGARE PLANERA 
KÖK OCH BAD MED 
VIRTUELLA VERKTYG
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Villanytt testar att besöka scandtap.com 
med mobilen, välja en elegant kökskran i 
rostfritt stål, klicka på "AR" (augmented 
reality) och rikta kameran mot köksbänk-
en i fikarummet. På skärmen ser vi då den 
valda blandaren, i live-bilden av köket. 

Med enkla fingergrepp kan man justera storleken och 
riktningen. Anni Nilsson, som arbetat med lanseringen av 
funktionerna, berättar mer:

– Vi vill skapa en upplevelse för den som inreder med 
exempelvis blandare, duschar och handfat. Men även 
ge mer trygghet i valet av vad som passar stilmässigt till 
kaklet, köksbänken och den egna smaken. Det handlar ju 
sällan om bara en enstaka blandare utan oftast om flera 
produkter i en designserie, för hela köket eller badrum-
met.

Även om man inte står inför en bad- eller köksmiljö, 
så kan alla armaturer vridas i en 3D-funktion, för att 
granskas från alla riktningar.

BÅDE LEKFULLHET OCH MOD
Med bättre visualisering vill Anni och kollegorna även 
uppmuntra till att våga göra mer personliga val.

– Ja, i synnerhet färgvalen, eftersom våra produkter 
sticker ut där. Det går att välja bland eleganta metallfärg-
er som sand, amber eller shadow. Eller ultramatta färger 
som rust, scrap och coal. De färgar vi med djupgående 
PVD-teknik, via förångning och jonisering, som ger en 
extremt stark och tålig yta - men framför allt vackra 
nyanser, säger Anni.

Villanytt upplever även att AR-funktionen hjälper i valet 
av form. Det kommer särskilt glädja älskare av skandina-
visk design, eftersom just minimalism och även rostfritt 
präglar hela Primys designserie.

KRÄVS INGEN APP
Den virtuella visualiseringen kräver ingen nedladdning 
av någon app, utan fungerar direkt online från hemsidan, 
för att alla som står hos landets alla återförsäljare ska 
kunna använda den direkt.

– Ute i varuhusen, bad- och köksbutikerna kan kunder-
na då rikta mobilen eller paddan mot ett utställningskök 
och testa vilken blandare som passar bäst, avslutar Anni.

" Vi vill skapa en upplevelse för  
den som inreder med exempelvis  
blandare, duschar och handfat "  
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Det blir allt vanligare med stenhus på en marknad som tidigare 
nästan helt dominerats av trähus. Så varför välja stenhus?  
Vi frågade Dan Andersson, vd och ägare av Dast.

Text: Eva Rydinger  Bild: Dast

VARFÖR BYGGA  
HUS I STEN? 
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HUS & HEM BYGGA NYTT
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– Blocken består av sand, kalk och vatten – ingen plast. 
De är helt formbara och det går att vara flexibel när det 
kommer till husets utformning, vilket gör det lättare att an-
passa huset efter tomten och få till en spännande arkitektur. 
De som bygger med trä måste många gånger hålla sig till 
moduler. 

Betongblocken gjuts i formar, de staplas och limmas på 
varandra och därför slipper man fogar som annars kan ge 
upphov till köldras. Och blocken kan med enkelhet formas 
till för att exempelvis skapa rundade hörn, nischer eller 
sittbänkar.

– Det är som att bygga med lego. När väggen är uppmu-
rad putsar man bara på båda sidor, säger Dan Andersson.

JANUARI 2022 VILLANYTT    35

" Det är som att bygga med lego.  
När väggen är uppmurad putsar man "  

34
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HUS & HEM BYGGA NYTTHUS & HEM BYGGA NYTT

" En annan hållbarhetsaspekt är att våra 
energiberäkningar klassificerar våra  
stenhus för den nästhögsta klassen "  

Egen vingård 
i Montpellier eller 
litet torp i Säffle?
På bovision.se hittar du bostadsobjekt 
av det lite bredare och ovanliga slaget.
Sök på de flesta typer av hem till försäljning 
eller uthyrning – i Sverige, Frankrike, Italien, 
Spanien, Portugal och USA.

Bovision.se, börja resan till Ditt nya drömboende. 
Nosa upp det du inte trodde fanns!

Utlandsbostad • Villa • Radhus • Bostadsrätt • Fritidshus • Gods och gård • Tomt • Ägarlägenhet • Hyresbostad • Lägenhet/Villa (företag)

C
O

N
SID

E
R

 IT D
O

N
E

STENHUS – HÅLLBARA BYGGNADER
Så är stenhus mer hållbara jämfört med trähus? Ett starkt 
argument för att välja stenhus är att ett stenhus kan stå i 
150 år och vara en bostad för många familjer under flera 
generationer. En annan stor fördel är att huset är varmt 
på vintern och svalt på sommaren tack vare de tjocka 
stenväggarna.

– En annan hållbarhetsaspekt är att våra energiberäknin-
gar klassificerar våra stenhus för den nästhögsta klassen. 
Nästa steg i klassificeringen är passiv-hus, det vill säga hus 
som har ett nollindex. Jag får ofta glada mejl från kunder 
som berättar om sina elräkningar. 

BÄTTRE MÅENDE MED BRA BOENDEMILJÖ
Dan Andersson har byggt stenhus sedan 2007 och är glad 
och stolt för att vara med och skapa vackra bostäder med 
hög kvalitet, från golv till tak. 

– Miljön vi bor i påverkar oss mycket, med en bra 
boendemiljö mår vi bättre. Där är min drivkraft, att skapa 
kvalitet. Vi har hållit på i fjorton år och vi ser nu att männ-
iskor har ett kvalitetstänk på ett annat sätt idag.  
Det ligger i tiden. 

HUS & HEM BYGGA NYTT
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RECEPT MAT

40

VARDAGSLYX  
MED GODA  
OSTAR I MATEN
Nu är det tid att bjuda på delikata smakupplevelser efter all julmat. 
Här är Villanytts bästa recept på den godaste maten.
Text & bild Arla foods
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Grillad biff med  
fräst vitlökssmör

Vitlök och lagerblad ger smak till smöret  
som får småputtra i en stekpanna. 

MAT RECEPT

JANUARI 2022 VILLANYTT    434242

Linguine med  
pestomarinerad ost
En vackert grön pasta med kripiga nötter,  
sparris och pestomarinerad vitost.

Huvudrätt 4 pers

2 förp vitost tärnad i olja med pesto
250 g färsk sparris
1 st zucchini
4 port pasta linguine
1 st citron, finrivet skal och pressad saft
1 kruka färsk basilika
Rostade pinjekärnor

GÖR SÅ HÄR
1. Koka upp pastavatten.
2. Skär sparrisen i bitar. Hyvla zucchini i långa remsor  

med osthyvel.
3. Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. Låt  

sparrisen koka med när det återstår 2 min av koktiden.
4. Blanda avrunnen pasta och sparris med ost och  

tillhörande olja, zucchini och citron.
5. Toppa med basilika och nötter.

Tryffelpasta  
med gruyère
Den här tryffelpastan ska avnjutas 
alldeles nylagad med pasta som är  
al dente. Servera med smörstekt  
svamp, kyckling eller oxfilé. 

Huvudrätt 4 pers

Pasta linguine
3 st vitlöksklyftor
25 g svenskt smör
1 dl vitt vin
3 dl vispgrädde
2 tsk olja med smak av tryffel
Salt
Svartpeppar
150 g Gruyère

GÖR SÅ HÄR
1. Koka pastan al dente.

Spara lite av kokvattnet.

2. Gör såsen under tiden
3. Skala och finhacka 

vitlöken. 
4. Stek den mjuk i smöret. 
5. Häll på vin och grädde. 

Sjud ca 8 min. 
6. Tillsätt ca ½ dl kokvatten.
7. Smaksätt med tryffelolja, 

salt och svartpeppar.
8. Vänd ner pastan och sjud 

i såsen någon minut.
9. Toppa tryffelpastan med 

finriven Gruyère och 
servera direkt.
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Sugen på en skidresa med familjen i vinter? Villanytt spanar in landets nyaste anläggning,  
Idre Himmelfjäll, med ett familjevänligt koncept och många boenden nära backen.

Text: Tobias Christoffersson  Bild: Ulf Palm

IDRE ÄR REDO FÖR 
SPORTLOVETS  
SKIDFAMILJER

SKIDOR RESOR & UPPLEVELSER
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HUS & HEM BYGGA NYTT

Sälen och Åre i alla ära, men för många, 
inte minst barnfamiljer, är Idre nummer 
ett bland svenska skidorter. Lite mindre, 
inte lika exploaterat, närmare naturen. 
Här kan alla, oavsett ålder och kun-
skaper, känna skidåkningens glädje och 

uppleva vår fantastiska fjällvärld.

NATURNÄRA OCH LÄTT HÅLLA AVSTÅND
Under trettio år byggdes ingen ny fjällskidanläggning 
i Sverige. Sedan fick Idre Himmelfjäll lov att varsamt 
ta plats på Himmeråsen för att invigas 2019. Här 
finns idag 22 pister och 8 liftar, alla byggda i så kallad 
Colorado-stil med slingrande nedfarter, framdragna 
genom den trolska fjällbjörkskogen.

– Vi har valt att följa naturen och anpassa både 
pisterna och våra boenden efter den gamla skogen, 
som till stor del står kvar, säger Torbjörn Wallin,  
vd för Idre Himmelfjäll.

Det innebär bland annat svängig och omväxlande 
åkning för hela familjen, och nära till nedfarterna. 
Det innebär också mycket plats, värdefullt inte minst 
i pandemitider.

– Vi har långa nedfarter och 400 000 kvadratmeter 
skidyta, det är mycket i förhållande till antalet bädd-
ar. Så det är inte svårt att hålla avstånd ute i pisterna.

HUS & HEM BYGGA NYTT

4646

SKIDOR RESOR & UPPLEVELSER
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering
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Betala för  
måleriet  
om du har  
förväntningar

Låt inte vem som 
helst renovera  
badrummet 

Lär dig mer  
om solceller  
innan du  
bestämmer dig

Alla blyfria 
blandare är  
inte blyfria

 
V

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

Villanytt.se är återförsäljare av spabad från Nordenspa.

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. 

KVALITET ANPASSAT FÖR  
SKANDINAVISKT KLIMAT

Efter att ha vunnit Villanytts spatest, så ingår  
Nordenspa numera i Villanytts nätbutiks sortiment.  
Kvalitetskraven bemöts med bland annat världs- 
ledande Balboas styrsystem, förstärkta och rostfria 
konstruktioner, samt kraftig PU-isolering för varma 
vinterbad till låg energikostnad.

OPTIMAL KOMFORT  
& UPPLEVELSE

För den optimala komforten är modellserien utrustad 
med en bred variation av både loungesäten i vilo- 
position, ergonomiska sittplatser och en rogivande 
ljusupplevelse. Jetstrålarna och massageprogram-
men 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. 

Nordenspa ALNES 71 JETS Nordenspa GISKE 44 JETS

Nordenspa STRANDA 58 JETS

Nordenspa OTTA 45 JETS

Nordenspa MOLDE 57 JETS

Nordenspas Spabad 
MOLDE och OTTA  är 
testvinnare i Villanytts 

Bäst i test 2020.
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Alla blyfria blandare 
är inte blyfria
Allt fler väljer blyfria blandare, då många vvs-armaturer har visat sig läcka 
ut ohälsosamt bly som tas upp i kroppen med dricksvattnet, samt påverkar 
djurlivet. Men, alla blandare som påstås vara tillverkade av blyfria metaller 
är det ändå inte. Många tillverkare blandar nämligen in en del återanvänd 
mässing som innehåller bly. Därför gläds vi åt en hel serie blandare av rent 
rostfritt stål från tillverkaren NGL, som vi hittar i e-handeln Highspeedwater.
TEXT TOM SWALES
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BYGG & FIXA VATTENBLANDARE
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Traditionellt tillverkas de flesta vattenblandare av 
mässing, även om de har ett svart, kromat eller 
rostfritt utseende. Mässingen består vanligen av en 
del mjuk bly, för att förenkla gjutning och kapning. 
Tillverkning av blandare i rostfritt stål är alltså en 
mer krävande process, förklarar Björn Larsson och 

Henrik Petersson på NGL.
– Visst, men det blir helt blyfritt och extremt tåligt. Folks  

medvetande om blyets påverkan på människokroppen, miljön  
och djurlivet har ökat. Studier, rapporter och varningar har 
kommit från oberoende studier, och inte minst Naturvårdsverket, 
tillägger Björn.

ROSTFRITT STÅL EN BLYFRI GARANTI
Villanytt tittar igenom hela den väldesignade stainless-serien  
och konstaterar att blandarna finns för hemmets alla tappvatten-
platser; Kök, badkar, dusch, handfat och anslutningar för disk- 
och tvättmaskiner.

– Efterfrågan på blyfria blandare har fått flera tillverkare att sänka 
blyhalten. Men om man vill vara säker på att familjen dricker och 
spolar ut vatten som inte blyats, så är blandare av rostfritt stål det 
tryggaste valet, berättar Henrik.

Naturvårdsverket rapporterar att bly är giftigt redan vid 
mycket låga doser. För människor och däggdjur finns risken att 
nervsystemet skadas, men även de röda blodkropparna vilket kan 
ge blodbrist. Tidiga tecken är trötthet och dålig aptit, och allra 
känsligast är barn, foster och gravida.

ÖVERTYGANDE EGENSKAPER
När vi synar den rostfria serien Stainless så noterar vi att de är 
A-klassade av Sundahus, och att de framhålls som marknadens 
energieffektivaste. Björn förklarar:

– Ja, det beror dels på vår egen highspeed-teknik i strålsam-
laren, som också ger en oslagbar sköljegenskap. Genom att öka 
hastigheten, så ger det samma upplevelse som ökad vattenmängd, 
trots att blandaren använder mindre vattenmängd. 

Dessutom är hela serien försedd med energisparläge, där man 
aktivt väljer ökad vattenmängd, i stället för att slentrianmässigt 
spola ut maximalt.

– Och den minskade förbrukningen och vattenuppvärmningen 
märks verkligen på lägre energiräkningar, avslutar Henrik.

" Om man vill vara säker på att  
familjen dricker och spolar ut vatten 

som inte blyats, så är blandare av 
rostfritt stål det tryggaste valet "
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Tradition 78Tradition 78

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.

VÄLJ FRITIDSHUS 
OCH BO DÄR 
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Lär dig mer  
om solceller  
innan du  
bestämmer dig

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

BYGG & FIXA SOLCELLER

Det första som många frågar 
sig är vilka avdrag man kan 
få. År 2021 så ersattes det 
tidigare solcellsstödet med 
det nuvarande skatteavdra-
get för "grön teknik" 

Med detta så får du ett avdrag med 15% 
direkt på slutfakturan för din nya solcell-
sanläggning. Det behöver inte du, som 
villaägare, ansöka om utan det hanteras 
av entreprenören. Du kan dessutom få 
ett rotavdrag på 30% för arbetet. Men 
fördelat på hela investeringen, produkter 
och arbete ihopslaget, så blir rotavdraget 
i praktiken cirka 9% på totalkostnaden. 
Även det avdraget hanteras av entre-
prenören, och du behöver alltså inte vänta 
på besked längre.

Vi ber Roberth Nordh, på Nordh Energy, 
förklara grunden för egen solenergi:

– Ett vanligt solcellssystem kopplas in 
direkt i fastigheten, all elproduktion går 
först och främst in till huset. Eventuellt 
överskott kan du sälja till elbolaget.

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

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

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

Behöver jag tillstånd?
– Det är olika från kommun till kommun. 
Vanligtvis behöver du inget bygglov, däre-
mot är det bra att kontakta kommunen för 
att säkert veta vad som gäller.

Kan en liten anläggning också vara lönsam?
– En liten anläggning blir dyrare än en 
större. Den lilla kräver ungefär samma 
centrala komponenter, som då ska betalas 
med mindre elproduktion.

Hur länge håller systemet?
– Solcellerna lever cirka 30 år. Men om du 
valt låg kvalitet är de troligen inte riktigt 
lika effektiva då.

Vad ska jag tänka på om jag vill gå vidare?
– 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 produk-
ten. Gå på kända märken för att undvika 
garantiproblem och välj den nya tekniken 
monokristallina solceller som är effekti-
vare än de äldre polykristallina.
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                    INR | ARREDO | TAPWELL
 Spegel INR LOOX
 Tvättställsskåp INR GRAND GRIP 120
 Tvättställsblandare TAPWELL CANDY CA071
 Klinker ARREDO URBAN STONE GREIGE

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!


