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TOM SWALES, REDAKTÖR

På natten smyger de i villaområden, och går in på 
privata tomter. De har ingen respekt för andras 
egendomar, och tror sig äga gatorna. De lever i ett 
parallellsamhälle och drar sig för att använda våld, 
för att sätta sig i respekt och hävda bestämmande- 
rätt över områden. Jag menar förstås de nästan en 

och en halv miljon katter som bor i vart femte svenskt hem. Det 
populäraste husdjuret i Sverige och många andra länder, för att 
inte tala om populariteten på Youtube och sociala medier. 

Det mest fascinerande med katterna är inte deras akrobatiska 
manövrar, eller huruvida de är söta eller graciösa. Det mest 
häpnadsväckande är snarare människans respekt för katternas 
frihet. Exempelvis ägarna som varje dag ger sin utekatt total 
frihet att söka ett annat hem, om den så önskar. Alla familjer 
som dagligen måste förtjäna sin katts lojalitet. Och majoritets-
samhällets acceptans för att katter rör sig fritt i det allmänna 
rummet. Det finns såklart befogad kritik mot att katter dödar 
småfåglar, och ibland använder barnens sandlådor som 
toalett, eller i sällsynta fall markerar sitt revir på utedynor. Ett 
annat problem är att utekatternas vilda sexliv ger upphov till 
mängder av nya vilda kullar. Inga av dessa bekymmer kommer 
att lösas av den nya lagen, som kräver ID-märkning på alla 
utekatter.

Kritiker säger ibland att "om grannens katt får gå fritt så ska 
väl min hund också få göra det". Som om det vore en rättvise-
fråga, när det egentligen bara handlar om vad som är möjligt. 
Det finns helt enkelt för få fall av attackerande katter som 
orsakat allvarliga skador. Och knappt någon människa känner 
rädsla inför mötet med en stor lösspringande katt på gatan. 
Lika sällsynta är fallen där katter har jagat och attackerat 
hundar, med allvarliga följder. Dessutom är det ju ingen som 
hindrar ägare av helt andra djurarter att släppa ut sin undulat, 
akvariefisk eller hamster. Att bin, katter och brevduvor kan 
släppas ut fritt, handlar alltså bara om att det fungerar. Man 
kan lyfta perspektivet ännu högre och konstatera att vi inte ens 
låter alla människor springa lösa, om de inte fungerar.

Tyvärr så ställs kattägande ofta mot hund- 
ägande, som om de vore varandras motsats 
eller konkurrent. Jag fick själv nyligen frågan 

om jag är hund- eller kattmänniska. 
Som om ett djur skulle avgöra vilken 
ras jag tillhör. Valet av husdjur är nog 

snarare en fråga om vilka djuregen- 
skaper vi behöver. Egentligen hand-
lar ju båda om samma behov av 
relationer, och kärleken till fyrbenta 
djur som kan tänka sig att bli en i 
familjen. Någon att krama, leka med 
och erbjuda plats i sängen. 
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49 SÅ VÄLJER DU BRANDVARNARE FÖR  
 ETT SÄKRARE HEM  
 Hur ska du tänka vid köp av brandvarnare till din villa?  
 Villanytt vände sig för goda råd till Kjerstin Froböse,  
 generalagent för Cavius larmsystem i Sverige.

65 VILLANYTTS "BYGG & FIXA"-DEL  
 Värdefull kunskap och kloka råd för ett smartare villaliv.

66 TIPS FÖR EN PROBLEMFRI RENOVERING 
 Tips om hur projektet blir smidigare och resultatet  
 bättre, får vi av Jonathan Ramstedt på Ligab, som har  
 hundratals lyckade totalrenoveringar på referenslistan.

81 FLER VÄLJER SPECIALBYGGD INREDNING

90 SÅ FIXAR DU EN VINLUCKA I GOLVET 
 Har du funderat på att inreda en vinkällare med  
 fönster, men osäker på hur man gör? Lars-Anders  
 Bengtsson, Göinge smidesmontage, är något av en  
 specialist på just tillverkning av vinluckor. Och han  
 intygar att det blir allt mer populärt för varje år.

102 5 TIPS OM DU SKA VÅTRUMSRENOVERA

10
Sätt stilen i badrummet 
med rostfritt stål 

14 FÖRSTÅ FÖRDELARNA MED NATURLIGA  
 HUDVÅRDSPRODUKTER 
 Det finns olika tolkningar och bruk av begreppet ”naturlig”  
 när man pratar om hudvårdsprodukter. Vi får experthjälp  
 av Maria Åkerberg, medgrundare av hudvårdsmärket   
 Maria Åkerberg som växer i popularitet bland de som   
 väljer naturligt. 

24 HEMMA HOS: DRÖMHUSET VID SJÖN 
 De var tveksamma först. Men så åkte Ida och Max och  
 tittade på tomten, räknade på vad det skulle kosta att   
 bygga huset de drömde om – och insåg att drömmen  
 var möjlig att förvekliga. Nu bor de ett stenkast från en   
 liten sjö i ett hus som de inrett med stor kärlek och   
 omsorg om detaljerna. 

30 KRÄV RÄTT VISUALISERING AV  
 HUSTILLVERKAREN NÄR DU BESTÄLLER HUS 
 Den som beställer ett nytt kataloghus måste kunna lita på  
 de renderade bilderna och filmerna, som hustillverkaren  
 presenterar. Villanytt frågar Ante Sladic på den svenska   
 visualiseringsbyrån, Fabulous & Amazing Works, om   
 betydelsen av rätt visualisering. 

36 RÄTT FÖNSTER ENKLAST VÄG TILL SÄNKT  
 ENERGIKOSTNAD I HEMMET 
 Energidebatten handlar mycket om att öka elproduktionen,  
 trots att det är mer kostnadseffektivt att sänka behovet.  
 Den rakaste vägen är genom energieffektivare fönster.   
 Jonas Hernborg, vd Elitfönster, berättar om spareffekten. 

40 FLYWHEEL-TRAINING FÖR HÖGRE  
 RESULTAT, FUNKAR I HEMMET 
 Träningsutrustning som använder svänghjuls- eller   
 flywheel-principen blir ett alltmer populärare val, i stället  
 för träningsmaskiner med vikter. Villanytt kontaktade det  
 svenska företaget Exxentric som är världsledande, för att  
 få veta mer om flywheel-training.

14
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hudvårdsprodukter

JANUARI 2023 VILLANYTT    5

18
Varför beställa  
arkitektritat hus?

INNEHÅLL  |  VILLANYTT  |  NUMMER 1  |  2023

4



JANUARI 2023 VILLANYTT    76

Rostfritt stål är ett material med särskilt goda egenskaper för badrum, och design-
möjligheterna är många. Blandare, tvättställ och andra inredningsdetaljer av 
rostfritt stål kan bli tongivare för badrumsinredningen. Villanytt ber Anni Nilsson, 
på Scandtap, berätta mer om Primys inspirerande färger, ytstrukturer och designs.
 Text: Tom Swales

Sätt stilen i badrummet  
MED ROSTFRITT STÅL

JANUARI 2023 VILLANYTT    76

HUS & HEM BADRUM
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Många badrum, även äldre, ser visserligen 
ut ha blandare och ledningar av rostfritt 
stål. Men i många fall rör det sig om 
kromad mässing och koppar. Att i stället 
välja blandare, krokar och tvättställ av 
rostfritt stål medför inte bara ett mod-

ernare uttryck. Man gör dessutom ett hållbart materialval.
– Ja, instämmer Anni. Och det uppstår en harmoni i 

badrum som inretts med rostfritt stål i samma nyans. Ett 
enhetligt färgtema ger ett lugnt och genomtänkt intryck. 
I Primys sortiment finns sju färger som öppnar upp för en 
enhetlig stil. Inredningsdetaljerna finns både i borstat stål 
som original, och med de tåliga PVD-ytorna sand, amber, 
shadow, rust, scrap och coal.

PVD är en infärgningsmetod som gör att färgen går 
djupare in i det rostfria stålet, i stället för att ligga ytligt 
och känsligt, som en lack eller plätering. På så vis får man 
en mycket stark och reptålig yta i önskade färger, utan 
oönskad patina.

PERSONLIGT FÄRGTEMA I BADRUMMET
De olika färgerna gör att man kan inreda med rostfritt 
stål på en helt ny nivå, menar Anni:

– Vilken färg man än väljer så kan den nyansen bli ditt 
personliga tema, i badrummets alla detaljer. Exempelvis 
bottenventilen i tvättstället, spolknappen på väggen, vägg-
krokar till handdukarna och andra inredningsdetaljer.
När en viss design, färg, ytstruktur och utvalt material 
återkommer, som en röd tråd, så uppstår ett exklusivt 
och rogivande intryck. 

KAN MATCHAS MED ANDRA MATERIAL
Ett enhetligt tema behöver ändå inte bli rubbat eller  
otydligt bara för att man föredrar enstaka avvikelser.

– Nej, många väljer de PVD-färgade blandarna till-
sammans med tvättställ av solid surface. Det är ett vitt 
stenliknande kompositmaterial som har öppnat stora 
designmöjligheter.  
Det blir en väldigt fin kombination, säger Anni.

Den klassiska looken av rostfritt stål är fortfarande 
mycket omtyckt, och ett vanligt val i skandinaviska 
badrum. Men det spännande är att rostfritt stål idag 
kan se ut på så många fler sätt, utan att materialets goda 
egenskaper påverkas. Som villaägare kan man alltså 
inspireras att välja badrumskomponenter ur en bredare 
palett av ytfinish och färger. De kommer ändå att vara 
hygieniska, lätta att hålla rena och vara i stort sett evigt 
hållbara.

8
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" När en viss design, färg, ytstruktur  
och utvalt material återkommer,  

som en röd tråd, så uppstår ett  
exklusivt och rogivande intryck "

Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Tillsammans tar vi
fram det optimala huset för just dig och din familj. Se alla modeller och 
beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se. Villor & FritidshusVillor & Fritidshus      ··     Tel 0325-18620 Tel 0325-18620

Husmodell:

Nova 3

SMARTA
PLANLÖSNINGAR
& VACKRA EXTERIÖRER

230x297+5_borohus_villanytt_jan.indd   1230x297+5_borohus_villanytt_jan.indd   1 2023-01-10   14:19:172023-01-10   14:19:17
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Det finns olika tolkningar och bruk av begreppet ”naturlig” när  
man pratar om hudvårdsprodukter. Både bland användare och  
varumärken. Så vilka krav och förväntningar är rimliga att ställa  
på innehållet? Och vilka är fördelarna, för huden och miljön, med att 
välja just naturliga hudvårdsprodukter? Vi får experthjälp av Maria 
Åkerberg, medgrundare av hudvårdsmärket Maria Åkerberg som 
växer i popularitet bland de som väljer naturligt.
Text: Tom Swales

FÖRDELARNA  
MED NATURLIGA  
HUDVÅRDSPRODUKTER

10 JANUARI 2023 VILLANYTT    11
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INREDNING HUS & HEM

Maria förklarar vad man ska kunna förvänta sig 
när oljor, krämer, deodoranter, schampoo och 
annat påstås vara naturligt. 

– Jag tror de flesta håller med oss om att 
produkten ska vara fri från syntetiska fetter. Vi 
använder noggrant valda oljor från växtriket i 

stället. Att det ger huden ett fantastisk skydd mot kyla, vind och 
uttorkning, nämns dagligen av våra användare i Europa, USA 
och Australien. Även vitaminer ska vara icke-syntetiska, i en 
naturlig produkt. 

Men det kan vara svårt att avgöra vad som inte är naturligt. 
Maria tipsar om att undvika ämnen som slutar med ”-cone”,  
i innehållsförteckningen.

– Ja, det är oftast varianter av silikon, som ju knappast är 
naturligt. Ett annat knep är att avhålla sig från produkter med 
paraffinolja, som ibland benämns parafinum liquidum.

Paraffin är en petrokemisk och billig ersättare av naturliga 
oljor. Paraffin misstänks även kunna täppa porerna, blockera 
vissa av hudens funktioner och medverka till acne. 

FÖRDEL FÖR KROPP OCH MILJÖ
Så, vilka blir fördelarna om vi väljer naturliga hudvårds- 
produkter?

– Vi börjar med huden, säger Maria Åkerberg. Den kan 
lättare ta upp de naturliga fettsyrorna och mineralerna, än de 
syntetiska varianterna. Samtidigt har de naturliga vitaminerna 
större effekt på huden, än de syntetiska. Resultatet ser vi både 
hos privata användare och alla de professionella klinikerna 
som arbetar med våra produkter och behandlingar, i många 
länder.

Och, ju mindre syntetiska ämnen vi får in i kroppen, desto 
mindre behöver lever och njure jobba för att omhänderta 
ämnena, menar Maria:

– Ja, och då minskar vi även mängden hälsovådliga ämnen 
som spolas ut, med dusch- och toalettvattnet. 

Många syntetiska ämnen tar sig förbi reningsverket och ut 
i vårt dyrbara vatten. Låter det som små mängder? Räkna då 
med alla människor som tvålar, schamponerar, parfymerar, 
smörjer och vårdar kroppens utsida.

NATURLIGT BEHÖVER INTE VARA DYRARE
Villanytt frågar om inte naturliga ingredienser, leder till 
kostsamma produkter? Maria svarar:

– Nej. Vi köper råvarorna direkt från odlarna och pro-
ducenterna, hit till vår egen anläggning för utveckling och 
tillverkning, i halländska Frillesås. Här får återförsäljarna och 
behandlingsklinikerna lära sig allt om råvarorna, och hur man 
uppnår optimalt resultat med varje produkt.

" Ju mindre syntetiska ämnen vi får in i  
kroppen, desto mindre behöver lever och 
njure jobba för att omhänderta ämnena "

Drömmer du om att skapa en egen oas i din trädgård? 
Hitta ditt drömväxthus hos Skånska Byggvaror. Sedan 
1965 har vi tillverkat och levererat produkter, alltid med 
fri frakt, så att du kan förverkliga ditt drömhem.

UTERUM, VÄXTHUS OCH MYCKET MER

SKAPA RUM FÖR 
LIVETS ALLA 
STUNDER

Produkt: Växthus Oas Master, 18,8 m2

BESTÄLL 2023 
ÅRS KATALOG!
skanskabyggvaror.se/catalogorder/

BESTÄLL 2023 
ÅRS KATALOG!
skanskabyggvaror.se/catalogorder/

HITTA DITT VÄXTHUS PÅ
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Drömmer du om ett nytt hus, så står du kanske i valet mellan att beställa ett unikt hus från 
arkitekten, eller en färdig husmodell från en katalog. Att det specialritade vinner i längden, 
både värdemässigt och funktionellt, inser de flesta. Så säkerligen skulle fler beställa mer 
personliga och anpassade hus, om en del missuppfattningar kring anlitandet av arkitekter 
reddes ut. Det gör vi tillsammans med arkitektbyrån Archline.
Text: Tom Swales

VARFÖR BESTÄLLA 
ARKITEKTRITAT HUS?

JANUARI 2023 VILLANYTT    1514

HUS & HEM BYGGNATION
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Många husdrömmare har uppfattningen att ett 
arkitektritat hus blir dyrare. Anna Lundgren, 
projektledare på Archline, sticker hål på 
myten:

– Våra arkitekter kan rita hus för alla 
prisnivåer. Det är det som är arkitektens roll, 

att anpassa målet efter beställarens budget, behov och tomtens 
särskilda förutsättningar. Då finns ju alla möjligheter att välja 
material och utförande. Arvodet är ju litet i relation till hela 
husprojektet, samtidigt som ritandet kan leda till ett mer 
prisvärt hus. 

Ahmad Mehdi Zadeh, vd och arkitekt, tror att föreställningen 
om att arkitektritat blir dyrt, beror på att exklusiva och spek-
takulära villor alltid är arkitektritade. 

– Men som arkitekter ritar vi ju byggnader för alla drömmar 
och budgetar. Både små och stora.

SKRÄDDARSYTT FÖR PLATS OCH PERSON
Begreppet ”arkitektritat” bör man också bena ut, för att förstå 
värdet:

– Även kataloghus kan ju vara arkitektritade, som när hus-
tillverkare anlitar oss för att rita deras husmodeller. Men när vi 
skapar direkt för den som verkligen ska använda huset, på den 
bestämda tomten, så kan de givna ramarna nyttjas mer som 
fördelar än som begränsningar, nämner Ahmad.

JANUARI 2023 VILLANYTT    17

" Våra arkitekter kan rita hus för alla prisnivåer. Det är det 
som är arkitektens roll, att anpassa målet efter beställarens 

budget, behov och tomtens särskilda förutsättningar. Då 
finns ju alla möjligheter att välja material och utförande "

16

BYGGNATION HUS & HEM
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INREDNING HUS & HEM

Anna nämner att kraftig marklutning kan öppna möjlighet för ett 
intressant hus i etage, eller delvis stående på pålar. En värdefull 
utsikt kan användas till sitt fulla värde, både inifrån huset och 
från uteplatsen. Sol- och vindriktningar kan hjälpa arkitekten 
att föreslå husvinklar som ger lä, ljus och värme på en altan, där 
familjen kan njuta mer. Platsens förutsättningar är också till stor 
hjälp för att föreslå de lämpligaste exteriöra materialen.

– Ja, samtidigt som beställaren fritt kan välja arkitektonisk stil, 
eller ett riktigt personligt uttryck. Och, eftersom hushåll har olika 

intressen, kan omfatta många barn eller inga, så kan hemmet ritas 
för nuvarande och förväntade förhållanden, nämner Ahmad.

VISUALISERING VÄRDEFULLT
Att beställaren förstår arkitektens förslag är en förutsättning för 
alla beslut:

– Därför är det bra att välja en byrå som erbjuder full visual-
isering. Våra kunder uppskattar verkligen förståelsen som de får 
genom de tredimensionella och interaktiva illustrationerna, säger 
Ahmad.

Bland folk som älskar traditionell byggnadsstil, kan det finnas 
en oro för att arkitekter ritar ”märkliga” hus, och låter sin egen 
smak prägla kundens hus.

– Risken finns att beställare har för mycket respekt för arkitek-
ter som är kända. Då bör man i stället välja en lyssnade arkitekt, 
för det är din dröm som ska förverkligas. Arkitekten ska visa dig 
möjligheterna, förverkliga önskemålen, föreslå lösningar, och göra 
det förståeligt varför vissa alternativ är mindre bra, avslutar Anna.

" Arkitekten ska visa dig möjligheterna, förverkliga  
önskemålen, föreslå lösningar, och göra det  

förståeligt varför vissa alternativ är mindre bra "

HUS & HEM BYGGNATION

På NIMO tillverkar vi produkter för ditt klädvårdsrum. Med våra torkskåp kan du på 
ett skonsamt, effektivt och energisnålt sätt torka allt från sidenblusen till pjäxorna. 

Vårt mål är att produkterna vi tillverkar ska underlätta för både dig och miljön 
varje dag. Läs mer på nimoverken.com

Nimo_Annons_Residence_230x297.indd   1Nimo_Annons_Residence_230x297.indd   1 2022-05-27   11:122022-05-27   11:12
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De var tveksamma först. Men så åkte Ida och Max Aroséus och tittade på tomten, 
räknade på vad det skulle kosta att bygga huset de drömde om – och insåg att 
drömmen var möjlig att förvekliga. Nu bor de ett stenkast från en liten sjö i ett 
Stella 157 som de inrett med stor kärlek och omsorg om detaljerna.
 Text: Tom Swales

HEMMA HOS: 
Drömhuset vid sjön

20

BYGGNATION HUS & HEM
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Sofforna vid brasan i vardagsrummet är en 
självklar favoritplats för familjen Aroséus. 
Liksom köket där Ida och Max älskar att 
laga mat och baka, ofta med hjälp av barnen 
Lo och Polly. 

– Det här har blivit så otroligt bra. Jag får 
nypa mig i armen ibland för att fatta att det är sant att 
vi bor på den här fina platsen i det här underbara huset, 
säger Max. 

Max och Ida har redan hunnit bo på flera platser 
tillsammans, senast i en lägenhet i Linköping eftersom 
Ida kommit in på en utbildning där. De trivdes bra men 
när andra barnet kom började de längta efter ett hus på 
landet med mer utrymme och mer frihet. 

– Vi undersökte möjligheten att köpa ett gammalt hus 
utanför Linköping men tyckte att det blev för dyrt när jag 
studerar. När vi sedan började prata om att bygga nytt i 
stället sa mina föräldrar att det fanns tomter i ett område 
vid Trehörnasjön utanför Tranås som jag kommer ifrån, 
berättar Ida. 

Max fyller i: 
– Jag var faktiskt tveksam först, det är ändå en timmes 

resa till Linköping, men vi åkte ändå och kollade på 
tomten och tyckte att läget var så otroligt fint. Vi är lite 
impulsiva ibland och sa till varandra att vi kör!

22
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Ida och Max visste att de ville ha ett hus ”där det händer något”, 
som de säger, och fastnade därför för det H-formade Stella 157. 
Huset skapar flera dynamisk vinklar och har en planlösning som de 
älskar med sociala ytor, föräldradel med eget badrum och barndel 
med separat allrum. 

– Det finns också flera andra lösningar i huset som jag gillar, som 
att vi har ett gammaldags skafferi som vi kan gå in i och att det finns 
bra förvaring även i övrigt, säger Max. 

SATSADE PÅ GOLV OCH INREDNING I KÖKET
Ett annat plus är förstås att huset passade deras budget.

– Vår filosofi har varit att vi vill satsa extra på sådant vi tycker är 
viktigt – som golven och även inredningen i köket. I och med att vi 
valde Stella som ligger lite lägre i pris trots den höga grundstandar-
den så fick vi utrymme för det. Det hade känts tråkigt att bygga ett 
nytt hus och sedan behöva snåla med insidan, säger Ida.

Ett exempel på den omsorgsfulla, varma och genomtänkta 
interiören är att de valt att plocka upp gröna, gula och gammalrosa 
kulörer från en fondväggstapet innanför entrén och låtit de återkom-
ma i husets övriga rum. 

– Andra saker har vi lämnat som i standardutförandet eller låtit 
magkänslan styra, det tror jag också är viktigt så man inte drunknar 
i detaljer, säger Max.   

Huset spegelvändes och placerades på tomten för att få optimal 
utsikt mot sjön, och de bestämde sig också för att lägga in trädgården 
i budgeten från början. 

– Det kan kosta mer än man tror med jord och gräs. Vi ville inte 
bo i en lerhög, särskilt inte med småbarn, så vi bestämde oss för att 
snabbt få ordning på utemiljön också. Nu har vi fått ett hus som är 
precis som vi vill ha det och som vi verkligen älskar, säger Ida. 

24 www.araslov.se
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Den som beställer ett nytt kataloghus måste kunna lita på de renderade bilderna och 
filmerna, som hustillverkaren presenterar. De digitala visualiseringarna av interiörer och 
exteriörer ska vara korrekta i både känsla och detaljer. Men vissa hustillverkare beställer 
det grafiska materialet från lågpristjänster, med risk för att det inte stämmer med den 
blivande villan. Villanytt frågar Ante Sladic på den svenska visualiseringsbyrån,  
Fabulous & Amazing Works, om betydelsen av rätt visualisering.

Text: Tom Swales

Kräv rätt visualisering av  
HUSTILLVERKAREN

26
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Ante förklarar hur avgörande 
bra visualiseringar är, för både 
husköparen och tillverkaren.

– Innan ett hus är byggt så finns 
ju oftast bara visualiseringarna, 
eller renderingarna som man 

ofta säger i branschen. Det vill säga en digital 
gestaltning av huset i form av bilder, filmer eller 
interaktiv upplevelse som låter husköparen se 
huset från alla vinklar, inuti och utanpå. Och det 
kan skapas och tolkas på olika kvalitetsnivåer. 

Lågprisversionen kan ge betraktaren fel känsla 
av husets och hemmets material, strukturer och 
färger. Detaljer riskerar att utelämnas, eller bli 
missvisande. Visualiseringens främsta uppgift är 
ju att återspegla huset, med dess rätta funktion, 
egenskaper och intryck. 

INREDNING HUS & HEMHUS & HEM BYGGNATION
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" Visualiseringens främsta uppgift är 
ju att återspegla huset, med dess rätta 

funktion, egenskaper och intryck "
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Men grafiker, framför allt i andra kulturer och länder, kan ha 
olika sätt att betrakta och illustrera ett hem och en känsla.

Villanytt tittar på de avancerade visualiseringarna som 
Fabulous & Amazing Works, gör åt Fiskarhedenvillan. 
Eftersom vi har besökt många av hustillverkarens hus, så slås 
vi av hur väl överensstämmande känslan är mellan visualise-
ringen och de verkliga husen.

PRESENTERA HUSETS PERSONLIGHET
Ante Sladic understryker värdet av att deras grafiker, som 
skapar visualiseringarna, kan kommunicera med arkitekten 
som ritat huset.

– Ja, varje hus har ju en personlig karaktär som tydligt 
och enkelt ska kunna uppfattas av husbeställaren. Hus har 
också olika egenskaper som kan vara särskilt värdefulla för 
skandinaviska husköpare. Och, det förutsätter att husbe-
ställaren, arkitekten och vi som skapar visualiseringarna har 

gemensamma referenser och språkliga begrepp. 
För hustillverkaren innebär långsiktiga samarbeten med 

rätt visualiseringsbyrå att de får bättre presentationsmaterial 
och spar in tid på feljusteringar och svår kommunikation. 
För privatpersonen som ska beställa huset öppnas bättre 
möjlighet att jämföra husmodeller och upptäcka dess fördelar. 
I synnerhet blir jämförelser mellan husmodeller enklare om 
alla visualiseringarna gjorts med samma grafiska uttryck, 
från samma byrå.

 VISA HUSETS WOW-KÄNSLA 
Villanytt ”kliver in” i några exempel på visualiseringar som 
skapats av teamet bakom Ante Sladic.

– Om arkitekten skapat ett hus med wow-känsla, så ser vi 
till att det upplevs i visualiseringen av huset. Att våra visual 
artists lyckas med det, beror på deras förståelse, skicklighet 
och passion, avslutar Ante.

JANUARI 2023 VILLANYTT    31

Beställ din provbit
på baseco.se

Tidlöst.
Golv och panel i furu eller gran är så klassiskt det någonsin 
kan bli. Ingen övergående trend. Och som du vet så är trä ett 
förnybart material och kvalitetsvirke utvunnet ur norrländskt
skogsbruk är totalt sett ett mycket bra miljöval.

HUS & HEM BYGGNATION
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Träningsutrustning som använder svänghjuls- eller flywheel-principen blir 
ett alltmer populärare val, i stället för träningsmaskiner med vikter. Flera 
idrottsstjärnor vittnar om högre resultat, och hemgymare som framhåller 
det som särskilt smidigt i hemmet. Villanytt kontaktade det svenska företaget 
Exxentric som är världsledande, för att få veta mer om flywheel-training.

Text: Tom Swales

Flywheel-training för högre  
resultat, funkar i hemmet Enkelt beskrivet så handlar flywheel-träning om  

musklernas arbete för att sätta ett svänghjul i rörelse, 
och därefter bromsa upp rotationskraften som man 
själv tillfört. Principen påminner om dragsnöret på 
en salladsslunga. Jämfört med träning med vikter, 
så ger arbetet med svänghjulet ökad träning för 

muskeln i både dess excentriska (utdragande) rörelse, såväl som 
i den koncentriska (indragande) rörelsen. Fredrik Correa, vd på 
Exxentric förklarar vidare:

– Rörelsen är mjuk, och man kan lättare reglera trögheten 
och den rotationskraft man vill träna med, beroende på vilket 
resultat man söker. Olika användare kan vilja bygga upp sin 
styrka rent allmänt, eller öka muskelmassan, eller öka musklerna 
explosiva kapacitet. Inriktningen beror helt på om du tränar för 
rehabilitering, hälsa eller ett förhöjt resultat i en viss sport som 
exempelvis golf, kampsport, skidåkning, fotboll, hockey eller 
friidrott. Mer än hälften av proffsen i Premier League, NHL och 
NBA använder idag vår utrustning, så den förhöjda effekten är 
väl dokumenterad. 

FÖRDELAR FÖR HEMMATRÄNING
Villanytt noterar flera fördelar med svänghjulsträning i hemmet. 
Eftersom man slipper en mängd otympliga tyngder så är det 
lättare att dra fram utrustningen för att träna i vardagsrummet, 
eller ute på altanen. Fredrik instämmer:

– Ja, och även om man har ett särskilt träningsrum så slipper 
man det slamret, dunsarna och vibrationerna som träning med 
vikter ofta orsakar. Och, eftersom utrusning med svänghjuls- 
teknik är lättare, så kan man friare välja vilket rum man ska 
träna i, utan att behöva tänka på golvets konstruktion. Den  
minskade risken för klämskador, och andra faror med att  
hantera stora vikter, gör träningen också tryggare.

TIPS, JÄMFÖRELSE OCH KÖPRÅD
Villanytt ber om tips, för hur man ska välja utrustning:

– Mitt främsta råd är att välja svensk utrustning, för att få råd, 
tips och support på svenska. Då har man också tryggheten i de 
svenska konsumentlagarna. Det kan vara komplicerat att analy-
sera vilken utrustning som är lämpligast, för de egna behoven, 
förutsättningarna och önskade resultaten. Så det är enklare att 
kontakta oss direkt, för vi har sjukgymnaster, läkare och tränare 
inom olika sporter och idrotter i vårt stora team, som hjälper dig.

Många läsare som beställt träningsutrustning från andra 
länder och kontinenter, har drabbats av det senaste årets frakt-
förhållanden och fördröjda leveranser. Det är också ett skäl till 
att kontakta en svensk leverantör, avslutar Fredrik: 

– Eftersom vi har allt på lager, så kan alla som vill komma i 
gång snabbt med en effektivare och smidigare träning.

" Mer än hälften av proffsen i Premier League, 
NHL och NBA använder idag vår utrustning,  

så den förhöjda effekten är väl dokumenterad "

TRÄNING HEM & FRITID
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Hur ska du tänka vid köp av brandvarnare till din villa? 
Villanytt vände sig för goda råd till Kjerstin Froböse, 
generalagent för Cavius larmsystem i Sverige.
 Text: Eva Rydinger

SÅ VÄLJER DU  
BRANDVARNARE FÖR  
ETT SÄKRARE HEM

HUS & HEM FORM OCH FUNKTION
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Det är på natten när vi sover 
som de farligaste bränderna 
uppstår. Och de behöver 
inte vara i sovrummet utan 
flera våningar ner eller 
någonstans där det finns 

många stängda dörrar emellan. 
– Det viktigaste är att du vaknar när 

brandvarnaren startar. Därför menar jag 
att alla villaägare har behov av mer än en 
brandvarnare och att de bör vara serie-
kopplade, säger Kjerstin Froböse.

Och grundregeln är att om behovet 
finns av flera varnare är det säkrast att 

välja en modell där varnarna 
kan seriekopplas. 

– Poängen med serie-
kopplade är att ”tjuter 

en, tjuter alla” och 
alla brandvar-
nare startar 
samtidigt. 
Detta faktum 
köper dig tid 
att ta dig ut 
och kanske 

släcka branden. 
Även om branden 

startar i källaren får 
du ett larm i till exempel 

i sovrummet, och en våning upp. 
Kjerstin menar också att med all teknik 

vi omger oss med har gjort att till exempel 
ett ungdomsrum har blivit mer som ett 
kontor eller vardagsrum i tillägg till sov-
rum vilket därmed ökar risken för bränder. 

– Dessutom sover barn tyngre och hör 
inte ljud på samma sätt. Detta är något 
som alla föräldrar bör tänka på när de in-
venterar behov av brandvarnare i hemmet. 
Många köper slumpvis två, tre stycken och 
vet inte var de ska sätta dem.

LJUD OCH GOD DESIGN – EN SÄKERHET 
Kjerstin Froböse berättar att varje sovrum 
borde ha en brandvarnare. Speciellt om 
du sover med stängd dörr. Sitter den bara 
i hallen vaknar du kanske inte när den 
larmar. Att en brandvarnare är nätt och 
har en snygg design är också en säkerhets-
fråga, menar Kjerstin.

– Många villaägare som köper våra 
brandvarnare upplever att de är en de-
signprodukt. Detta gör att de gärna sätter 
upp dem i taket och att de blir optimalt 
placerade. Ett tips är också att investera i 
en brandvarnare med ett långtidsbatteri. 
Det är tryggare för dig ju längre batteriet 
varar.

Optiska brandvarnare reagerar på 
rök, men det finns ställen i hemmet där 
dessa inte passar, till exempel i kök eller 
i tvättstuga. Ett bättre val på ställen där 
en optisk brandvarnare kan ge oönskade 
larm är att montera en värmevarnare. Den 
reagerar inte på rök men på värme och 
ovanligt snabba temperaturändringar. 

– Ja, man måste kunna steka bacon lite 
hårt eller rosta en skiva bröd utan att det 
börjar tjuta, menar Kjerstin.

OLIKA LARM – SAMMA DOSA 
Vill man ha ännu mer koll på sina brand-
varnare, är det en god idé att komplettera 
det trådlösa larmsystemet med en hub 
som kopplas till routern, berättar Kjerstin. 
Därefter laddar man ner en app och får 
då meddelande och varningar direkt i mo-
bilen. I appen kan man också få larm för 
inbrott och vattenläckage. Appen är gratis 
och det är ingen månadsavgift.

– Detta är smart och gör att du inte 
behöver ha olika system i samma bostad. 
Och det är enkelt att installera. Ett sista 
tips, glöm inte att testa brandvarnaren 
regelbundet. Helst varje månad och efter 
längre tids frånvaro. Detta kan du också 
göra ifrån appen, avslutar Kjerstin.

HUS & HEM FORM OCH FUNKTION

Nyhet! Primy Harmonized!
Designade för att sätta stilen i badrummet. Primy Harmonized är en 
serie tvättställs- och termostatblandare för inbyggnad från Scandtap 
Bathroom Concepts. Serien förenar tidlös minimalistisk formgivning 
med hög komfort och gedigen vattensäkerhet bakom väggen. Slimmad 
utformning i tåligt rostfritt stål, som skapar ett lätt, stilrent och luftigt 
intryck. Samtliga modeller finns tillgängliga i den borstade finishen 
Original, samt PVD-ytorna Sand, Amber, Shadow, Rust, Scrap och Coal.

Primy är en del av Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad +46 35 260 75 80, info@scandtap.com, www.scandtap.com
Tvättställsblandare: Steel Harmonized 1 Shadow, Rostfri Inbyggnadsbox: Scandtap Box 1, Tvättställ: Steel Rare R Sand, Spegel: Solid M1, Badrumsinredning: Solid S1400. 
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RESOR & UPPLEVELSER FLODKRYSSNING

Skidstjärnan Frida Hansdotter har tidigare 
nämnt för Villanytt att Idre Himmelfjäll 
är den destination som ger mest ut-
försåkning, frihet och fräschast boenden 
för pengarna. Vi ber anläggningens bok-
ningschef, Annica Staffansson, om tips för 

hur familjer ska tänka i valet av skidpass.
– För de flesta familjer som vill åka tillsammans 

under tre till fem dagar så räcker oftast skidpasset som 
bara gäller på Himmelfjäll. Nedfarterna är många, och 
de flesta är på lätt till medelnivå i svårighetsgrad. Ofta 
ligger en lite mer utmanande nedfart intill den mildare, 
så man är ändå nära varandra om man väljer olika 
backar. Här finns ju också en populär svart pist för den 
som vill ha mer utmaning. Ska man däremot stanna 
längre, och dessutom vill prova många fler och svårare 
nedfarter, så kan det större skidpasset vara rätt. Om 
man har småbarn så kanske bara en förälder i taget kan 
åka, medan den andra passar barnet. Då är mitt tips att 
köpa det skidpasset som båda kan dela på, växelvis.

TIPS KRING BOENDE
På frågan om val av boende nämner Annica att efter- 
som hela anläggningen är ny, så är även boendena 
nybyggda och i toppskick. De flesta har dessutom bastu 
och eldstad.

– Så mitt råd är att man tittar på hemsidan där alla 
boenden är samlade, och väljer utifrån önskad storlek, 
läge och de faciliteter man vill ha. Eftersom alla stugor 
och lägenheter är privatägda, så har ägarna inrett dem 
personligt. Så utifrån bilderna kan man även låta stilen 
få avgöra. 

Villanytt noterar att boendena håller mycket rimliga 
priser, vilket förklaras av att Idre Himmelfjäll ännu är 
under full utveckling.

Ett annan tips för bekymmerslös njutning i backarna 
är att inte glömma vallning och se till att skidkanterna 
är skarpa. Har man egen utrustning så bör man fixa det 
innan man reser. 

– Ja, men om man ändå kommer på det först när man 
slirar i backarna, så finns här skidverkstad med full 
service. Ska man däremot hyra utrustningen så är mitt 
råd att göra det här på plats, i stället för på hemorten. 
För om minsta fel uppstår, så kan man snabbt byta eller 
få det fixat, råder Annica.

TRÄNING - EN DEL AV GLÄDJEN
Som vuxen nybörjare kan privata skidlektioner göra att 
man snabbt når nya nivåer. Se det inte som att dyrbar 
åktid förloras, för lärandet sker ju i backen och ger 
härlig åkning.

– Jag skulle råda föräldrar att boka in barnen i skid-
skolan. Grupperna är anpassade för barnens ålder och 
erfarenhetsnivå, och det ger massor av glädje och nya 
vänner, nämner Annica.

Ett annat roligt sätt att träna balansen på skidor, 
gratis för alla med skidpasset, är med skidkarusellen. 
Eller, på det rullande åkbandet, som ligger under en 
väderskyddande glaskupol.

SMART BOKNING GER  
ROLIGARE SKIDRESA
Den som längtat efter utförsåkning i fjällen vill inte hamna i långa 
liftköer, eller mitt i backen upptäcka hur skidornas slöa kanter gör 
åkningen omöjlig. På mångas skidälskande familjer önskelista står 
"obegränsat åkande och modern anläggning, ingen trängsel eller 
krånglig logistik". Det här får Villanytt att tipsa om Sveriges nyaste 
alpina anläggning, Idre Himmelfjäll. Det är ett toppmodernt resmål 
som ännu inte har upptäckts av alla. 
 Text: Tom Swales
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SKIDRESA  RESOR & UPPLEVELSER
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Att tända ett doftljus är ett enkelt sätt att snabbt 
höja mysfaktorn därhemma, kanske inför att det 
ska komma gäster eller bara för att det känns 
lite bra en regnig dag. Doftljus finns att köpa av 
många olika sorter, och det vanligaste är kanske 
att vi väljer ett som luktar gott där, i affären. Men 

väl valda doftljus kan faktiskt tillföra så mycket mer i ditt hem 
och din inredning.

TRE VIKTIGA EGENSKAPER
Nicha Ersblad, doftljusdesigner med en stark passion för att 
skapa doftljus av hög kvalitet, berättar mer:

– Du kan använda doftljus på ett medvetet sätt i din inredning 
för att förstärka den stil eller känsla du vill ha i ett rum, eller för 
att tillföra en ny stämning, kanske för särskilda tillfällen. För mig 
har ett riktigt bra doftljus bland annat dessa tre egenskaper: En 
balanserad doftprofil, fler dofter som utvecklas när ljuset brinner 
och så förstås en vacker behållare av gediget material.

Nicha tipsar om att ställa ut olika sorters doftljus i olika rum, 
och ger några exempel:

– Ett av mina ljus, Rosé, har en mild toppnot av äpple och 
ros, men när det brinner framträder även champagne, fresia och 
jasmin. Tänd det i vardagsrummet till en bjudning så får du en 
lite festlig känsla, men kanske även en stund vid arbetsbordet för 
att bli påmind om fredagens after work, säger Nicha, vars eget 
doftljusmärke heter Pretty Prylar.

ATT HA GLÄDJE AV LÄNGE
När inte pågående matlagning sprider vällukt så passar i köket 
lite neutralare, fräscha dofter som till exempel Nichas doftljus 
Skog, med en doftprofil av eukalyptusblad och bergamott, med 
vetegräs och slånlav därtill.

– I badrummet, kanske som sällskap till ett långt, varmt bad, 
eller för att skapa den där speciella stämningen i sovrummet,  
rekommenderar jag ljus med lite starkare men drömlika dofter 
som vanilj, myrra, kanel och tonkabönor.

Ett doftljus är inte bara sitt ljus och sin doft, utan även sin 
behållare. Väljer du ett doftljus med en vacker och smakfull 
behållare som passar din inredning, så får du också ett prydnads-
föremål som du kan ha glädje av långt efter att ljuset brunnit ner.

– För mig är behållaren mycket viktig. Har den välgjord form, 
färg och mönstring tillför den doftljuset en dimension. Mina 
behållare är gjorda av kompositmaterialet eco-resin, en bladning 
av gips och akrylharts som är både brandsäkert och beständigt. 
En fin behållare kan du ha som dekoration men även förvaring av 
till exempel pennor, ätpinnar, tand- eller sminkborstar.

40

HUS & HEM INREDNING

Så inreder du  
med doftljus
Ett väl valt doftljus sprider inte bara behaglig 
doft och stämning i ditt hem, utan kan även 
ge dig ett prydnadsföremål du har glädje av 
långt efter att veken brunnit ner. Här delar 
doftljusdesignern Nicha Ersblad med sig av 
några tips på hur du inreder med doftljus.
Text: Tobias Christoffersson

" Tänd det i vardagsrummet till en bjudning 
så får du en lite festlig känsla, men kanske 
även en stund vid arbetsbordet för att bli 

påmind om fredagens after work "

40
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering
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PROBLEMFRI  
TOTALRENOVERING

Välj rätt entreprenör  
till ombyggnaden

Vägen till 

VÅRT  L IVSVE R K  
Vi ville ha ett hus med genomtänkta detaljer och en dynamisk

planlösning. När vi hittade Stella 157, ett hus med spännande vinklar,

välkomnande sociala ytor och avskilt placerade sovrum, kände vi

verkligen att vi kunde skapa vårt gemensamma livsverk. En resa som

idag innebär att vi lever i ett hem som lever upp till våra drömmar om

ett generöst hem på landet.

Följ Idas och Max väg till sitt livsverk på

trivselhus.se/hemma-stella157 

FEM SNABBA TIPS  
TILL DIG SOM SKA  
VÅTRUMSRENOVERA
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Tips för en problemfri  
TOTALRENOVERING
En totalrenovering innebär att hela hemmet förvandlas till en byggarbetsplats 
under ett par månader. Känns det oroande? Men att få allt förnyat på en gång 
är skönare än att ständigt starta upp och avsluta en lång serie småprojekt, 
som påverkar hemfriden i över ett år. En totalrenovering möjliggör dessutom 
bättre lösningar och effektivare arbete, vilket sänker totalkostnaden. Tips om 
hur projektet blir smidigare och resultatet bättre, får vi av Jonathan Ramstedt 
på Ligab, som har hundratals lyckade totalrenoveringar på referenslistan.
Text: Tom Swales
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Jonathan, som är projektansvarig på Ligab i 
Stocholm, understryker att villaägare aldrig bör 
nappa på en offert, om entreprenören inte har 
en riktig projektledare för totalrenoveringen.

– Ja, en utbildad projektledare som dagligen 
kollar hur projektet fortskrider, planerar in när 

respektive yrkeskompetenser och material ska in, kom-
municerar med kunden och skapar trygghet. När ledaren 
samordnar elektriker, rörmokare, montörer, golvläggare, 
målare och kakelsättare så går allt effektivt.

Jonathans andra råd är att man bokar byggstarten först 
när man är trygg och säker på sina val. Det gäller färger, 
mönster, material, golven, eventuellt ändrade planlösning-
ar och placeringen av kökets och badrummets alla delar.

– Om en entreprenör kan erbjuda dig hjälp av arkitekt, 
konstruktör eller inredningsdesigner, så är det positivt. 
Även om du inte behöver hjälpen, så visar erbjudandet 
att entreprenören förstår dina behov och vad projektet 
innebär.

FRÅGA OM DOKUMENTATION
När man, som renoveringssugen villaägare, jämför offerter 
så ska man alltid försäkra sig om att alla arbetsmoment 
kommer att utföras av behöriga hantverkare. Fråga även 
om de garanterar dig certifikat och dokumentation på att 

jobben utförts enlig gällande standard. I synnerhet för 
våtrummen, menar Jonathan:

– Visst. Om du ska sälja villan, så kommer köpare sätta 
stort värde på de dokumenten. 

Han nämner en strategi för att få sin totalrenovering 
genomförd problemfritt:

– Lita på yrkesfolk. Tillit ger en trygghet som är viktig i 
avancerade arbetsmoment. Men väljer man en entreprenör, 
som erbjuder totalrenoveringen till halva marknadspriset, 
så kommer inte den tilliten uppstå. Du kommer att märka 
på resultatet och stämningen, varför de var så billiga. 
Troligen så kommer arbetet i ditt hem inte heller skyddas 
av ansvars- och entreprenadförsäkring, vilket är riskabelt. 
När våra kunder har jämfört offerter så har de satt större 
värde i goda referenser, erfarenhet, försäkringar och be-
hörigheter, än att jaga lägsta priset.

KAN SÄNKA ELRÄKNINGEN
De stora värdena med en totalrenovering är inte bara ett 
nytt och fräscht hem. Ofta leder det även till en energi- 
effektivisering och sänkta energiräkningar. 

– Ja, vattenburen golvvärme kan ersätta elradiatorer som 
är dyra i drift. Bristfällig isolering som upptäcks bakom 
väggarna, kan åtgärdas. Samtidigt får man ytor och mate-
rial som är mycket lättare att hålla rena, avslutar Jonathan.
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" När ledaren samordnar 
elektriker, rörmokare, 
montörer, golvläggare, 

målare och kakelsättare 
så går allt effektivt "
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Satsa på en totalentreprenör, välj ett företag med ett starkt lokalt nätverk 
och låt arbetet göras på löpande räkning. Det är några av de tips som Tobias 
Valfridsson på Valfridsson Bygg i Kungshamn ger till dig som göra en större 
ombyggnad eller renovering. 
Text: Tobias Christoffersson

Så väljer du rätt  
ENTREPRENÖR  
till ombyggnaden
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En ombyggnad eller en större renovering därhemma 
är ett projekt som kräver mycket såväl av dig som 
av de du anlitar för att göra jobbet: i tid och pengar, 
engagemang och kunnande. Betydelsen av att hitta 
rätt entreprenör och hantverkare går knappast att 
överskatta. Här tipsar Tobias, på Valfridsson Bygg, 

om viktiga saker du bör tänka på när det är dags.

1) ANLITA EN TOTALENTREPRENÖR
Till ett större ombyggnads- eller renoveringsprojekt behövs 
i regel flera olika hantverkares tjänster: snickare, målare, 
elektriker, murare, VVS-tekniker för att nämna några. Att 
själv anlita dem alla och agera projektledare kan vara väldigt 
krävande. 

– En totalentreprenör leder och planerar arbetet och hjälper 
dig med allt, hela vägen. För oss är det viktigt att ha ett brett 
eget kunnande och ett starkt nätverk av underentreprenörer 
i form av olika hantverkare men även till exempel byggkon-
struktör för ritningar, berättar Tobias Valfridsson.

2) VÄLJ EN ENTREPRENÖR MED BRED KOMPETENS
– Att välja en totalentreprenör med gedigen erfarenhet och 
bred kompetens i det egna företaget är bra av flera anlednin-
gar: du får råd, förslag på och inspiration till lösningar och 
utföranden du inte själv kunnat föreställa dig. Vi agerar gärna 
”bollplank” och är med renoveringsresan från början. 

BYGGNATION  BYGG & FIXA
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Så ordnar  
du med en  
vinlucka i golvet

Är du dryckesentusiast, vinkännare eller bara 
vinromantiker? Eller vill du helt enkelt bara 
utnyttja ett utrymme som står tomt? En vin- 
källare med full insyn genom glasfönster skapar 
wow-känsla till rummet.

– Många av mina kunder har ett genuint 
vinintresse. Många har också en källare under köket med en 
trälucka i köksgolvet. Det kan också vara så att man tar upp 
ett hål och gräver ur – allt är möjligt! Men jag säljer även till 
nyproduktion – då är vinkällaren inplanerad från start, säger 
Lars-Anders.

GLASFÖNSTER I GOLVET
Lars-Anders får förfrågningar på vinluckor för många olika 
placeringar – allt från korridorer, till kök och vardagsrum.  
En person ville till och med ha en glaslucka inne på toaletten.

– Något som också dykt upp på sistone är förfrågningar från 
husägare med inomhuspool. De lägger igen poolen och gör 
vinkällare i djupdelen, säger Lars-Anders.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN VINLUCKA
Om det inte redan finns en lucka i golvet går det såklart att 
ta upp en öppning själv. Det stora hindret för detta är om huset 
har en gjuten platta med golvvärme – det är komplicerat och en 
större operation. Men ett träbjälklag och en torpargrund är inget 
problem. 

– Konsultera med en byggare hur möjligheten ser ut, om du är 
osäker. Och en vinkällare behöver faktiskt inte vara  
jättedjup, det kan räcka med 70 centimeter, säger Lars-Anders.
En säkerhetsfråga, kan inte glaset gå sönder om man står på det? 

– Jag får många frågor om det men, nej, det går inte sönder.  
Du kan stå och hoppa på det, om du vill. Glaset är tre stycken 
åttamillimeters tjocka, härdade glasskivor som är hoplamine-
rade, berättar Lars-Anders.

Så hur installerar man luckan? Lars-Anders har både standard- 
luckor och kan måttanpassa. Men det senare kan ta lite tid på 
grund av leveranstid på glaset.

– Luckan är förhållandevis enkel att installera. Karmen sätts 
fast i golvet med en fyra millimeters stålplåt. Om du redan har 
ett trägolv på plats så fräser man ner karmen. Luckan har ett 
integrerat handtag så ingenting sticker upp, säger Lars-Anders.

VINKÄLLARE UTOMHUS
Den som inte har möjlighet att bygga vinkällare i huset kanske 
har större lycka ute i trädgården. Möjligheten att anlägga en 
vinkällare i anslutning till ett uterum kan bli ett läckert och 
spännande inslag och dessutom smart – den kylda rosén är inte 
långt borta. 

– Jag har faktiskt en bekant som byggde in en vinkällare i 
orangeriet. De blev tvungna att handgräva fram hela utrymmet, 
men det var det värt. Nu längtar de till våren, när de kan fixa det 
sista. Vinluckan står här och väntar, avslutar Lars-Anders.

BYGG & FIXA BYGGNATION

" Luckan är förhållandevis enkel att  
installera. Karmen sätts fast i golvet  
med en fyra millimeters stålplåt "

Har du funderat på att inreda en vinkällare  
med fönster, men osäker på hur man gör? 
Lars-Anders Bengtsson, Göinge smidesmontage, 
är något av en specialist på just tillverkning av 
vinluckor. Och han intygar att det blir allt mer 
populärt för varje år.
Text: Eva Rydinger
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När är det dags att renovera badrummet? Vilka fördelar och  
nackdelar finns med olika material? Hur hittar jag rätt hantverkare?  
Dusko Komso på K Bygg & Plattsättning i Eskilstuna tipsar om fem  
saker du ska tänka på när det är dags att våtrumsrenovera. 
Text: Tobias Christoffersson

FEM SNABBA TIPS  
TILL DIG SOM SKA  
VÅTRUMSRENOVERA

BYGGNATION  HUS & HEM

Att få köket eller badrummet förnyat ger en riktigt 
hög wow-faktor. Där ställer vi också allra högst 
krav på perfekt resultat, och fackmannamässigt 
utförande, enligt regler och förordningar.  
Fukt- och vattenskador är som bekant inget att 
leka med.

För dig som är sugen på att få ett våtrum renoverat kommer 
här fem snabba proffstips, från Dusko på K Bygg & Plattsättning.

1) GÖR EN BESIKTNING EFTER TIO ÅR
– Man brukar säga att ett badrum håller i ungefär tio år, sedan är 
det dags att renovera. Det kan vara svårt att avgöra själv – du kan 
ju inte se genom väggen! Men ser du att fogar börjar bli mörka 
och prickiga så kan det vara början till svartmögel och ett tecken 
på att det finns fukt. Bäst är att göra en besiktning: Mät fukten i 
väggarna och kolla brunnens skick, säger Dusko Komso.

2) KAKEL OCH KLINKER HAR STORA FÖRDELAR
– Det finns plastmattor, våtrumstapeter och prefabricerade skivor 
som är fullt godkända och kan fungera bra – men vi rekommen-
derar nästan alltid kakel och klinker. Det är hållbarare, har högre 
kvalitet, tillför huset värde – och är snyggare helt enkelt! 

Och så är det väl betydligt dyrare?
– Så behöver det inte vara. För den som letar lite finns ofta 

prisvärd kakel och klinker av hög kvalitet att köpa online, ibland 
till betydligt lägre priser än hos köks- och badrumsbutikerna och 
byggvaruhusen. Vi hjälper gärna våra kunder leta.

3) FRÅGA EFTER VÅTRUMSCERTIFIKAT
När du anlitar hantverkare för att renovera kök eller badrum  
är en sak viktigare än något annat: giltigt våtrumscertifikat.

– Ett våtrumscertifikat visar att du som hantverkare är  
godkänd att utföra våtrumsarbete, antingen genom GVK, 
Golvbranschens Våtrumskontroll, eller BBV, Byggkeramiksrådets 
branschregler. Alla seriösa företag har våtrumscertifikat,  
acceptera inget annat som kund. 

Skulle arbete utföras av ej behörig personal kan du bli nekad 
ersättning av försäkringsbolaget vid till exempel vattenskada.

4) KRÄV DOKUMENTATION AV ARBETET
– Företaget som du anlitar har skyldighet att lämna dokumenta-
tion på att arbetet är utfört av hantverkare med rätt kunskaper 
enligt branschens regler, ofta i form av ett våtrumsintyg.

5) FÖRDELARNA MED TOTALENTREPRENÖR
Vid köks- och badrumsrenovering är det inte bara murare och 
plattsättare som ska göra sitt jobb, utan även VVS-tekniker,  
elektriker och ofta även snickare och målare. 

– Därför är det en bra idé att anlita en totalentreprenör, som tar 
ansvar för hela processen och styr och planerar arbetet med alla 
inblandade. Vi vill gärna hjälpa gärna våra kunder hela vägen.

BYGGNATION  BYGG & FIXA

JANUARI 2023 VILLANYTT    53

BYGGNATION  BYGG & FIXA

52



JANUARI 2023 VILLANYTT    5554

Kent visar oss flera olika typer av pooltäckning, och 
nämner dess egenskaper.

– Ett riktigt glasat pooltak är visserligen en in- 
vestering på 80 000 till 150 000 kronor. Men det ger 
maximal energibesparing, komfort, elegans och fler 
baddagar per år. Men, låt oss börja med den billigaste 

pooltäckningen som är termofolie. Det är en specialduk som 
läggs på vattenytan i ovanmarkspooler. Det kostar bara mellan 
600 och 1700 kronor, men är egentligen bara avsedd för att 
hindra vattnet från att avdunsta under badsäsongen. 

Väljer man däremot ett ribbskydd för mellan 11 000 och  
24 000 kronor så begränsar man mer av vattnets värme från att 
läcka ut. Samtidigt hindras smuts från att falla ner i vattnet, så 
att reningskostnaderna hålls nere. 

– Ja, ribbskyddet är en kraftig duk, som med hjälp av ribbor 
vilar ovanpå poolkanten, och låses med lastspännare. Det är 
lätt att hålla rent, och utgör ett fullgott skydd mot att djur och 
människor ska kunna trilla i. Begränsningen är att det tar tid och 
kraft att veva in duken, för att öppna poolen. Och att det inte 
kan bära upp snö- och istyngder, så vintertid krävs en stabilare 
täckning.

SNYGGT OCH SMIDIGT MED LAMELLER
Ett lamellöverdrag, av jalusityp, kostar mellan 60 000 och  

100 000 kronor. Det är ett bra hinder mot värmeläckaget och 
vattnets avdunstning.

– Ja, det är ett snyggt och komfortabelt poolskydd som kan 
öppnas och stängas med en enkel knapptryckning. Lamelltäcken 
kan dessutom väljas i olika färger, så man får en riktigt estetisk 
och smidig lösning. Det är också godkänt som hinder för fall- 
olyckor, men på vintern bör man ändå ha täckplåtar som skydd 
mot snö och is.

POOLTAKÄGARE MEST NÖJDA
Just nu, under rådande vinter, märks att de som investerat i ett 
riktigt pooltak känner sig särskilt nöjda.

– Ja, de behöver ju inget extra vinterskydd, utan håller bara 
taket stängt fram till våren. Sen när badsäsongen startar, och 
de kanske värmer upp vattnet lite så, håller taket nere upp-
värmningskostnaderna. I synnerhet om solen också bidrar med 
värme. Har man dessutom valt ett hyfsat högt pooltak, så kan 
man bada under glastaket, oavsett väder. Glassektionerna skjuts 
lätt åt sidan för att öppna och stänga, eller så kliver man in via 
en mindre dörr.

Kent höjer ett varnande finger för att vissa poolsäljare över-
driver siffror poolskyddens bärkraft.

– Att vi på Vattenbutiken även installerar skydden, ger oss ju 
en bättre uppfattning om styrka, kvalitet och smidighet.

BYGG & FIXA POOLTAK

Eftersom ett glasat pooltak är den mest energibesparande formen av poolskydd, 
så ökar intresset för tak i takt med elpriset. Inte bara för takens isolerande förmåga, 
utan även på att solstrålningen genererar värme under glaset, via växthuseffekten. 
Att taket dessutom ger vattnet maximalt skydd mot utifrån kommande smuts, gör 
att kostnader för reningsprocesserna minskar. Villanytt jämför här poolskydd, och 
får expertråd av Kent Adolfsson på Vattenbutiken.se. 
Text: Tom Swales

ÖKAT INTRESSE FÖR POOLTAK  
NÄR ELPRISERNA STIGER

Det naturliga valet

www.benders.se

SNYGGT, 
TRYGGT TAK
Passform, slitstyrka och frostbe-
ständighet är självklara egenska-
per hos våra produkter. Låt både 
hjärta och hjärna vara med och 
styra, och valet blir rätt!

KOMBINERA SMAKFULLT
Våra markprodukter och murar i natursten och betong komplet-
terar varandra perfekt - ett smart sätt att skapa spännande och 
livfulla miljöer med kvaliteter som står sig. Utnyttja de olika ma-

terialens styrkor till din fördel, så håller du nere kostnaderna 
utan att pruta på vare sig funktion eller estetik.
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VÄLJ FRITIDSHUS 
OCH BO DÄR 

JÄMT

Vision 103Vision 103  VästkustStuga med sex rum och kökVästkustStuga med sex rum och kök

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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