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GÖR DIN DRÖMGARDEROB TILL VERKLIGHET 
Sedan 1948 har Elfa tillverkat förvaringslösningar som anpassas för att möta människors 
unika behov. Designat i Sverige för att hålla en livstid, Elfa skapar hållbara, högkvalitativa 
lösningar som låter dig få ut det mesta av ditt utrymme. Läs mer om Elfa och få hjälp att 
planera din drömgarderob på elfa.com.
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TOM SWALES, REDAKTÖR

Svenskarna har sänkt sin totala elförbrukning med cirka 
åtta procent den här vintern. Skillnaden uppenbarar 
sig när elleverantörerna jämför de senaste vinter-
månaderna med samma period under de föregående 
fyra åren. Men vad drev oss till att sänka värmen, 
stänga av onödiga hushållsmaskiner och strypa ström-

läckaget? Var det av ren solidaritet för varandra? Eller, var det bara 
av egen rädsla för den höga elräkningen? Drevs vi av oron för att 
bli utpekade som slösare av den gemensamma mängden el? Kanske 
fylldes du av tävlingslust i den nya sportgrenen elbesparing, som 
triggats i gång i medierna? Eller, kan klimat- och miljöhotet ha fått 
dig att ifrågasätta ditt eget eventuella slöseri med energi? 

Sanningen är att det var en kulturförändring som fick oss att 
tänka efter, innan vi drog upp termostaterna så fort golvet kändes 
svalt. När normer och kulturer förändras runt om oss, så förändras 
även vårt eget agerande. Det som vi i ena stunden betraktar som 
ett överdrivet agerande, kan vi snart acceptera som en självklar 
norm, om vi upplever att alla andra gör likadant. Titta bara under 
din diskbänk. Där står flera kärl för avfall av olika material. Det 
betraktades som vansinnigt och överdrivet för bara tjugofem år 
sedan. Att blanda allt i en och samma påse, var det normala och 
självklara. Att klä ut sina ungar till monster en kväll i oktober, så de 
kan knacka på hos grannarna och be om godis - det är det norma-
la. Men skulle du ha gjort det för tjugofem år sedan, så hade folk 
betraktat dig och dina barn som bisarra. Du hade tvingats förklara 
dig för polisen och socialtjänsten, och grannarna hade vittnat om 
att ni hotat dem med bus.

Det märkliga är att vi sällan ser ögonblicket då våra värderingar 
förändras. I den ena stunden är det självklart att höja värmen när 
våra bara fötter känner svala golv. Att i stället sätta på sig sockor 
eller tofflor skulle få oss att skämmas av snålhet. Men plötsligt, en 
vacker vinterdag, så agerar alla tvärtom. 

Jag minns hur grannskapet skrattade åt villafamiljen som var 
först med solpaneler på taket. Folk pekade på de förskräckliga 
svarta plattorna som skymde det vackra tegeltaket. Männen stod 
i grupp och viskade hur solcellerna omöjligen skulle kunna löna 
sig. Det påstods att förfulningen skulle sänka husets värde, och att 

mossa skulle gro under panelerna. När jag idag passerar 
samma kvarter så sitter solceller på vartannat hus. 

Ändå var det ingen som plötsligt sa att de ändrat 
uppfattning. Den kulturella förändringen smög 

sig på, och plötsligt befann sig alla på den 
andra sidan linjen. Några av mina bästa 
vänner hävdar till och med att de alltid 
haft den rådande uppfattningen, och tror 
själva på det. Själv har jag, precis som 
alla mina grannar, alltid haft timer som 
släckt julslingorna redan vid läggdags 
på kvällen. Så känns det i alla fall. Vem 
skulle ens komma på tanken att låta 
adventsstakar, utomhusslingor, fasad- 
belysningar och elektriska julgransljus 
lysa hela natten?
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Upptäck Butiken på villanytt.se
Under år av reportage och intervjuer med 

tillverkare, experter och leverantörer så har vi 
byggt upp kunskaper som kunderna tryggt ska 
kunna lita på. I vår nya butik hittar du massor av 

produkter inom hem och trädgård.

Välkommen in!

in

BUTIKEN
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VAD DREV DIG TILL ATT  
MINSKA ELFÖRBRUKNINGEN?

Energieffektivisera långsiktigt. 
Räkna med oss och se vilken 
energiinvestering som 
passar ditt hus.

sbab.se/kilowattjakten

Trött på 
uppesittarkvällar?
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70 BLI ETT MED SKOGEN OCH LUGNET 
 Behöver du stressa av? Vill du hämta andan lite,  
 bara vara och dessutom komma riktigt nära naturen?  
 Mattias Sälleteg på Trakt Forest Hotel berättar om ett  
 unikt boende där du blir ett med skogen, tystnaden  
 och lugnet – och det med högsta bekvämlighet. 

80 RES OCH UPPTÄCK MED ROSA BUSSARNA

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

102 DETALJERNA SITTER I VIRKET 
 Spelar det någon roll var trädet har stått som ska bli  
 virke till fjällstugan? Spelar det någon roll om huset  
 byggs på plats eller köps på nätet? Svaret är ja,  
 säger Pontus Falk, arbetsledare på Träknuten i Boden.

106 MONTERING AV KÖK LIKA AVGÖRANDE  
 SOM VALET AV KÖKSDELARNA 
 Har man satsat pengar på helt nya kökskomponenter,  
 så bör även monteringen utföras med samma omsorg.  
 Villanytt ber Miro Milicic, på Vara Köksmontering,  
 att förklara de kritiska momenten när det kommer  
 till köks- och badrumsmontering.

28
Vackert marockanskt 
kakel - tillverkas efter 
uråldriga metoder

10 INRED FÖR ATT STANNA UPP OCH SAKTA NER 
 Det är de små vardagsögonblicken som ger oss glädje,   
 och för att uppleva dessa måste man leva långsammare.  
 Det menar Helen Westerholm som driver webbutiken  
 The Moments Shop. 

14 SÅ VÄLJER DU RÄTT BLOMMOR I BUKETTEN 
 Hur binds den bukett som passar både givare och 
 tagare och kan man uttrycka kärlek med blommor? 
 Villanytt kontaktade floristen Jelena Nikolic som driver   
 Östermalmsfloristerna och som berättar om vad som   
 trendar idag. 

24 SÄNK ELKOSTNADER MED GAS OCH VED 
 Värmekällor har blivit ett populärt samtalsämne  
 bland villaägare och fler och fler installerar alternativa  
 eldstäder. Vi frågade Anders Nilsson på Scandinavisk  
 Spismiljö om råd hur man kan säkra upp inför kyla och   
 eventuella strömavbrott. 

44 SÅ VÄLJER DU RÄTT SOLCELLER FÖR VILLAN 
 När vinterns elräkningar dimper ner ställer sig många   
 villaägare frågan om det är dags för att installera solceller.  
 Villanytt vände sig till expertisen på solcellsföretaget   
 Raymond och Mattias Hansson, för att få råd på vägen. 

46 GÖR BOSTADEN TILL EN KLICKMAGNET  
 Carolin Engströms jobb är att skapa wow.  
 Hon arbetar med home styling vid bostadsförsäljningar   
 och tillsammans med maken Joakim driver hon JC Home.

52 SMIDIG KÖKSRENOVERING MED NYA   
 LUCKOR TILL IKEASTOMMAR  
 Att förnya sitt kök kan kosta en förmögenhet, men  
 det finns både billigare och smidigare alternativ.  
 Genom att sätta på nya luckor och byta ut eventuellt   
 slitna sidor får köket en total ansiktslyftning.  
 Villanytt kollar in det breda urvalet hos Noremax,  
 som designar och tillverkar nya utsidor till Ikeakök.

14
Så väljer du rätt 
blommor i buketten
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74
Viktigt med avkoppling 
bortom vardagen

6
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Det är de små vardagsögonblicken som ger oss glädje, och för att 
hinna uppleva dessa måste man leva långsammare. Det menar 
Helen Westerholm som driver webbutiken The Moments Shop. 
Text: Eva Rydinger

INRED FÖR ATT STANNA 
UPP OCH SAKTA NER 

8

Att ha ett avskalat liv är ett sätt att leva. Det menar  
Helen Westerholm som driver The Moments Shop. 
Hon är också förespråkare av det hon kallar för  
"the slow living concept" och låter detta spegla  
atmosfären i sin butik och valet av sina produkter.  
Så att leva långsamt – vad betyder det för dig? 

– För mig betyder det att hitta de små stunderna varje dag som jag 
är tacksam för. Att vara mer närvarande för mig själv och min familj. 
Det hjälper mig att lugna ner och och vara tacksam. En annan viktig 
del är att återknyta kontakten med naturen. Jag älskar att promenera 
vid skogen eller havet. Samla tankarna. Ta tid för mig själv. En del 
i detta var att vi köpte hus med trädgård för att kunna odla och se 
tomater och gurkor långsamt växa.   

THE SLOW LIVING CONCEPT
I butiken hittar man utvalda livsstilsprodukter för sitt välbefinnande 
och som är designade för att lyfta livet och vardagens speciella  
ögonblick. Produkter av trä och sten. Ett ljus med favoritdoften.  
En varm ullpläd. Alla små saker som bidrar till att sakta ner och  
leva ett långsamt och medvetet liv. 

– Och sakerna måste ha en historia. Jag måste veta vem som har 
gjort produkten, att den är gjord med omsorg och hänsyn till miljön. 
Jag kan inte säga att vi ska sluta konsumera, men jag uppmanar 
gärna att göra skillnad genom att konsumera medvetet och känna till 
vad som påverkar miljön. Jag använder aldrig engångsplast och allt 
jag använder är återvunnit material, säger Helen.

NOVEMBER 2022 VILLANYTT    9

FORM OCH FUNKTION HUS & HEMFORM OCH FUNKTION HUS & HEM

DECEMBER 2022 VILLANYTT    9
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INREDNING HUS & HEM

SAMARBETE MED LIKASINNNADE
Helen samarbetar med småskaliga konstnärer och hantverkare 
som skapar produkter med bestående värde. Människorna 
bakom dessa produkter kombinerar design och estetik med så 
liten påverkan på planeten som möjligt.

– Jag uppskattar hantverk och älskar att hitta designers som 
är oberoende och som producerar småskaligt. Alla produkter 
är hållbara, naturligt och etiskt ekologiska och tillverkade av 
omsorgsfulla hantverkare. Här hittar du till exempel handgjord 
keramik från Studio Sandra Timmerman och Nederländerna. 

Men det finns även svenska varumärken. Alla leverantörer är 
medvetna om mitt koncept. De har fått mina frågor och de 
har också ställt frågor till mig. Det är viktigt att de känner till 
varför jag jobbar som jag gör, berättar Helen.

Den som lockas av tanken att leva långsamt kan titta in på 
instagramkontot themomentsshop och botanisera bland lång-
samma produkter och ögonblick i en harmonisk miljö. Så vilka 
är dina byggstenar för ett harmoniskt liv? 

– Ärlighet, tacksamhet och uppskattning. Att se det positiva 
i livet. Medkänsla. Att fira livet och dess små stunder. Och att 
acceptera motgångar, avslutar Helen.

" Jag uppskattar hantverk och älskar  
att hitta designers som är oberoende  

och som producerar småskaligt "

HUS & HEM FORM OCH FUNKTION

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

HITTA DITT VÄXWTHUS PÅ 
skanskabyggvaror.se/vaxthus

UTERUM, VÄXTHUS OCH MYCKET MER

10
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Hur binds den bukett som passar både givare och tagare och kan man uttrycka 
kärlek med blommor? Villanytt kontaktade floristen Jelena Nikolic som driver 
Östermalmsfloristerna och som berättar om vad som trendar idag.
 Text: Eva Rydinger

Så väljer du rätt  
blommor i buketten

12

INTERIÖR HUS & HEM
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HUS & HEM BADRUM

14

En gång stod rött för kärlek och gult för svek. 
Men inte längre. Blomsterspråket har fått allt 
mindre betydelse när det kommer till val av 
blommor. Det är sällan någon frågar om det, 
menar Jelena Nikolic. Så kan man uttrycka 
kärlek med gula blommor? 

– Varför inte? Jag tycker man kan visa kärlek med vad 
som helst som speglar ett förhållande. Folk ger verkligen 
olika blommor – blomsterspråket är inget som följs längre. 
För den äldre generationen förknippas visserligen nejlikan 
till sorg och begravning, men inte för den yngre publiken. 
Det är nya tider och nya trender, menar Jelena.

Det är inte bara för att fira något eller någon som Jelenas 
kunder besöker butiken eller beställer online. Det kan vara 
av det enkla skälet att det är helg eller rentav vardag.

– Under pandemin var det många som beställde hem 
blommor till sig själva för att de inte kunde ta sig ut. Denna 
trend att beställa blommor till sig själv hänger kvar.

KREATIVITET FÅR BLOMMA
Jelena tycker det är roligt när hon eller hennes kollega får 
spelrum för sina kreativa idéer. Och det får gärna vara ett 
samspel med kunden. Jelena menar att man bör tänka på 
att spegla den som ska få buketten. Ganska ofta upplever 
hon att den speglar köparen mer.

– Vi brukar alltid fråga vem som ska få blomman, om det 
är en kvinna eller man och vilken ålder personen har. Men 
det är förstås roligt när våra kunder vågar lite och låter 
floristens kreativitet få komma fram.   

TORKADE BLOMMOR TRENDAR
På åttiotalet var det trendigt med torkade blommor. Men 
på den tiden var utbudet smalt och det fanns endast någon 
enstaka sort som tistlar eller klint. Idag är den trenden 
annorlunda. 

– Det är väldigt populärt med torkade blommor! Och 
gärna i kombination med färska snittblommor, till exempel 
pampasgräs. Det handlar väl lite om hållbarhet, att de helt 
enkelt står längre. Men också att det finns ett stort utbud 
idag. En bra idé är att alltid ha en bas hemma med torkade 
blommor och sedan lägger man till färska. Då kan man 
variera buketterna hemma, tipsar Jelena.

Men visst är rosenbuketten fortfarande en klassiker när 
det kommer till passion och romantiska gester. Den största 
rosenbuketten som Jelena bundit bestod av hela 500 rosor. 
Om kärleken fortfarande består har hon inga svar på.

– Det var en utmaning rent tekniskt … Vi fick binda i 
omgångar och vara två, tre personer. Blommorna fick inte 
vara för länge utan vatten, avslutar Jelena.

14

INREDNING HUS & HEMINTERIÖR HUS & HEM
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Så håller buketten längre! 
Byt vatten och diska vasen för att få bort bakterier.  
Snitta om och få bort lagret av bakterier.  
Använd en vass kniv – sax mosar stjälken så att den  
inte kan dra in vatten. 
Och kom ihåg: En färsk bukett trivs bäst i kallt vatten.

" Det är förstås roligt när våra  
kunder vågar lite och låter floristens  

kreativitet få komma fram "
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HUS & HEM INREDNING

ATT SAMLAS KRING ETT  
ÄKTA SVENSKT FURUBORD
För många av oss är matbordet hemmets verkliga mittpunkt och samlingsplats. 
Ett rymligt bord som är vackert formgivet och gjort av ett gediget material är en 
investering väl värd att göra. Maja Ytterell på Pin Table rekommenderar ett bord  
i äkta svensk furu och förklarar närmare varför.
Text: Tobias Christoffersson
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" Vår målsättning är att använda furu från 
skogar som är väl omhändertagna. På sikt 

hoppas vi kunna gå över till att använda trä 
från hyggesfria skogsbruk då det kan vara  

ett mer hållbart sätt att bruka skogen "

Det är vid matbordet mycket av livet händer. 
Det är här familjen samlas, för att äta förstås 
men kanske också för att göra läxor, pyssla 
eller diskutera och dryfta tillvarons stora och 
små funderingar, utmaningar och möjligheter. 
Det är också till matbordet vi bjuder våra 

gäster att ta plats, där vi umgås med varandra och med släkt 
och vänner: till vardag som fest, för färre eller fler – ett mat-
bord att trivas vid är en viktig del av de flesta hem.

BORD FÖR FLERA GENERATIONER
– Ett vackert, gediget och välgjort matbord i trä är väl 
värt att investera i, inte bara för nuet utan för framtiden. 
Ett bra bord som blir väl omhändertaget håller för många 
generationer. Det tål att livet sätter sina spår och blir bara 
vackrare av lite naturligt slitage, säger Maja Ytterell på Pin 
Table, som formger och tillverkar furubord i småländska 
Lammhult.

Maja slår ett slag för matbord i furu, närmare bestämt 
äkta svenskt furu.

– Furu är med sin mjukhet och följsamhet ett utmärkt 
möbelträslag, som vi vill bidra till att återinföra. Sverige 
täcks till två tredjedelar av skog, och tall är ett av de domin-
erande träslagen. Likväl används idag en stor del importerat 
barrträ i svensk möbeltillverkning. Det tycker vi är onödigt 
och det vill vi ändra på.

HÅLLBAR TILLVERKNING MED SVENSKT TRÄ
Svenskdesignade möbler som faktiskt också tillverkas av 
svenskt trä borgar inte bara för hög kvalitet, utan kan även 
ge hållbar träanvändning och i förlängningen ett skonsam-
mare skogsbruk. 

– Vår målsättning är att använda furu från skogar som är 
väl omhändertagna. På sikt hoppas vi kunna gå över till att 
använda trä från hyggesfria skogsbruk då det kan vara ett 
mer hållbart sätt att bruka skogen, säger Maja. 

Pin Tables ambitioner för hållbarhet stannar emellertid 
inte vid tillverkningen, utan inbegriper hela bordets livs-
cykel:

– Vi är måna över att våra bord ska kunna återbrukas 
och återvinnas, och vi vill inspirera till cirkulär möbelan-
vändning. Genom att vi använder massivt trä och naturliga 
färger och ytbehandlingar blir våra bord lättare att under-
hålla. Vi vill också erbjuda reparation, återköp och second 
hand-försäljning av våra bord i framtiden.

HUS & HEM INREDNING

DECEMBER 2022 VILLANYTT    1918
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Värmekällor har blivit ett populärt samtalsämne bland villaägare 
och fler och fler installerar alternativa eldstäder. Villanytt frågade 
Anders Nilsson på Scandinavisk Spismiljö om råd hur man kan 
säkra upp inför kyla och eventuella strömavbrott. 
 Text: Eva Rydinger

SÄNK ELKOSTNADER  
MED GAS OCH VED 

DECEMBER 2022 VILLANYTT    21

HUS & HEM  ELDSTAD

20
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Husdrömmen 
behöver inte vänta.

Det spelar ingen roll om du vill ha det lilla och lättskötta eller gott om plats 
att växa. Din husdröm ska inte behöva vänta - för Myresjöhus bygger hus 

för alla behov och i alla tider. 

BYGG TRYGGT OCH SNYGGT PÅ MYRESJOHUS.SE

Tidigare valde vi braskamin och eldstäder för komfortens 
skull. Nu är det bara fokus på effekten. Det menar 
Anders Nilsson på Scandinavisk Spismiljö som upplever 
ett oerhört tryck från villaägare som vill sänka sina 
elkostnader.

– I första hand handlar det om att man vill sänka 
elförbrukningen. Men många sätter också in vedeldade köksspisar  
i ren beredskap om det skulle bli strömavbrott, berättar Anders.

Möjligheterna att välja brasvärme har utvecklats enormt – allt 
från enkla kaminer i plåt eller gjutjärn till dagens moderna rent- 
brännande eldstäder. Så vad ska man tänka på? Vad ska man välja?

– Vad du ska välja beror helt och hållet om du bor i en ny eller 
gammal bostad eller om du ska bygga nytt och kan planera in en 
eldstad redan från start, säger Anders Nilsson.

EFTERFRÅGAN ÖKAR PÅ VEDELDADE KÖKSSPISAR
För den som ändå ska renovera köket kan det finnas anledning att 
planera in en alternativ vedeldad köksspis – spisen kan fungera både 
som värmekälla och för matlagning. 

– Går strömmen har man både värme och spis. Det finns både så 
kallade smalspisar med kokplatta och med ugn för den som vill. 
Man kanske inte använder den som primär matlagningskälla men 
ugnen går att använda för bak och är elden igång kan man lika bra 
ställa vattenkastrullen där, menar Anders Nilsson.

GASOLELDADE KAMINER PASSAR NYPRODUKTION 
När det gäller nyproduktion av hus blir det alltmer populärt att 
planera in gasoleldade eldstäder som ger skön värme. En vedeldad 
kamin med hög effekt kan helt enkelt göra ett välisolerat hus för 
varmt. 

– Sverige är ett vedland, därför tänker vi inte på gas. Men nu 
har det hänt något och gas är på frammarsch. Fördelen är att man 
slipper den lite smutsiga hanteringen och att köpa dyr ved. Och ved 
har ju också blivit dyrt och kan vara svårt att få tag på till ett rimligt 
pris i storstäderna. 

Men om man ändå vill ha en braskamin ska man tänka på att 
välja en med låg effekt för större ytor. 

– Jag rekommenderar braskaminer från Rais, där kunden själv 
kan designa kaminen med eget färgval, storlek och handtag. Man 
kan också välja till en värmelagrande sten för mjukare värme och 
längre avsvalningstid, berättar Anders Nilsson.

FJÄRRSTYR ELDEN MED APP 
Idag finns eldstäder som styrs med en app. Ja, du läste rätt. De 
är gasoleldade förstås och värmen regleras med en fjärrkontroll. 
Fördelen är att snabbt kunna tända och reglera värmen, till och 
med från soffan. Eldstaden kan eldas med både gasol, naturgas och 
stadsgas.

– Fjärrstyrning är definitivt på frammarsch, än så länge är det 
framförallt den unga generationen som vill ha detta. De är vana 
vid appar och att allt kan kopplas ihop med lösningar som ”smarta 
hem”, avslutar Anders Nilsson. 

Tänk på!  
En kamin måste uppfylla dagens miljökrav. Därför kan det finnas risk 
med köp av kaminer på begagnatmarknaden. Bygganmälan gör du  
till kommunen som ger godkännande.

HUS & HEM ELDSTAD
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Känslan att sätta ner foten på ett äkta 
marockanskt golv har fått många att 
tänka i färgstarka kakelbanor både 
inomhus och utomhus. Under de senare 
åren har det blivit alltmer populärt med 
orangerier och växthus som får dubbla 

funktioner. En odlingsplats för grönsaker och växter 
men också året-runt-rum för kropp och själ under 
den mörkare delen av året, att umgås och vila i. 

– Många väljer vårt vackra marockanska kakel 
just till uterum och växthus. Det blir en annan 
atmosfär i rummet. Jag ser ingen särskild trend men 
kanske har det varit mer brända, sobra toner och 
enfärgat de senaste åren. Men samtidigt går andra 
all in i en härlig färgbonanza. Vi har flera projekt 
där man lagt kaklet på balkonger också, det blir  
väldigt vackert. Att lägga plattorna själv är inte 
svårt, menar Inga-Lill. 

– Men man måste ha en gjuten platta, inte sand. 
Annars är det samma princip med fix och fog, man 
lägger platta för platta. Och du kan definitivt göra 
det själv, det är inte svårt. 

TILLVERKNING EFTER URÅLDRIGA METODER 
Med marockanskt kakel avses plattor av torrpressad 
cement, kiselsand, marmormjöl, färgpigment samt 
vatten. De bränns inte i ugn, utan härdas utomhus. 

– Plattorna får torka långsamt utomhus i 2–3 
veckor. För att processen inte ska gå för fort doppas 
de i vatten så att de härdas ordentligt. Vi besöker 
Marrakech flera gånger om året och bevakar 
tillverkningen. Det är fascinerande att se hur det 
görs och att det är samma metoder som används 
fortfarande idag som för flera hundra år sedan. 

Att kakelplattorna är handgjorda gör hantver-
ket ojämförbart med annat kakel. Det är som att 
jämföra en massproducerad fåtölj med en Bruno 
Mathsson-stol, menar Inga-Lill. 

– Vi har sett golv som är över 200 år gamla och 
jag kan garantera att de blir bara vackrare med 
åren. De är som designklassiker, som kan hålla hur 
länge som helst. Och det är en investering i hus och 
trädgård som man blir glad och stolt över.

FORM OCH FUNKTION HUS & HEM
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Behöver det vintertrötta uterummet glädje och energi?  
Bjud in till mönster- och färgbonanza med marockanskt kakel som 
ger ny karaktär till vinterträdgården. Villanytt pratade med Inga-Lill 
Ovin på Marrakech Design som delar sin passion med hela världen.
Text: Eva Rydinger

BONANZA I FÄRG  
FÅR VÄXTHUSET  
ATT LEVA ÅRET OM

" Jag ser ingen särskild trend men 
kanske har det varit mer brända, 

sobra toner och enfärgat de senaste 
åren. Men samtidigt går andra  
all in i en härlig färgbonanza "
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I SKANDINAVISKA HEM
Inga-Lill Ovin, på Marrakech Design, har under 
de senaste 20 åren följt hur det marockanska 
kaklet charmat de skandinaviska hemmen.

Det var på en resa till Marrakech som hon 
upptäckte de vackra marockanska golven. Hon 
startade en butik och idag säljer de marockanskt 
kakel över hela världen. 

– När man är ute och reser i Europa och på 
kontinenten ser man de marockanska plattorna 
ligga på golv i restauranger och caféer. 

 

Alla plattor är ett hantverk med sin egen im-
perfektion. Till en början fokuserade hon på att 
sälja klassiska, arabiska och franska mönster 
där färgvalet anpassades till den skandinaviska 
smaken. 

– Det vi främst säljer utomlands är vårt kakel 
som vi tar fram i samarbete med våra skandina-
viska formgivare. Det är toppnamn som Mats 
Theselius och formgivartrion Claesson Koivisto 
Rune som säljer, avslutar Inga-Lill. 

HUS & HEM FORM OCH FUNKTION
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Mer värme för varje vedklabbe och  
mycket mindre rök och partikelutsläpp. 
Det får du med en modern eldstad jämfört 
med en som är 15 år gammal eller äldre. 
Jonny Mattsson på Åkersberga vedspisar 
berättar om smart eldning 2022  
– inklusive appstyrning av kaminen.
 Text: Tobias Christoffersson

EN MODERN 
ELDSTAD  
GÖR STOR 
SKILLNAD 

HUS & HEM ELDSTAD
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Det är en rimlig gissning att det denna vinter kommer 
att eldas mer i svenska hem än på många, många år. 
På grund av energikrisen, förstås. Kanske eldar du 
själv en del därhemma? Hur är det, har du koll på 
hur bra din eldstad är egentligen?

90 PROCENT MINDRE UTSLÄPP
– Generellt kan man säga att kaminer som är 10-15 år eller 
äldre har sämre förbränningsteknik och ger betydligt större 
partikelutsläpp än en ny, modern kamin. Man räknar med 
att det finns cirka 600 000 sådana eldstäder runtom i Sverige, 
eldstäder som helt enkelt inte är speciellt bra, säger Jonny 
Mattsson på Åkersberga Vedspisar, med 20 års erfarenhet av 
att sälja och installera kaminer, kakelugnar och skorstenar.

Jonny är även aktiv i branschorganisationen Svenska  
Brasvärmeföreningen.

– Byter du ut en anläggning från säg 1970- eller 1980-talet 
mot en ny så kan du reducera partikelutsläppen med upp till 
90 procent. Det är en oerhörd skillnad på prestanda mellan en 
äldre eldstad och en ny och modern.

VERKNINGSGRAD OCH EFTERVÄRME
Den viktigaste skillnaden i prestanda är att verkningsgraden på 

nya eldstäder är högre, inte sällan mycket högre. Mer  
värme per vedklabbe, med andra ord. 

– Verkningsgraden är ett mått på hur många procent av 
veden som blir energi som stannar i rummet. Hög verknings-
grad också är lika med små partikelutsläpp som är lika med 
bra miljöval. En av de bästa på marknaden just nu är Conturas 
600-serie, en kamin med upp till 9 kilowatts effekt och fan-
tastiska 86 procents verkningsgrad. Med den eldar du inte för 
kråkorna! säger Jonny.

För komfort och nytta finns ytterligare en viktig parameter 
för prestandan hos en eldstad: eftervärmen. Det vill säga hur 
länge en eldstad fortsätter att avge värme efter att elden  
brunnit ut.

– Kakelugnar, murspisar och täljstenskaminer är överlägsna, 
men även här går utvecklingen ständigt framåt. Ledande till-
verkaren Nordpeis har till exempel en ny serie eldstäder ute nu 
som heter Salzburg, som ger värme upp till 20 timmar efter att 
du lagt in den sista veden.

Lägga in veden och tända brasan behöver vi fortfarande göra 
för hand, men nu finns det faktiskt även eldstäder med smarta 
funktioner. Du kan koppla upp din kamin och styra den via en 
app i din mobil.

– Contura Connect heter en modell där du kan ställa in och 
automatiskt reglera värmeeffekten, få data över hur mycket 
värmeenergi kaminen tillför huset och, ja även en notis om när 
det är dags att lägga i mer ved!

HUS & HEM ELDSTAD

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.
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Det uppstår något speciellt när karaktärsfulla och oväntade objekt 
tar plats i rummet. Villanytt tittar på de skulpterade knutarna och 
spiralerna som blivit ett signum för konstnären Tove Tengå. 

Text: Tom Swales

Lekfulla skulpturer av knutar  
GER LIV I INREDNINGEN
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De skruvade formerna och de uppenbart hand-
byggda ytstrukturerna tillför mycket lekfullhet i 
interiörer. Just knuten och spiralen är två former 
som Tove Tengå ger liv i sitt skulpterande.  
Genom att glasyrmåla dem i tydligt grafik- 
liknande prickar och ränder så får de också 

något busig över sig.
– I början så förknippade jag knuten med svårlösta problem, 

likt sägnen om den gordiska knuten. Men sen så blev knuten 
mer ett uttryck för sammanhållning och starka relationer. Som 
mellan mig och mitt barn, till exempel. Men egentligen så är 
det bara en spännande form för mig att jobba med, att betrakta 
eller smycka sitt hem med.

Lite respektlöst kan man säga att det finns något naivt i 
skulpturerna och vaserna, och dess inexakta form och ojämna 
ytor. Men, det är där som charmen uppstår, och känslan av det 
genuint handgjorda. Hon låter gärna avtrycken efter händernas 
arbete bli en del av uttrycket.

FRÅN ENFÄRGADE TILL MOSAIKMÖNSTRADE
Att Tove Tengå inspirerats av illustratörer och grafik märks 
både i skulpturernas former och mönster. En del av verken 
känns som tagna ur tecknade seriestrippar, samtidigt som det är 
uppenbart hur mycket arbete som ligger bakom dem. Villanytt 
fascineras av ytornas variationsrikedom – från enfärgade, via 
tvåfärgade geometriska mönster, till mosaikmönstrade. Tove 
har utvecklat och varierat knuten och spiralen sedan 2016, då 
hon gick ut från konstfack. Villanytt frågar vilka kommentarer 
som skulpturerna och vaserna får från följare, utställnings-
besökare och köpare?

– Det är väldigt olika. Somliga upplever att mina objekt 
utstrålar mod eller styrka, men även modernitet och leklust. 

KÄNSLIGT BYGGE, MEN STARKT RESULTAT
Tove Tengås skulpturer ser massiva ut, men är faktiskt ihåliga. 
De byggs upp för hand, ett stycke lera efter det andra. 

– För att leran ska kunna bära upp skulpturens tyngd måste 
jag ha noggrann koll på konstruktionen, och låta den vila 
emellanåt. För det finns inga armerande nät eller pinnar som 
stödjer upp den. Men när de bränts och är klara så är de starka 
och stabila. Alla är välkomna att se mer om skulpturerna och 
utställningar på hemsidan och Instagram. Det är bara att söka 
på mitt namn.

" I början så förknippade jag knuten med 
svårlösta problem, likt sägnen om den gordiska 
knuten. Men sen så blev knuten mer ett uttryck 

för sammanhållning och starka relationer "

DECEMBER 2022 VILLANYTT    33

INREDNING HUS & HEM
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HUS & HEM KONST

Det kan finnas något vackert i det operfekta.  
Det menar Tobias Folkesson som lämnade filmvärlden för att istället 
skildra omvärlden genom sina akvareller. Nu hittar han ut med katt, 
kaos och konst till människor genom @konstpappan på instagram.

Text: Eva Rydinger
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KONSTNÄREN TOBIAS 
FOLKESSON SÖKER SIG 
TILL DET OPERFEKTA

34

Vad är bra miljöval när det kommer till modeindustrin? Villanytt fick kontakt 
med Mia Sahlström Bergerud, ägare och designer på Rabalder, butikskedjan 
som jobbar aktivt med hållbarhet.
Text: Eva Rydinger

MODE MED HÅLLBARHET 
INBYGGT I SÖMMARNA 
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MODE HEM & FRITID
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Mia är också tveksam till alla de kollektioner som 
marknadsförs som ”ekologisk bomull”.  Endast cirka två 
procent av världens totala bomullsproduktion är ekologisk 
och det kan därför inte stämma att alla de produkter som 
idag säljs som ekologiska, verkligen är det.

– Jordbrukarna vill tjäna så mycket som möjligt på 
sina skördar och har därför sällan råd att odla ekologisk 
bomull. Marken ska ligga i träda länge innan man får starta 
ekologisk produktion och man får inte använda kemiska 
bekämpningsmedel vilket ger mindre och sämre skördar, 
berättar Mia.

RABALDER SATSAR PÅ TRÄFIBRER
På Rabalder har man medvetet valt att göra större delen av 
sina kollektioner i regenatfibrer som framställs av cellulosa 
som viskos, modal, cupro, tencel och bambu. Dessa fibrer är 
alla ett bra miljöval så länge de framställs i ett slutet system. 
Linne används också flitigt i vår- och sommarkollektionen.

– Viskos och andra träfibrer är mjukare, ger mer fall i 
plaggen och är lite glansigare på ytan om man jämför med 
bomull och linne som båda är lite torrare och fastare. Dessa 
kvaliteter passar oss utmärkt och är något vi kan stå för, 
säger Mia.

Men det allra viktigaste, menar Mia, är att se till att plagget 
får en längre livslängd och att välja design som håller från 
år till år. Det är klokt att diskutera fibrer och tillverkning 
men den textila fibern i ett plagg står endast för 4 procent 
av plaggets totala miljöpåverkan under sin livscykel, något 
som behöver belysas ytterligare.

– Ta hand om dina plagg. Vädra istället för att tvätta. 
Använda nopperkam, stickade plagg nopprar mer idag än 
för 20 år sedan. Det beror på att grödorna drivs på för att 
kunna få ut flera skördar per år vilket ger kortare och  
skörare fibrer och sämre garn, säger Mia.

ÅTERBRUKAR PLAGGEN
För att ytterligare bidra till en bättre miljö har de startat 
ett eget återbruks-koncept. Där kan kunderna lämna in de 
Rabalder-plagg de tröttnat på eller växt ur till någon av 
butikerna. Plaggen säljs sedan vidare för max 200 kronor 
och får således en ny ägare och en längre livslängd.  
Omsättningen för detta går oavkortat till välgörenhet.

– Vi har ett t-ställ i alla butiker för vårt återbruk. Idag går 
pengarna till Unizon som är en paraplyorganisation för 130 
kvinno- och tjejjourer. Jourerna jobbar aktivt för ett jäm-
ställt samhälle fritt från våld. Där vill vi vara. Vi är nästan 
bara tjejer som jobbar hos oss och vill stötta andra tjejer. 
Det finns mycket att göra utomlands, men också i Sverige, 
avslutar Mia. 

Modeföretaget Rabalder är ett familjeföretag och 
drivs av Mia och Jan Bergerud sedan 1999. Då 
var hållbarhet inte ens ett ord och naturligtvis 
inte heller i Rabalders vokabulär. Idag är det 
annorlunda. Att mode- och textilbranschen 
har en stor klimatpåverkan är ingen hemlighet. 

Men ämnet är komplext och svårt att få grepp om. Många 
frågar sig om man gör en god gärning att välja ekologisk 
bomull och om det är bättre att köpa kläder av syntet.

– Det bästa man kan göra som konsument är att göra med- 
vetna val – att följa devisen ”buy less, choose well” kommer  
man långt med. l Sverige har de flesta tillräckligt med kläder 
i garderoben för att klara sig i flera år.  Vi förespråkar slow 
fashion, en hållbar konsumtion som sätter kvalitet före kvantitet 
och bygger på behov och inte enbart begär. Tyvärr är det motsat-
sen fast fashion som ökar i Sverige, där varken textila fibrer eller 
tillverkningsprocessen beaktas, berättar Mia.

SYNTET VANLIGASTE TEXTILA FIBERN 
Mia berättar vidare att år 2000 gick syntet om bomull som 
den vanligaste fibern och står idag för två tredjedelar av alla 
textilier. Den är billig – halva priset mot bomull och hela ”slit 
och släng-modellen” bygger på den. 

– Detta innebär också att de flesta kläder vi bär idag kommer 
från fossila bränslen, till trots för att vi är mitt i en klimatkris 
och snabbt måste fasa ut det fossila. Syntet släpper dessutom ut 
microplaster som är ett enormt problem i miljön, menar Mia.

EKOLOGISK BOMULL INGEN GARANTI
Bomull är ett bra och slitstarkt material som håller länge, men 
tyvärr väldigt vattenkrävande i tillverkningsprocessen. Om man 
ser hela världens vatten som ett badkar är endast en tesked  
drickbart. Då bör alla fundera på hur det används. 
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" Vi har ett t-ställ i alla butiker för vårt återbruk. 
Idag går pengarna till Unizon som är en paraply- 

organisation för 130 kvinno- och tjejjourer "

MODE HEM & FRITID
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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

RESOR & UPPLEVELSER IDRE HIMMELFJÄLL
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SÄTT 
PER-
SON-

LIG  
ETIKETT PÅ VARDAGEN
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Vilka frågor ska man ställa inför köp av en sol- 
cellsanläggning? Mattias Hansson, grundare  
och utvecklingschef på Raymond, har flera goda 
råd för att vägleda alla villaägare som går i sol- 
cellstankar: 

– Det viktigaste av allt är att det är en seriös  
aktör. Och en seriös aktör kommer ut till dig på plats och un-
dersöker förutsättningarna. Det handlar om att undersöka takets 
skick och titta på takets placering, lutningen och väderstreck. 
De kikar också in i elskåpet för att se storleken på den ingående 
säkringen och placeringen av växelriktare. Varje hus är unikt! 

STORLEK PÅ ANLÄGGNING
Ett av stegen är att besluta om hur stor anläggningen behöver 
vara. Genomsnittet idag för de som ägt solceller i mindre än tio 
år är att anläggningarna tillverkar 1/3 av vad som förbrukas. 
Detta är för lite. En ekonomisk aspekt är också att det finns en 
skattesubvention på 60 öre/kWh som omfattar upp till den egna 
förbrukningen. 

 – Mitt råd är att maxa din solcellsanläggning redan från start. 
Också i förberedande syfte om du ska köpa en elbil så smånin-
gom. En elbil som kör 1 000 mil per år förbrukar ungefär 2 kWh 
per mil, berättar Mattias.

Men det finns en begränsning för anläggningens storlek.  
Detta handlar om vilken ingående säkring som finns i huset. 

– Du kan kontrollera detta själv eller genom att någon  
kommer ut till dig från leverantören, säger Mattias.

PRODUKT- OCH EFFEKTGARANTI 
En annan viktig parameter är att undersöka den eventuella 
solpanelens tjocklek, om den är hållfast och kravställd för det 
nordiska klimatet där tung snö kan bli liggande länge. En  
produkt- och effektgaranti på trettio år bör finnas.

– Här är det också viktigt att välja en aktör som finns kvar 
om det skulle hända något med taket. Jag tycker också att man 
ska ställa frågan om leverantören har egna installatörer. Om det 
är fristående installatörer kan det finnas risk för att jobbet görs 
snabbare hellre än korrekt. Blir det ett supportärende efter detta 
finns också risken att bolaget inte finns kvar. Vi utbildar alla våra 
installatörer – det är också viktigt, menar Mattias.

INTEGRERAT TAK
Nytt på marknaden är högeffektiva integrerade solcellstak som 
ersätter takpannor och plåttak. Helintegrerat är att rekommen-
dera om det ändå är takbyte på gång. Men också vid nyproduk-
tion – det finns ett stort intresse från arkitektsidan nu att rita in 
solcellstak redan från start. Taken är så pass estetiskt tilltalande 
att det inte stör husets övriga design och utseende.

– Integrerade solcellstak är något dyrare men å andra sidan 
slipper du takkostnaden. Det blir dessutom snyggare, panelen  
ser ut som ett svart plåttak. Och högeffektiva integrerade solcells- 
tak går att räkna hem ekonomiskt. De ger oftast den effekt du 
behöver för både villan och elbilen, avslutar Mattias Hansson.
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HUS & HEM SOLCELLER

När vinterns elräkningar dimper ner ställer sig många villaägare frågan  
om det är dags för att installera solceller. Villanytt vände sig till experten  
Mattias Hansson på solcellsföretaget Raymond, för att få råd på vägen. 
 Text: Eva Rydinger

SÅ VÄLJER DU RÄTT  
SOLCELLER FÖR DIN VILLA

Premiumkvalitet till lagerpriser
Vill du också skapa ett badrum du älskar? Vi finns inte hos några återförsäljare utan säljer enbart 

online. Det gör att vi kan hålla nere priserna, men fortfarande hålla en hög standard i allt vi gör.  

Vi har jobbat hårt på att få fram ett attraktivt sortiment av bl.a. handdukstorkar, badkar, blandare 

och badrumsmöbler med snygg, stilren och skandinavisk design.

Snabb leverans, fri frakt och fri retur. Upp till 10 års garanti och kundservice utöver det vanliga.

Handdukstorkar,  
badkar & blandare
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" Det viktigaste av allt är att det är en seriös aktör.  
Och en seriös aktör kommer ut till dig på plats  

och undersöker förutsättningarna "
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Home styling handlar om att få bostadsköpare att känna "wow" så starkt 
att det blir budgivning. Hur det går till får vi veta av Carolin Engström på 
JC Home, som arbetar med styling vid bostadsförsäljningar, tillsammans 
med maken Joakim.
Text: Eva Rydinger  Bild: Carina Heed

STYLA OCH GÖR BOSTADEN 
TILL EN KLICKMAGNET
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INREDNING HUS & HEM
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Att styla sitt hem före en bostadsförsäljning är idag mer 
regel än undantag. Hur det ska göras kan se olika ut. 
Vissa anlitar proffs, andra försöker sig på att göra 
det själva. Men att det skapar ett större intresse för 
bostaden är nog alla överens om. 

– Jag vill hjälpa kunden att sticka ut från mängden 
och att få bostaden såld till det bästa priset. För det krävs det snygga, 
fina bilder! Men det handlar också om att spekulanterna ska kunna 
visualisera att själv bo i bostaden. 

Men behövs en stylist, kan man inte klara av det själv? 
– Ett stort problem är att många tycker att de städar men tar inte 

bort det som gör bilden rörig. Då är det bra med nya ögon. Någon 
som bara ser objekten och inte har en relation till sakerna. Jag tittar 
också på färgskalor och alternativa möbleringar. Jag skapar arrange-
mang och dekorationer. Det är viktigt att det finns en tanke bakom. 

Carolin tar fasta på den målgrupp som fastigheten ska säljas till, 
och arbetar sedan ut sina tankar efter det. Hon försöker hitta en röd 
linje som följer rum efter rum – så att det blir ett flow för de som är 
på visningen. 

– Är det för spretigt från rum till rum kan man lätt få en whiplash 
när man går in, skrattar Caroline. 

RENSA UT OCH TA IN NYTT
Bland det första Carolin gör är att be kunden ta bort en del av de 
möbler som hon inte tycker passar in och sedan kompletterar hon 
med möbler som passar målgruppen för fastigheten. Det ska helst 
vara neutrala möbler, särskilt om det är färgstarka väggar. 

– Sedan kan man förstärka rummet med kontraster i textilier.  
Om det finns en snygg fondvägg, då kan jag plocka upp den färgen 
i kuddarna. En snygg tavla kan också ge inspiration. Jag försöker 
hitta källan som sedan lägger känslan för hela rummet och hemmet. 

En annan sak hon ber kunden om är att rensa bort allt som är per-
sonligt. Fotografier, barnens slöjdskapelser, tidningshögar eller kärt 
arvegods som är mest till glädje för de som ska sälja.

– Man måste kunna se sig själv sitta i fåtöljen eller laga mat i köket 
och det är svårare att få in den bilden i ett alltför personligt hem, 
berättar Carolin.

Rummen för familjens minsta medlemmar ska inte heller glömmas 
bort. Att rensa bort – eller flytta undan – barnets legoskapelser är 
tyvärr även dessa ett måste. Men det handlar inte om att trolla bort 
barnen – tvärtom. Är målgruppen barnfamiljer är det viktigt att visa 
att här kan barn och tonåringar trivas. 

– Jag lyfter till exempel gärna upp och tydliggör spelkänslan i 
rummet för att göra tonåringsrummet ännu tydligare. Men det måste 
vara på rätt sätt.  

PIFFET ÄR OCKSÅ VIKTIGT
När allt är på plats är det dags för slutfinish. Hon ser över hur filtar 
är hängda och hur kuddar ligger i soffan. Filten får gärna se ditkastad 
ut eller vikt på ett medvetet sätt. Kuddarna – som gärna får vara i 
olika storlekar – sätts i ordning. 

– Jag slår gärna ner en hand i mitten och puffar till kuddar, det ser 
trevligt ut.  

När det kommer till vackra grönsaker på strategiska ställen tror 
Caroline att det är en trend som är lite på väg ut. 

– Jag gör hellre dukningar, där en brödbit har sin plats. Viktigt är 
att det inte ser överarbetat ut. Men en skål med kronärtskockor är 
fint för att få upp det gröna i rummet, avslutar Carolin. 
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Att förnya sitt kök kan kosta en förmögenhet, men det finns 
både billigare och smidigare alternativ. Ikeas stommar är 
förmodligen de vanligaste i svenska hem, och ofta är slitaget 
bara utvändigt. Så, genom att sätta på nya luckor och byta 
ut eventuellt slitna sidor får köket en total ansiktslyftning. 
Villanytt kollar in det breda urvalet hos Noremax, som 
designar och tillverkar nya utsidor till Ikeakök.
Text: Tom Swales

Smidig köksrenovering  
med nya luckor till  
IKEASTOMMAR
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Vanessa Raimundo på Noremax, förklarar 
fördelarna med att välja alternativa delar till 
sitt Ikeakök.

– Ikeastommarna är praktiska, omtyckta 
och flexibla, men alla bostadsägare vill inte att 
deras kök ska ha en typisk Ikea-look. Därför 

blir folk jätteglada när de upptäcker alla våra nydesignade 
luckor, samt sidor och toppar för stommarna. Då kan de 
få ett personligare kök, och även få en mycket exklusivare 
köksstil.

Oavsett om man har Ikeas äldre Faktum-stommar, eller de 
nya Metod-stommarna, så finns delarna för att ge köket en 
ny designkänsla. Det gäller faktiskt även Pax-garderober och 
Bestå-skänkar.

– En annan fördel vid renovering är att bytet av luckor och 
utsidor, är så mycket enklare än att byta stommarna. Det 
blir betydligt billigare, man får fler stilar att välja bland, man 
slipper ha en byggarbetsplats i köket och man kan montera 
delarna själv.

FLER UPPTÄCKER ALTERNATIVET
Vanessa upplever att folk slänger ut många trista Ikeakök 
i onödan, eftersom stommarna ofta är i mycket bra skick. 
Troligen för att man inte känner till möjligheterna att fräscha 
upp de synliga delarna.

– Men kännedomen ökar verkligen. I synnerhet genom alla 

som besöker våra showroom i Stockholm och Berlin, och 
inspireras i utställningarna.

Det finns ju stora miljövinster med att inte riva ut funge-
rande stommar. Men Vanessa förklarar att även de som köper 
nya Ikeastommar, i många fall väljer Noremax luckor för att 
få en egen köksstil.

LINOLEUM, FÄRGFRIHET OCH TÄCKPLATTOR 
I utbudet hittar Villanytt bland annat luckor med yta av 
furniture-linoleum i ett tjugotal färger, som ger ett spännande 
uttryck. Väljer man lackerade luckor så är färgvalen obegrän-
sade, och dessutom kan man ytterligare påverka uttrycket 
genom att välja andra beslag och fötter.

– Om kökets yttre delar behöver förnyas så kan man 
montera på snygga fronter och täcksidor. Det finns alltså 
ingen anledning till att byta ut ett helt kökssystem, eftersom 
det oftast bara handlar om att man söker en yttre förnyelse, 
avslutar Vanessa.

HUS & HEM KÖK

" Det blir betydligt billigare, man får fler stilar att 
välja bland, man slipper ha en byggarbetsplats i 

köket och man kan montera delarna själv "

Hög kvalitet på hela sortimentet, bara lite färre val. 

Det är en av anledningar till att vi kan erbjuda mycket 

hus för pengarna. Genom ett snävare utbud kan vi 

krympa våra produktionskostnader, något som i sin 

tur krymper priset för dig också. Det innebär att fler 

människor får möjlighet att förverkliga drömmen om 

eget hus. Det är vi väldigt stolta över.

VI ERBJUDER 
INTE ALLT.
DET ÄR VI 
STOLTA ÖVER.

SMÅLANDSVILLAN.SE
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Hur man laddar sin elbil får stor påverkan på kostnaderna, 
bekvämligheten och säkerheten. Valet av laddbox, laddtider 
och elavtal är bara några faktorer som man själv kan påverka. 
Villanytt ber om experttips från Anton Öhman på Skellefteå 
kraft, vars laddboxar många bilägare har valt.
Text: Tom Swales

SMART LADDNING 
OCH ELAVTAL GER 
SMART ELBILANDE

AKTUELLT HUS & HEM
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HEM & FRITID FÖRVARING
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HEM & FRITID LADDBOX
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Är en laddbox nödvändig?  
Elbilar levereras ju med kabel  
till vanliga eluttaget?

– Inte nödvändigt, men smart och 
säkert. Det rekommenderas ju av både 
biltillverkarna och Energimyndighet-

en. En laddbox hemma ger mängder av fördelar, 
men jag kan bara uttala mig om våra laddboxar. Att 
ladda hemma med sitt vanliga elavtal ger dig lägst 
milkostnad. Laddboxens mjukvara ger dig möjlighet 
att schemalägga laddningen, både till tider då elen är 
billigast och när du kan få ut mest effekt. Det kan bli 
sto skillnad i elkostnad. Har man dessutom solceller 
på huset, så kan en smart laddbox känna av när sol-
cellerna genererar ett överskott, och då ladda in det i 
bilbatteriet. Via appen kan man dessutom stänga av 
laddboxen, så att ingen kan tjuvtanka när man är på 
jobbet. Eller, slå på boxen om man vill tillåta grannen 
att ladda. De här möjligheterna kallas allmänt för 
smart styrning. I appen kan man även se historik 
över sina laddningsvanor, och bedöma om de kan 
förbättras. Kör man elbilen i sitt arbete så vill man 
troligen göra korrekt avdrag för laddkostnaden, och 
då kan man ju redovisa historiken och kostnaderna 
exakt.

Hur påverkas säkerheten om man laddar direkt 
i eluttaget, eller via en laddbox?

– Ett vanligt eluttag är inte skapat för stark  
belastning under flera timmar. Risken är stor att 
husets elledningar blir överhettade. Och om du 
startar laddningen direkt när du kommer hem, så 
pågår det samtidigt som du använder hushållets 
andra eldrivna funktioner. I många villor leder det 
till överbelastning och att säkringarna ofta slår 
av strömmen. Men, alla husets känsligheter och 
parallella belastningar kan en bra laddbox anpassa 
sig till automatiskt. Det är det som vanligen kallas 
lastbalansering eller lastutjämning. Det gör att bilen 
kan laddas utan att man behöver uppgradera husets 
huvudsäkring, vilket är kostsamt.

Vilka egenskaper bör man jämföra när man 
väljer sin laddbox?

– Se till att boxen uppfyller säkerhetskraven och 
att den laddar trefas, för att vara framtidssäker. 
Kolla så den har kabel, lastbalansering och app- 
styrning. Mitt tips är att välja ett svenskt varumärke 
för att trygga den framtida supporten och garantier-
na. Alla dessa krav var avgörande när vi beslutade 
att leverera svenska Charge Amps laddstationer. Ett 
annat råd är att välja en laddbox som levereras av 
en elleverantör, om det ger rabatter på elräkningen. 
Som exempel drar vi av hundra kronor på elräknin-
gen varje månad i tre år, för de som väljer vårt avtal 
för hemmaladdning och vår laddbox. Att all el från 
Skellefteå kraft är helt förnybar är också avgörande 
för att många väljer den lösningen.

HUS & HEM AKTUELLT
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Behöver du stressa av? Vill du hämta andan lite, bara vara och dessutom komma 
riktigt nära naturen? Mattias Sälleteg på Trakt Forest Hotel i Småland berättar 
om ett unikt boende där du blir ett med skogen, tystnaden och lugnet – och det 
med högsta bekvämlighet.
Text: Tobias Christoffersson

BLI ETT MED SKOGEN,  
TYSTNADEN OCH LUGNET

52

Alla mår vi bra av att få komma bort från vardagen 
ett slag ibland. Själva eller tillsammans, en dag eller 
två eller över en helg. Vi mår också bra av att vistas 
i naturen. Så här på vintern och under den mörkare 
och kallare delen av året kan dock naturen kännas 
lite mindre trivsam och gästvänlig. Men så behöver 

det inte alls vara.

SKOGSSVITER AV GERT WINGÅRDH
Tänk att du sitter uppkrupen i en soffa och känner värmen från 
kaminen som sprakar, men att du samtidigt inte bara är mitt ute i 
skogen utan en bit upp, i höjd med träden. Du ser skymningsljuset 
spela mellan grenarna, du ser kanske hackspett och tofsmes – och 
om du har tur lunkar en älg förbi.

–  Vi kallar dem skogssviter. Två rum på 30 kvadratmeter, vart 
och ett inbäddat i skogen, längs trädstammarna, upphöjt från 
marken. I enda änden finns ett stort panoramafönster och många 
av våra gäster blir liksom sittande där, de bara tar in. Jag tycker 
själv också att skogen är som mest stämningsfull sen höst, vinter 
och vårvinter. Stillheten är ännu mer påtaglig då, du njuter mer av 
dagsljus och skymning, berättar Mattias Sälleteg, som driver Trakt 
Forest Hotel, i närheten av småländska Vetlanda.

Skogssviterna är helt unika, ritade av Gert Wingårdh särskilt för 
platsen.

– I varje skogssvit finns dusch, toalett, golvvärme och alla 
bekvämligheter, men inga kristallkronor och inte en massa plast: 
bara naturnära material och färger. Du ska verkligen känna dig 
som en del av skogen.
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LOKAL MAT OCH KULTUR
En natt går bra, men för dig som verkligen vill hinna stressa av 
och gå ner i tempo i samklang med naturen rekommenderar 
Mattias åtminstone två nätter. Då har du en hel dag att göra 
vad du vill: kanske utforska till fots, eller varför inte prova ett 
varmbad mitt ute i skogen?

– Vår trakt är klassiskt småländskt kulturlandskap, så som 
Astrid Lindgren beskriver det i många av sina berättelser. Röda 
stugor med vita knutar, småbrutet landskap, gärdsgårdar, ängar 
och skogsbryn, säger Mattias.

– I nära anslutning till skogssviterna finns vårt timmerhus, där 
vi har restaurang som serverar mat på lokala råvaror och där 
det även finns mötes- och konferensrum. Vid sidan av privata 
gäster tar vi ofta emot styrelser, ledningsgrupper och mindre 
företagssällskap som söker en speciell gemensam upplevelse.

" Vår trakt är klassiskt småländskt  
kulturlandskap, så som Astrid Lindgren 

beskriver det i många av sina berättelser "

RESOR & UPPLEVELSER SMÅLAND

Från hjärtat av Småland har vi i 80 år ritat, konstruerat, byggt och sålt hus 

som blivit hem för tusentals människor. Under åren har vi lärt oss det mesta om 

hustillverkningens alla delar — från materialval till konstruktion, transport och 

montage. Men framförallt har vi lärt oss att ett hus är mycket mer än fyra väggar 

och ett tak. Det är din framtid, dina minnen och dina barns barndomshem.

Med 32 arkitektritade husmodeller och stora anpassningsmöjligheter  

erbjuder vi hus för de flesta behov. Vi tror nämligen på att hus ska  

anpassas efter människorna som ska leva i det — inte tvärtom.

E K S J Ö H U S H U S  F Ö R  H E L A  L I V E T

Med valfrihet i fokus

Eksjöhus nya katalog är fullmatad med råd, guider och inspiration för dig 

som drömmer om att bygga hus. I år presenterar vi dessutom 11 helt nya 

husmodeller. Beställ ditt gratis exemplar på www.eksjohus.se
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Visst kan en ledig hemmakväll vara härlig, men hur lätt är det att släppa alla 
måsten och plikter som borde göras? Många behöver ett längre avstånd till 
dammsugaren, kalendern, kontoret och tvättstugan för att helt kunna försjunka  
i harmoni. Då behövs miljöer som inbjuder till avkoppling och upplevelse,  
intygar personalen på natursköna Bokenäset vid Uddevalla.
 Text: Tom Swales

Viktigt med avkoppling  
bortom vardagen

UDDEVALLA RESOR & UPPLEVELSER
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Vad är det folk längtar efter och behöver för 
att koppla av?

– Många som anländer till oss har en 
längtan till landet, lugnet och kustnaturen. 
Men, för andra handlar det om att unna 
sig spa, och vår goda mat som de kanske 

känner till sedan tidigare. För somliga kan fysiska aktivi-
teter, som en löprunda i naturreservatet eller en kajaktur 
i fjorden här utanför, ge den stimulans som de längtat 
efter. Många gäster andas ut redan när de kör på infarten 
och ser havet öppna sig, berättar Tomas Eriksson, vd på 
Bokenäset Hotell och konferens.

SOLO ELLER I SÄLLSKAP? FÖLJ LÄNGTAN.
Många förknippar en hotellweekend med barnledighet, 
och det kan föräldrar behöva ibland. Men Tomas menar 
att det inte behöver vara en självklarhet. Man bör i stället 
fråga sig vad man värdesätter och behöver, och det kan ju 
lika gärna vara en stund tillsammans med hela familjen. 
Att leka tillsammans i inomhuspoolen, eller ta en runda 
geocaching tillsammans, med Koljöfjorden som fond.

– Det blir ju en annan samvaro, jämfört med den 
vardagliga, med stress mellan veckohandling, skola 
och fritidsaktiviteter. Och självklart finns det plats för 

hela familjen, i de rymliga hotellrummen på fyrtiofyra 
kvadrat.

Vänner har också behov av gemensamma upplevelser, 
och stunder av mysiga samtal.

– Ja, och andra bokar vistelsen på egen hand, för att det 
är just vad de längtar efter, nämner Tomas.

HAVSBASTU INBJUDER TILL VINTERDOPP
Villanytt frågar om de kan se skillnad på gästernas  
sinnesstämning när de avreser, jämfört med när de kom?

– Verkligen. Spända axlar har sjunkit ner, blickarna är 
trygga och ansiktena är avslappnade. Somliga har växt 
i stoltheten för att de vågat ta sig ett vinterbad, ute vid 
vår havsbastu. Med dess värme i närheten vågar många 
prova ett vinterdopp för första gången.

" Många som anländer till oss har en längtan till 
landet, lugnet och kustnaturen. Men, för andra 
handlar det om att unna sig spa, och vår goda 
mat som de kanske känner till sedan tidigare "

RESOR & UPPLEVELSER UDDEVALLA
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Använd koden i kassan på revolutionrace.se så får du 15% rabatt på hela ditt köp. Koden gäller 18/12 2022 – 18/1 2023 
och går att ej att kombinera med andra erbjudanden eller redan rabatterade produkter.

Använd koden

VILLANYTT15
när du handlar på  
revolutionrace.se

15% 
RABATT 

DINA NYA  
OUTDOORFAVORITER

Vi har slitstarka och funktionella friluftskläder  
för alla utomhusaktiviteter

www.revolutionrace.se
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10 FIFFIGA  
BAKPRYLAR
Kreativa formgivare har utvecklat många nya 
köksredskap, som du säkert ännu inte upptäckt. 
Villanytt lyfter här fram några exempel, med nya 
och kombinerade egenskaper, från Prylpalatset.se.

Text: Tobias Christoffersson

MÅTTSKÅL FÖR  
FLERA FUNKTIONER
Skålen från Pyrex kan man 
inte bara mäta upp ingredienserna i. 
Samma skål kan man även blanda, röra, vispa och hälla 
upp kaksmeten ifrån. Därmed slipper man byta till 
andra kärl för olika funktioner. Alltså minskas diskning 
och kladdig hantering. Extra plus för att den är av 
genomskinligt och värmetåligt borosilikatglas.

KAVEL MED INSTÄLLBAR DEGTJOCKLEK
Kaveln från Quittin har utbytbara sidohjul som 
gör att degen kavlas till olika önskade tjocklekar. 
Man kan välja mellan 2, 3, 6 och 10 millimeters 

degtjocklek.

SPILLFRI MÅTTKANNA FÖR RÄTT DOS
Kannan från Innova Goods har ett smidigt enhands-
grepp som öppnar botten, så att kaksmeten kan rinna 
ner i kakformarna. På så viss spills inget, som när man 
häller på vanligt vis. Perfekt för exempelvis muffins och 
pannkakor. Med de angivna måtten på kannan kan 
man dosera exakt, så att alla kakor får samma tid för 
gräddning, och blir lika stora.

KAKAUTOMAT SOM SPRITSAR OCH FORMAR 
En rolig och funktionell pryl är ”småkakemaskinen” 
som gör det lättare att forma småkakor. Den spritsar 
ut smeten och formar kakorna på valfritt sätt, bero-
ende på vilket av de tjugo medföljande munstyckena 
du väljer. Själva verktyget är enkelt att göra rent, och 
tillverkat av metall med ergonomiskt handtag.

SIKT MED ROTERANDE SPRIDARE
Utan en funktionell sikt så är det omöjligt att 
toppa bakverken med kakaopulver 
eller florsocker, så det lägger sig 
snyggt som pudersnö. 
Även vid redning av 
sås, undviker man 
mjölklumpar. Detta 
siktredskap har ett 
roterande blad i botten, 
som finfördelar pulv-
ret av dina ingredienser 
och låter det pudras ut jämnt. 
Rotorn och öppnandet av botten, 
sköts genom att man trycker in det 
fjädrande handtaget.

KAKFORMAR MED STÄLLBAR STORLEK
Få känner till att det finns kakformar med fritt inställ-
bar storlek. Det finns flera olika varianter att välja 
mellan, och en av de populäraste är ett fyrpack med 
mindre formar från Secret de Gourmet. Diametern 
kan varieras fritt från 6 till 10 centime-
ter,  och fungerar förstås även 
bra till olika efterrätter.

ÖPPNINGSBAR FORM
De flesta känner nog till den 
klassiska springformen, som är rund och öppningsbar. 
Men här finns den alltså i en rektangulär form, från 
Tefal, för kakor eller pajer. Genom att formens sidor 
kan öppnas, så är den enklare att ta av från bakverket, 
när man lägger upp det på serveringsfat eller skärbräde. 
Du slipper stjälpa över det. upp och ner eller skaka 
kakan brutalt. 

SNABBFORM FÖR PIROG- ELLER DUMPLINGS
Med en automatisk form, så kan du  
enklare fylla och forma piroger och  
dumplings. I öppet läge fylls degen, och 
därefter stängs de båda formhalvorna 
mot varandra. Varje pirog blir  
verkligen jämn, välformad och 
elegant med de klassiska vågformade 
kanterna. Du väljer själv hur du vill 
variera din egen fyllning.

DIGITAL SKEDVÅG
Det kan vara riktigt knepigt att hantera och väga  
små mängder. Men med denna digitala skedvåg, eller 
vågsked, får du reda på vikten utan att den behöver 
hällas upp på en våg. Displayen på skeden säger direkt 
hur mycket av bakpulver, krydda eller olja som du 
håller i handen. 

BAGUETTPLÅT
Brödplåten från Bigbuy Home har en rundad botten 
och avlång form. Specialformen gör att bröden får  
den klassiska avlånga och rundade formen, likt  
baguetter och pain riche. Har du provat att baka  
baguetter, genom att lägga degen direkt på en plan  
bakplåt? Då vet du hur degen gärna sväller ut på  
bredden, till stor irritation. Värmen kommer åt  
runtom, tack vare den smarta plåtens perforeringar. 
 

BAKA HUS & HEM
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering
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Detaljerna sitter i  
norrländska virket 

ÖKAT INTRESSE  
FÖR POOLTAK NÄR 
ELPRISERNA STIGER

Drömmen  
om kakelugn  
- närmare än många tror

Energi- 
rabatt!

Solceller – en smart investering! 
Många vet att nyproducerade hus redan är energieffektiva. Ett sätt att få ännu bättre 
koll på driftkostnaderna är att välja solceller som tillval. Och just nu får du 50.000 
kronor i energirabatt till solceller till ditt nya Götenehus!

Med solceller på taket får du en enkel och pålitlig energikälla som kräver minimalt 
med underhåll, är bra både för din ekonomi och för klimatet – och som dessutom är 
en smart investering för framtiden! 

Börja planera ditt drömhem redan idag! 

gotenehus.se/solenergi

50.000 KR

Gäller nytecknat avtal för en villa ur Götenehus kataloger Inbyggd omtanke, Origo, Subline och 
Herrgård senast 31 januari 2023. Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
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DÖRRAR BYGG & FIXA

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 fallo-
lyckor, 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

HOS OSS HITTAR DU FLERA OLIKA  

VÄRMESYSTEM  
KLIMATSMARTA PELLETSBRÄNNARE 
och även reservdelar till din pelletspanna

Mer info & kontakt: 

www.pbs.nu

Pelletsprodukter  
från kända märken:
Ariterm • CTC • Ecotec 
Metrotherm • Effecta 

Eurofire • Janfire • Nibe 
Nymo • Gordic Pellx 

Kmp Pellx • Ulma  
Roslagsbrännaren 

Värmebaronen • Zibro

Välkommen att  
kontakta oss om du 

har några frågor!

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
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                        INR | ARREDO | MARCA CORONA
 Kommod INR AIR WOOD 120 DARK OAK
 Bänkskiva INR AIR 120 RAVEN SATIN
 Tvättställ INR AIR SOAK MATTE BLACK PORSLIN
 Tvättställsblandare INR STEEL VOYAGE HIGH ILTRA MATTE BLACK
  Spegel INR LOOX 90 CM
 Handdukstork INR BOW BRUSHED BLACK
 Duschvägg INR LINC 20 ORIGINAL SMOKE MATTE BLACK
 Takdusch INR PLEASURE 2 ULTRA MATTE BLACK
 Vägg ARREDO DETROIT, GREY, CARBON, DARKGREY 7X30 CM
  MARCA CORONA STONEONE DARK 30X60 CM
 Golv MARCA CORONA STONEONE DARK 30X60 CM

                       Miljön finns i butik på Jägersrovägen i Malmö.

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!


