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  MÄKLAREN LISTAR FÖRDELAR MED ATT SÄLJA JUST NU
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Baggen fotpall
Sammet - 2 750 kr

Vintagematta
Unika exemplar - fr. 10 000 kr

Jaguaren stenbord
Travertin - 4 500 kr

Det svänger.

Hajen modulsoffa
3 moduler | 420 cm
Sammet - 43 500 kr

Resan mot dröminredningen är sällan spikrak.  
Snarare kan den beskrivas som aningen vågformad.

Precis som vår hypnotiskt vackra soffkärlek Hajen.

Kolla in detta ögongodis på Sweef.se och gör vägen  
till ditt ultimata myspalats något rakare.
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TOM SWALES, REDAKTÖR

Många känner oron krypa uppför anklarna när 
medierna rapporterar om lågkonjunkturen 
på villamarknaden. Men det finns två sidor av 
allt. Eller femtioåtta, om man föreställer sig en 
slipad briljant. I alla lägen finns det vinnare och 
förlorare, och att det främst rapporteras om 

förlorare beror på nyhetslogiken. En nyhet är ju en avvikelse från 
det förväntade. Det vill säga, om du gick till jobbet utan problem 
så blev det inget nyhet att berätta för kollegorna om. Men, om du 
halkade och slog dig så finns det plötsligt något att berätta. Och 
i berättelsen om sjunkande husvärden och stigande räntor finns 
också positiva vinklar.

I början av förra året deltog tusentals svenskar i budgivning om 
begagnade villor. Som i alla andra budgivningar fick majoriteten 
ge upp när priset översteg deras budget. Idag räcker deras budget 
betydligt längre, när likvärdiga hus kan köpas för omkring 15% 
lägre priser. Läget är alltså positivt för köpare som har eget kapi-
tal, samt för de som avtalade sina lånevillkor innan låneräntorna 
steg. Lika gyllene är köptillfället för unga som har förmånen 
att kunna låna föräldrarnas sparkapital, tills ränteläget vänder. 
Förstagångsköpare har dessutom fördelen att inte behöva sälja 
sin befintliga bostad med förlust. 

Att sitta med en egen bostad som behöver säljas måste inte 
heller vara ett problem, om man ska köpa nytt hus samtidigt. 
Chansen är stor att man vinner på det kommande husköpet, och 
då kanske kan acceptera en sämre försäljning av det befintliga 
huset. Idealet är då att man redan har ett fördelaktigt bostadslån 
som kan flyttas till nästa hus, för att slippa skriva ett nytt lån med 
dagens ränta.

Det är lätt att sörja det man förlorar på gungorna om man 
blundar för det man vinner på karusellen. Jag är själv en av 
många som gnäller över att vi köpte vårt hus när priserna var som 

högst, precis innan bubblan sprack. Men, jag 
kan ju glädjas över att bankerna då gav oss en 

löjligt låg ränta, som vi kunde låsa för några 
år framåt. Dessutom infinner sig ofta ett 
rent tankefel när man pratar om att sälja i 

tider då villan värderas lågt. Det som 
ibland benämns som förlustaffär 
är ofta bara en utebliven vinst. 
Vi har alltså vant oss så stenhårt 
vid tanken på att hus alltid ska 
kunna säljas till högre pris än det 
köptes för. Den inbillade förlus-
ten finns ibland bara i fantasin, 
då vi drömmer om den vinst vi 
hade kunnat gjort i en annan 
tid. Men att vinna pengar på 
varje bostadsförsäljning är ju 
ingen naturlag. Ibland är det 
köparnas tur, ibland är det 
säljarnas tur.

OMSLAGSBILD
Picky Living

REDAKTION & KONTAKT
ADRESS  Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg
TELEFON  031-382 32 01 
E-POST  hej@villanytt.se
HEMSIDA  www.villanytt.se
NÄSTA NUMMER  25 mars 2023 

VILLANYTT
VD & ANSVARIG UTGIVARE  Joachim Blomdahl
GRAFISK FORM  Quality Media i Sverige AB  
REDAKTÖR  Tom Swales
SKRIBENTER  Tom Swales, Eva Rydinger,  
Tobias Christoffersson
DISTRIBUTION  Tidsam AB Produktion

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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POSITIVA VINKLAR  
PÅ HUSMARKNADEN

TWIST 2 - PRISAD NYHET FRÅN BACHMANN – SNART I VAR MANS KÖK

SE FLER PRODUKTER PÅ WWW.P-ANDERSSON.SE
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46 NY HUSSERIE MED BILLIGARE VILLOR 
 Många drömmer om att bygga en ny villa, men oroar  
 sig för att det kanske är för kostsamt. Ett smartare  
 alternativ kan då vara konceptet ”Bekväma fritidshus”,  
 från Västkuststugan. Husen kan beskrivas som enklare,  
 eftersom de först ritades som fritidshus, men de har nu  
 anpassats till prisvärda villor.

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

76 5 FRÅGOR NÄR DU VÄLJER YTTERDÖRR 
 För dig som planerar att investera i en ny ytterdörr  
 kommer här fem viktiga frågor du ska ställa dig inför  
 valet. Kunniga svar samt tips och råd ger Ralph  
 Hultman på Lurs Dörr, tillverkare av gedigna dörrar.

92 SKAPA EN GRÖN VISION FÖR TRÄDGÅRDEN

100 FÅ UT MER AV VÅTRUMMEN MED  
 PLATSANPASSAD INREDNING  
 Patrik Moberg, på Moberg Bygg & inredning,  förklarar  
 fördelarna och möjligheterna med platsanpassad  
 inredning i våtrum.

24
Belysningen som  
trendar just nu

24 LAMPSTILARNA SOM TRENDAR OCH ÄLSKAS 
 Vilka ”looks of lamps” trendar just nu? Vi ber Annette   
 Schill, trendanalytiker hos den svenska lamputvecklaren  
 By Rydéns, ge oss exempel ur deras breda sortiment. 

30 MÄKLARTIPS: GODA MÖJLIGHETER ATT  
 SÄLJA PÅ SVAL MARKNAD 
 Jörgen Warberg på Remax i Göteborg är en av Sveriges  
 mest erfarna mäklare, och han lyfter fram flera goda  
 möjligheter hur man säljer på en sval marknad. 

32 HOS ARKITEKTEN: DETALJERNA SOM GÖR  
 ETT HUS TILL ETT HEM 
 Ljus, utrymme, komfort, trivsel, utsikt, omgivning, akustik,  
 funktion, logistik, material och uttryck är bara några   
 faktorer som arkitekten jobbar med för att rita ett hem.   
 Christoffer Andersson Arkitekter i Umeå bjussar på  
 värdefulla tankar att ha med sig när man drömmer om  
 ett  personligt hus.

42 RENOVERA ÄLDRE HUS – EN BALANS  
 MELLAN STIL OCH KOMFORT 
 Byggmästare Niklas Larsson, i Trollhättan, berättar om  
 hur man får en bra balans mellan nutid och dåtid vid  
 renovering av tidstypiska hus.

50 NYTT SOCIALT FORUM FÖR SENIORER 
 En ny social plats på nätet har attraherat många mogna   
 svenskar att utbyta inspiration, kreativitet, kunskap och   
 kamratskap med varandra. I det svenska forumet   
 Boomcom.se växer ett spektrum av grupper inom alla   
 tänkbara intressen, ämnen och hobbys. Vi ber grundaren,  
 Fredrik Lenton, förklara det speciella med webbplatsen.

38
Låt blandaren  
vara kökets  
smycke
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Unna dig en  
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En bänkskiva i sten är ett mycket bra val till ditt kök: Den är vacker  
och hållbar och ger en känsla av stil och kvalitet. Men vilket material 
passar dig bäst? Kert Loide på Stoneks tipsar om frågorna du ska  
ställa dig själv inför valet och guidar dig genom sju olika stenmaterial  
– från marmor och granit till kvarts och keramik.
Text: Tobias Christoffersson

BÄNKSKIVA I STEN TILL  
DITT KÖK– EN KORT GUIDE

8

När du väl har beslutat dig för att ha en 
bänkskiva av sten till ditt kök, ska du se 
till att göra ditt exakta val av sten mycket 
noga. En bänkskiva i sten är gjord görs för 
att hålla mycket länge, så sannolikheten 
är stor att du kommer att ha den i många 

år framöver. Här ger Kert Loide, grundare av ledande 
stenskivetillverkaren Stoneks och i högsta grad en expert 
på olika stenmaterial, Villanytts läsare sina bästa tips 
inför valet av skiva.

NATURSTEN ELLER TILLVERKAD STEN?
– Till naturstenmaterialen hör marmor, granit och kalk-
sten. Tillverkade material är kvarts, keramik, dekton och 
terrazzo. Generellt är natursten känsligare och kräver 
mer omvårdnad, medan tillverkad sten är tåligare. Med 
rätt skötsel är dock alla material tillräckligt slitstarka. 
Tänk också på att natursten väger mer, säger Kert.

FÄRG OCH MÖNSTRING?
– Jag råder alla som funderar på en stenskiva att titta 
runt ordentligt, för utbudet är mycket stort, större än 
de flesta vet om! Alla stenmaterial kan du hitta i många 
olika färgtoner och mönster.

NOVEMBER 2022 VILLANYTT    9

FORM OCH FUNKTION HUS & HEMFORM OCH FUNKTION HUS & HEM
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INREDNING HUS & HEM
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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

skanskabyggvaror.se/vaxthus

VILKEN SLIPNING?
– Du kan få stenskivans yta matt eller blankt slipad. 
För natursten rekommenderar jag alltid blank slipning, 
som ger bättre skydd mot fläckar och fukt. Tänk även 
över vilken kant- och hörnslipning du vill ha. Har du 
små barn hemma är en rundad slipning tryggare än en 
vinkelrät.

Med dessa frågor ställda, en kort guide till de sju  
vanligaste stenmaterialen till en bänkskiva.

MARMOR
– Marmor generellt har stora stenkristaller, suger därmed 
lättare till sig vätska och fläckar och kräver lite mer 
skötsel. Samtidigt är marmor klassiskt och alltid med 
unik mönstring.

GRANIT
– Granit har en tätare struktur än marmor och är därmed 
tåligare. Populärast är den svarta Nero Assoluto, men 
granit finns i många olika färger och mönster. 

KALKSTEN
– En av de mest prisvärda stenarna, som med sina ljusa 
toner matchar bra med mörkare möbler. Har du tur kan 
du få ett miljoner år gammalt fossil med i din skivas  
unika mönster. Nackdel: känslig för fläckar som lätt syns. 

KVARTS
– Om man slår ihop prisvärdhet och tålighet så är ofta 
kvarts det bästa valet. Kvarts står emot fukt väl och tål 
höga temperaturer. Sorten Mystery White som imiterar 
carrarra-marmor är den sten vi säljer mest av i Sverige 
idag.

KERAMIK
– Keramik är både värmeresistent och reptåligt och 
kräver därmed mindre skötsel – men är ofta också lite 
dyrare. Ett både praktiskt och dekorativt material. 

DEKTON
– Dekton är ett mycket kompakt material som är tåligare 
än de flesta andra bänkskivor och har mycket god be- 
ständighet mot repor, fläckar och temperaturskillnader. 

TERRAZZO
– Ett kompositmaterial som var mycket populärt på  
70- och 80-talen men nu börjar komma tillbaka.  
Terrazzo har ofta fina, färgstarka mönster med små 
stenar i som inte liknar något annat.

10

HUS & HEM BYGGNATION
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RESOR & UPPLEVELSER

12121212

Vill du bara komma bort ett slag? Unna dig något extra och njuta 
av livets goda i en vacker och mysig miljö? Då kan en helg på en 
gästgivaregård vara helt perfekt. Mia Spendrup på Grythyttans 
Gästgivaregård berättar mer om vad du kan se fram emot.
Text: Tobias Christoffersson

UNNA DIG EN HÄRLIG  
GÄSTGIVERIHELG I VÅR

12 FEBRUARI 2023 VILLANYTT    1312

RESOR & UPPLEVELSER GRYTHYTTAN
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Att bo över på ett gästgiveri är något vi gjort i 
Sverige i många hundra år. Låt vara att hur 
vi gör det skiljer sig markant mellan då och 
nu. Förr: Nödvändiga rastställen för resande 
i vagn eller på hästrygg längs dåliga vägar. 
Idag: Mysiga resmål för en lillsemester med 

din kära, några goda vänner eller kanske på egen hand 
 – något vi unnar oss om vi kan och behöver ibland. 

HISTORISKT MED NUTIDA GULDKANT
Det finns en hel del gästgiverier med historiska anor runtom 
i vårt land, väl värda att besöka. Ett av de mest kända är 
Grythyttans Gästgivaregård i Västmanland, grundat 1641 
på direkt befallning av drottning Kristina.

– På en gästgivaregård ska du kunna känna historiens 
vingslag och trivas i en varsamt omhändertagen gammaldags 
miljö. Grythyttans Gästgivaregård består av 21 stycken 
historiska hus som ligger tätt ihop längs en kullerstensgata. 
De flesta är mindre med hotellrum, och så har vi det stora 
huset med restaurang, bar och salonger, berättar Grythyttans 
vd Mia Spendrup.

Hon förklarar att de vill mer än att bara förvalta ett arv.
– Vi vill ge alla våra gäster livsnjutning med guldkant, och 

i det ingår lika mycket nutid som historia. Personligt inredda 
rum – fast utan tv! – och, framför allt, mat och dryck som 
motsvarar alla förväntningar du som gäst år 2023 kan ha  
– och gärna även några du inte kunnat föreställa dig!

GRYTHYTTAN RESOR & UPPLEVELSER

FEBRUARI 2023 VILLANYTT    1514

Mia Spendrup,  
vd på Grythyttans 
Gästgivaregård
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HÅLLBAR UPPLEVELSE AV MAT OCH DRYCK
Att ta in på en gästgivaregård en helg är att lämna alla måsten 
därhän och bara göra det du känner för. 

– Efter att ha anlänt börjar många av våra gäster med att 
slå sig ner i vår bar eller salong för afternoon tea, en kopp 
kaffe med hembakat eller kanske ett glas bubbel. Du kan ta 
en kortare eller längre promenad i byn, till sjön eller längs en 
av traktens vandringsleder. Sedan kan du välja hur du vill ha 
kvällen. Restaurangen har olika menyer, några för avsmakning 
med utvalda drycker, och ibland arrangeras provningar, av 
till exempel vin eller kött. På sommaren har vi även pub- och 
grillkvällar, säger Mia Spendrup.

Inte alla värdshus har en vinkällare med 4 000 flaskor som 
Grythyttan, men allt fler satsar på lokala råvaror och menyer 
anpassade efter årstiderna.

– Idag är många av våra gäster både miljömedvetna och har 
stora kunskaper i matlagning. Därför vill vi erbjuda en upplev-
else av mat och dryck som både är hållbar och ger nya intryck.

RESOR & UPPLEVELSER GRYTHYTTAN

16

HOMESTYLING & KONSULTATION • INREDNING/PROJEKT  
PRIVAT & OFFENTLIGA MILJÖER • LUDVIKA

Instagram: @jchome_ludvika Fotograf: Carina Heed

JC Home.indd   1JC Home.indd   1 2023-02-06   10:372023-02-06   10:37

" Vi vill ge alla våra gäster livsnjutning  
med guldkant, och i det ingår lika  

mycket nutid som historia "

RESOR & UPPLEVELSER GRYTHYTTAN



FEBRUARI 2022 VILLANYTT    1918

Eftersom lampor spelar en stor roll i alla interiörer, så är design 
en viktig faktor. Inte för att lampmode är fast fashion utan 
för att vi behöver belysning för vår stora variation av smaker, 
arkitekturer, inredningsstilar och användningsområden. 
 Så, vilka ”looks of lamps” trendar just nu? Vi ber Annette Schill, 
trendanalytiker hos den svenska lamputvecklaren By Rydéns, 
ge oss exempel ur deras breda sortiment.
 Text: Tom Swales

LAMPSTILARNA SOM  
TRENDAR OCH ÄLSKAS

FEBRUARI 2023 VILLANYTT    1918
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Idag sitter en energibesparande LED-ljuskälla i nästan alla 
armaturer, och därmed finns det sällan anledning till att 
snåla på ljuset. Annette Schill:

– Allt fler inser värdet med att kunna reglera ljusstyrkan, 
med en dimmer. I stället för att ha vissa lampor som är 
starka, och andra som är svaga, så väljer fler att använda 

samma älskade lampa för flera ljusbehov. 

Ett bra exempel är taklampan Gross, med flera transparenta 
glasklot, likt en knippe ballonger eller såpbubblor. Ovanför 
ett matbord eller ett soffbord blir den en voluminös skulptur, 
som dessutom kan ge mysigt ljus till intima middagen, likaväl 
som rejält ljus för läxläsningen. En sådan skulptural kropp 
tillför rummet mycket inredningskaraktär, vilket även gäller 
den omtyckta modellen Belissimo. 

– Intresset för de glaslampor som våra designer tar fram är 
stort, och de som vågar välja färgat glas får ett riktigt smycke 
till inredningen. 

" Intresset för de glaslampor som våra designer 
tar fram är stort, och de som vågar välja färgat 

glas får ett riktigt smycke till inredningen "

FEBRUARI 2023 VILLANYTT    21
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ÄVEN SNYGGT SOM SLÄCKT
En annan trend är naturmaterial, som rotting, där Anette lyfter 
fram ett exempel:

– Modellen Seagrass låter ljusstrålarna silas genom rottingens 
nätmaskor. Det naturliga materialet gör att människor väljer 
dem för både urbana hem, och i lantliga fritidshus. I alla Sea-
grass varianter har den mycket kropp med rundade linjer, likt 
glaslamporna. Därmed är de effektfulla inredningsobjekt även 
när de är släckta, vilket många gillar.

Annette ser också att plafonder alltmer används på samma 
sätt som tavlor, på vägg.

– Ja, särskilt Colby ger en spännande och tidös wow-effekt. 
Genom de små hålen i den platta metallskärmen skiner ljus-
punkter, likt stjärnor.

Det finns även ett trendande intresse för retro-futuristiska 
lampor, som nyheten Curve i golv- och bordsmodell. Stilmässigt 
utstrålar den lekfulla referenser till flygande tefat, robotar och 
Sci-Fi parallellt med modernismens strama och geometriska 
former. Med sina mattsvarta och guldreflekterande metallytor 
matchar Turno också den industriella inredningstrenden.

FÄRGADE ARMATURER PÅ KONTOR
Annette ser också att fler kontor vågar lämna grått och svart:

– Ett tydligt exempel är golv- och bordsmodellerna Curve. 
De nyanserna av guld och mörkrött som vi tog fram, var något 
som lockade många inredare att äntligen ta in färg i företag och 
hemmakontor.

22 FEBRUARI 2023 VILLANYTT    23
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Trygg och billig 
elbilsladdning.

Ladda smart efter tid och pris

En GARO Entity laddbox i ditt hem innebär inte bara säker
och trygg laddning, det kan också bli ekonomiskt fördelaktigt.
Har du som elbilsägare timprisavtal hos din elleverantör kan du
med hjälp av appen GARO Connect och funktionen Price Adaptive
Charging optimera din laddning utefter det lägsta priset hos din
elleverantör. På så sätt kostnadseffektiviseras din laddning
automatiskt utifrån aktuell tid och elpris.

garo.se
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MÄKLARTIPS: 
Goda möjligheter att  
sälja på sval marknad
Många villaägare planerade att sälja huset innan våren 2022, men fick kalla fötter när 
medierna började rapportera om sjunkande priser. Men, den avskräckande statistiken 
handlar ju om de sammanlagda delarna av marknaden, varav ditt hus kanske inte 
alls är berört. Många försäljningar är faktiskt opåverkade, och flera faktorer har gjort 
att vissa hus är riktigt heta nu. Jörgen Warberg på Remax i Göteborg är en av Sveriges 
mest erfarna mäklare, och han lyfter fram flera goda möjligheter.
 Text: Tom Swales

Jörgen Warberg menar att många säljsugna husägare 
inte alls ska sätta livet på paus:

– Mitt första råd är att inte låta sig luras av låga 
huspriser på annonssajterna. Bor man i Göteborg 
eller en annan region med många arbetsgivare, så 
rekryteras kvalificerad personal ständigt från andra 

länder. Vi, som jobbar i en internationell kedja, förser många ur 
den internationella kundgruppen med hus och lägenheter. De 
har högbetalda tjänster, och synar såklart inte svenska Blocket 
eller Hemnet. 

En annan positiv faktor nu är att ju färre som lägger ut sitt 
hus till försäljning, desto mer exponering och intresse får husen 
som erbjuds. Lågt utbud har ju alltid varit lönsamt för säljare.

– Visst. Och köpare finns det. Det är ju nu, som många gör 
sitt första bostadsköp. De som inte behöver sälja en befintlig 
bostad, utan har sparat och längtat till sitt första köp, är mer 
köpsugna än någonsin. Och de som hoppade av en vansinnig 
budgivning för ett år sedan, köper gärna nu när det är mer 
sansat.

FÖRDELAKTIGT BYTA BEGAGNADE HUS
I nästan all rapporterad statistik har den sjunkande försäljnings- 
kurvan böjts ned hårt av nyproducerade villor, som varit sär-
skilt svårsålda. Men statistiken för begagnade bostäder är desto 
bättre.

– Ja. Och den som byter villa idag har lika stora odds för att 
klara sig helt utan förlust, eftersom villan som ska köpas också 
har blivit mer överkomlig. De vanligaste skälen till att byta hus 
handlar om kärleksrelationer, nytt jobb eller att man väntar 
barn. Livet är alldeles för viktigt för att rätta sig efter hus-
marknadens konjunktur.

VISSA HUS SÄRSKILT INTRESSANTA
Det finns också många hus med vissa egenskaper som faktiskt 
blivit mer eftertraktade än för ett år sedan.

– Efter att elen blivit dyrare så har hus med bra isolering, 
bergvärme eller solceller blivit extra värdefulla. Och eftersom 
lån blivit dyrare så är intresset extra stort för hus utan renover-
ingsbehov.

På en sval marknad får valet av mäklare större betydelse för 
en lyckad försäljning.

– Ja, de byråer som säljer bäst nu är de med internationella 
nätverk. Och de med interna VIP-köer som byggts upp under 
lång tid, säger Jörgen på femtioårsfirande Remax i Göteborg.

" Vi, som jobbar i en internationell kedja,  
förser många ur den internationella  

kundgruppen med hus och lägenheter "

BOSTADSMARKNADEN HUS & HEM
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Ljus, utrymme, komfort, trivsel, utsikt, omgivning, akustik, funktion, logistik, 
material och uttryck är bara några faktorer som arkitekten jobbar med för 
att rita ett hem. Christoffer Andersson Arkitekter i Umeå bjussar på värdefulla 
tankar att ha med sig när man drömmer om ett personligt hus.
Text: Tom Swales

Hos arkitekten:
DETALJERNA SOM GÖR 
ETT HUS TILL ETT HEM
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Hemmets arkitektur påverkar vårt mående i mycket 
hög grad. Vad som blir funktionellt, tryggt, 
stimulerande och harmoniskt för någon beror på 
hur väl arkitekturen uppfyller personens drömmar, 
behov och önskemål. Christoffer Andersson och 
Krut Zetterlund, båda arkitekter (SAR/MSA), 

tipsar om vad som leder till ett gott hem.
– Fokusera inte på byggnaden enskilt, som en isolerad dröm. 

Man vinner så mycket mer om man i stället börjar titta på 
tomten. Egenheter och karaktärsdrag som en lutande slänt, en 
utsikt, ett krokigt träd, en berghäll, solens position och vind- 
riktningar bör medverka i visionen. Visst kan en del hinder be-
höva överbryggas, men ofta kan platsens unika förutsättningar 
välkomnas och integreras i ett personligt hem, säger Christoffer.

TAKTILA VÄRDEN
När man väl tagit beslutet att låta en arkitekt rita sitt blivande 
hem, så är mycket vunnet, förklarar Krut:

– Att kombinera sin egen och kanske hela familjens alla behov 
och värderingar, och samtidigt ta vara på platsens värden, är 
komplicerat. Varje val av material, form, färg, stilreferenser och 
proportioner påverkar känslan, så det räcker inte med ingenjörs- 
kunskaper. 

Vilken känsla som uppstår när vi berör olika material, har 
större påverkan för både trivseln och kvalitetsuppfattningen är 
många anar. 

– Ja, en fönsterbänk av granit, ett golv av ek, ett stadigt dörr- 
handtag av gjutjärn eller en läderlindad ledstång. Allt vi rör 
förmedlar något. Så, ett råd är att sträva efter att välja material 
som kan bli sköna och vackra med åldern. Exempelvis läder, 
natursten och trä.

GOD ARKITEKTUR OBEROENDE AV BUDGET
Det kan låta svårt att balansera känslor mot eventuella kostnader 
och funktioner, men där kommer arkitekten in som guide för att 
göra valen enklare.

– En tredje aspekt är budgeten. Vissa tror felaktigt att det 
arkitektritade är synonymt med lyx. Men som arkitekt utgår 
man ju alltid från beställarens budget, oavsett storlek. Man 
glömmer lätt bort att när man väljer ett färdigritat kataloghus 
så betalar man för säljarens arvode. Den kostnaden kan vara 
lika hög som om man låtit en arkitekt rita ett unikt hus, avslutar 
Christoffer Andersson.

" Varje val av material, form, färg, stilreferenser 
och proportioner påverkar känslan, så det 

räcker inte med ingenjörskunskaper "

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. 

HUS & HEM BYGGNATION



FEBRUARI 2022 VILLANYTT    3130 FEBRUARI 2023 VILLANYTT    313030303030

Christina är keramiker, Helena är bildkonstnär 
och båda har lång erfarenhet av att skapa 
själva såväl som att undervisa. Med Göteborg 
och Majorna som bas börjar de under våren 
ge kurser i keramik, längre fram måleri och 
collage, i sin ateljé Studio 50 Urban Art där 

de själva också är verksamma. Men du behöver varken vara 
göteborgare eller ha vägarna förbi för att ta emot en dos 
kreativ inspiration från Christina och Helena Roos.

VÄCK DIN SKAPARGLÄDJE
– Vi är övertygade om att konst är viktigt för alla människor! 
Och då menar vi inte bara att uppleva och ta del av konst, 
utan att själv vara konstnärligt aktiv. All kreativ verksamhet 
är hälsosam. Att hitta din egen skaparglädje är något av det 
bästa som kan hända dig, säger Christina.

Helena fyller i:
– Att prova att arbeta konstnärligt är att försöka se världen 

omkring dig på ett nytt sätt. Tänka i nya banor. Det är också 
att lära sig förmedla sina egna tankar och känslor och hitta 
en form och ett uttryck. Skaparglädje är också upptäckar-
glädje.
Vilken konstform du väljer att prova är egentligen mindre 
viktig, bara den är ny för dig. Prova gärna flera olika, och 
kanske hittar du någon som känns helt rätt. Helena och 
Christina brinner för keramik.

– Lera är ett levande material som är lätt att arbeta med 
även om man är nybörjare, tröskeln in är låg. Och fördelen 
med ett konsthantverk, som ju keramik är, är att du får ta, 
känna och använda händerna. Det är konkret och direkt,  
och skiljer sig från vad de flesta annars gör i vardagen eller  
på jobbet, säger Helena.

KERAMIKKURS BRA I LITEN GRUPP
Om du är sugen på att prova på keramik, så rekommenderar 
Helena och Christina att du går en kurs med mindre grupper.

– 6-8 personer tycker vi är lagom. Då är det lätt att prata 
och utbyta tankar tillsammans i gruppen och få det trivsamt. 
En bra idé är att vara några vänner som går tillsammans, 
säger Christina.

En mindre grupp ger också kursledaren större möjlighet att 
anpassa innehållet efter var och ens önskemål, behov – och 
skaparlust.

Vad hinner man lära sig på en kurs, eller två?
– Våra kurser är i regel en gång i veckan och sex tillfällen. 

På nybörjarkursen får du lära dig grundläggande teknik: 
Tumma, kavla, dreja: jobba i torr och våt lera, olika dekora-
tionstekniker. På fortsättningskursen får du börja skapa egna 
mål för ditt skapande, se vad du kan göra med kunskapen du 
fått och bygga på den. 

Vad är viktigt för att hålla i en lyckad keramikkurs?  
Christina svarar:

– Att vara lyhörd och ge alla i gruppen möjlighet att hitta 
sin kreativitet – och så att ha riktigt god fika i pausen!

NOVEMBER 2022 VILLANYTT    31

FORM OCH FUNKTION HUS & HEMFÄRG OCH FORM HUS & HEM

FEBRUARI 2023 VILLANYTT    31

Att få prova något nytt. Att få tänka i nya banor. Att få göra något vi inte alls 
brukar göra och att få arbeta med händerna. Konstnärssystrarna Helena och 
Christina Roos är övertygade om att det är något vi alla behöver någon gång, 
var än i livet vi befinner oss. Själva rekommenderar de att prova keramik.
Text: Tobias Christoffersson

VÄCK DIN KREATIVITET 
MED KERAMIK!
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Många drömmer om att bygga en ny villa för permanentboende, 
men oroar sig för att det kanske är för kostsamt. Ett smart alternativ 
kan då vara konceptet ”Bekväma fritidshus”, från Västkuststugan. 
Husen kan beskrivas som enklare, eftersom de först ritades som 
fritidshus, men de har nu anpassats till prisvärda villor.
Text: Tom Swales

NY HUSSERIE MED  
BILLIGARE VILLOR

FEBRUARI 2023 VILLANYTT    3332

HUS & HEM BYGGNATION

32



FEBRUARI 2022 VILLANYTT    3534

De bekväma fritidshusen är helt anpassade 
efter Boverkets krav på tillgänglighet. Det 
betyder att det ska vara möjligt för vem som 
helst att köpa och bo i huset. Det innebär 
således att huset ska vara handikappanpassat 
invändigt och att det inte får byggas på en för 

svåråtkomlig plats. Just tillgänglighet är ett av Boverkets två 
generella krav som utgör skillnaden mellan ett fritidshus och 
en villa för permanent boende. 

UPPFYLLER KRAV PÅ ENERGIHUSHÅLLNING
Det andra kravet som Boverket ställer på ett hus som ska 
vara en fast bostad, är att det uppfyller byggreglerna för 
energihushållning. Med detta menas att husets klimatskal, 
det vill säga golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som 
utgör gränsen mot omgivningen, måste uppfylla vissa krav 

på värmeisolering. Det finns också en gräns för hur mycket 
eleffekt som får installeras för uppvärmning och tappvarm-
vatten. 

FÖR DEN NEDRE HALVAN AV SVERIGEKARTAN
Leif Litzell, marknadschef på Västkuststugan, berättar om 
förutsättningarna för uppvärmning:

– Med en typgodkänd frånluftsvärmepump uppfyller hus-
modellerna i den här serien energikraven på de flesta orter i 
södra och mellersta Sverige. Med detta upplägg, och eventu-
ellt ytterligare någon mindre justering, får du en lite enklare 
men samtidigt mycket prisvärd villa.

En justering som Leif föreslår kan exempelvis vara att utö-
ka köksuppställningen med en separat kyl eller sval, plus en 
separat frys. I stället för att bara ha ett kombinerat kyl- och 
frysskåp.

" Med en typgodkänd frånluftsvärme-
pump uppfyller husmodellerna i den 
här serien energikraven på de flesta 
orter i södra och mellersta Sverige "

BYGGNATION HUS & HEM
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När Villanytt klickar in på Boomcom så hittar vi 
massor av intressegrupper. Exempelvis trädgård, 
vin, biodling, ekonomi, kultur, mode, stil, yoga, 
hälsa och mycket annat. Fredrik Lenton nämner 
några av de mest uppskattade fördelarna, jämfört 
med andra sociala plattformar:

– Man slipper reklam, suspekta kontakter, falska nyheter och 
bedrägliga identiteter. Bara den som en gång legitimerat sig för 
oss, har möjlighet att ta kontakt med andra. Många upplever 
också en trygghet i att vi, som utvecklar och ansvarar för platsen, 
sitter här i Sverige och är tillgängliga. Det roliga är att alla med-
lemmar kan starta en grupp i valfritt ämne, lägga upp tips, råd 
eller föredrag i form av film, bilder eller text. Andra medlemmar 
kan då hitta inspiration, ställa frågor, kommentera och hitta 
vänner med gemensamma intressen. 

OFRIVILLIG ENSAMHET                   
Villanytt noterar att det är enkelt att navigera, använda och 
ta del av spännande ämnen. Eftersom man inte bombas med 
reklam, plötsliga menyer och meddelandefönster, så upplevs det 
tryggt. Till skillnad från andra sociala plattformar möts använ-
daren inte heller av ett oändligt flöde av irrelevanta inlägg att 
scrolla bort livet i. 

– Ett av syftena är att minska den ofrivilliga ensamheten bland 

många mogna svenskar. Något jag såg hos mina egna föräldrar, 
och ville hitta en lösning på. Här kan de enkelt bli en del av ett 
socialt sammanhang, få möjligheten att lära sig nya saker, eller 
lära ut det man själv har kunskap om. Innehållet är alltså skapat 
av användarna. En del är kunniga och hängivna amatörer medan 
andra har arbetat yrkesmässigt länge med ämnena, berättar 
Fredrik Lenton.

VÄLKOMNAR FLER
Eftersom Boomcom bara funnits i ett år, så sker nu mycket 
utveckling. På frågan om vilket intresseområde som Fredrik 
Lenton gärna skulle få in, svara han:

– Det vore kul om någon vill starta en grupp med fokus på 
fitness för mogna, i hemmamiljö.

Tack vare en månadsavgift på 49 kronor, så kan upplevelsen 
hållas helt fri från annonser och kommersiella budskap.

– Alla är välkomna att testa en kostnadsfri månad.

" Ett av syftena är att minska den ofrivilliga 
ensamheten bland många mogna svenskar "

En ny social plats på nätet har attraherat många 
mogna svenskar att utbyta inspiration, kreativitet, 
kunskap och kamratskap med varandra. I det svenska 
forumet Boomcom.se växer ett spektrum av grupper 
inom alla tänkbara intressen, ämnen och hobbys.  
Vi ber grundaren, Fredrik Lenton, förklara det  
speciella med webbplatsen.
Text: Tom Swales

Inspirerande och socialt  
FORUM UTAN REKLAM

HUS & HEM FRITID

BY RYDÉNS - PULS GOLVLAMPA
SE MER PÅ BYRYDENS.COM
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering

Så väljer du rätt  
robotgräsklippare 

Bygg ditt nya hus online!
Testa det smarta och lekfulla sättet att bygga hus digitalt! Välj bland våra femton populära 
pakethus, gör dina val och tillval och se priset direkt! Att bygga ett pakethus innebär: 

• Snabbare beslutsprocess • Samma höga Götenehusstandard
• Färre och enklare val • Mycket hus för pengarna!
• Kortare leveranstid

* Gäller tecknat avtal av ett hus ur vår pakethusserie senast 31 mars 2023.

Prova direkt på 

www.gotenehus.se/byggonline

Varnhem / 152 kvm / 6 rum och kök

Erbjudande
25.000 kr

I TILLVAL*
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Finare trädgård  
med gröna vänner

5 FRÅGOR NÄR 
DU VÄLJER  
YTTERDÖRR
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En ytterdörr är så långt från en slit- och slängprodukt man 
kan komma. En ytterdörr köper du för att ha i årtionden. 
Då är det ganska självklart att du vill ha en dörr av god 
kvalitet. Men vad är god kvalitet? På Lurs Dörr i Bohuslän, 
har man gjort ytterdörrar för hårt slitande västkustklimat 
sedan 1948.  

VD Ralph Hultman ger sina bästa grundtips: 
– Vi har fem kvalitetsstämplar som vi tycker att en riktigt bra dörr 

ska ha: Ett tjockt, gediget ramträ, gärna på 70x60 millimeter.  
Treglasfönster om dörren har glas. Fyra gångjärn. Det har långt ifrån 
alla men vi tycker det behövs helt enkelt. Tre lager färg på målade  
dörrar. ett U-värde, alltså isoleringsvärde, på under 1,0.

Med dessa riktmärken för grundkvaliteten på en riktigt bra dörr 
följer här fem frågor att ta ställning till för dig som står i begrepp att 
investera i en ny ytterdörr:

1) VILKEN DESIGN?
Här kan vi dela in ytterdörrstyperna i ett par kategorier, som skiljs åt av 
olika grader av hantverk. Och så som oftast: ju mer hantverk, ju högre 
pris.

– Många väljer en lite enklare design med dekor som är spårfräst  
ner i skivan, eller en modernare design med ett avskalat formspråk utan 
några lister alls Observera dock att enklare design inte behöver vara 
lika med sämre kvalitet! Mer hantverk kräver en dörr som till exempel 
de i vår serie Herrgård, som har pålimmad dekor som ger en exklus-
ivare framtoning. Nästa steg är en dörr i klassisk stil: genomgående 
dekor med fasta spröjs på både ut- och insida och äkta, infällda speglar.

2) TRÄDÖRR ELLER MÅLAD DÖRR?
En smaksak, förstås. Vanligaste träslagen är teak och ek, där ek ökat  
i popularitet de senaste åren. Rent praktiskt kräver en målad dörr  
mindre underhåll än en trädörr.

– En målad dörr tvättar du lätt med ljummet vatten och lite såpa,  
och du kan lägga på ett lager vanligt bilvax för att hålla den blank.  
En teakdörr behöver strykas med teakolja 1-2 gånger om året medan 
en ekdörr, som är mer känsliga för mögel, behöver få två lager vaxolja 
vart eller vartannat år. 

3) VILKEN TYP AV GLAS?
De flesta väljer en ytterdörr med någon form av glas insatt för ljus- 
insläpp. Det tre huvudtyperna är klart, hamrat och frostat glas.

– Klart glas ger mest insyn, och det vill inte alla ha, hamrat glas lite 
mindre och frostat nästan ingen alls. Till modernare dörrtyper väljer 
fler frostat glas, till mer klassiska dörrar hamrat eller klart.

4) VILKEN TYP AV LÅS?
När du köper ytterdörr är lås och handtag ett tillval. Du kan ofta om 
du så önskar sätta in lås och handtag från en gammal dörr i din nya.

– Kodlås blir sakta men säkert vanligare, men om du funderar på det 
har vi har en rekommendation: Välj bara kodlås om du har mer än en 
ytterdörr, och ha då nyckellås i den andra. För om, eller när, ett kodlås 
slutar fungera, då kommer du inte in i ditt hus. 

5) VÄNSTERHÄNGD ELLER HÖGERHÄNGD?
Kanske inte den viktigaste frågan att ta ställning till – men ändå! 

– De flesta väljer högerhängd dörr då det är naturligt att öppna 
dörren med höger hand. Vilket som passar bäst beror också på från 
vilket håll en trappa leder upp till dörren, och varifrån vinden brukar 
komma: det är praktiskt med en dörr som inte blåser upp!

För dig som planerar att investera i en ny ytterdörr kommer 
här fem viktiga frågor du ska ställa dig inför valet. Kunniga 
svar samt tips och råd ger Ralph Hultman på Lurs Dörr, 
tillverkare av gedigna dörrar.
Text: Tobias Christoffersson

5 FRÅGOR NÄR DU  
VÄLJER YTTERDÖRR
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INREDNING HUS & HEM

Finare trädgård  
med gröna vänner
Att gå med i en trädgårdsförening kan vara boosten  som får 
odlingen att spira. Lise-Lotte Björkman,  trädgårdsrådgivare 
för Fritidsodlingens riksorganisation (FOR) berättar om vad 
ett medlemskap kan ge –  både för människan och jorden.
Text: Eva Rydinger
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Saknar du drivkraft och grogrund för din trädgård? 
Eller är du redan nu en fullfjädrad trädgårds- 
entusiast med specialintresse för en särskild växt, 
ört eller blomsterfamilj? 

Då kan det var dags att gå med i en förening för 
fritidsodlare. 

– Alla är välkomna. Och du är medlem på dina egna villkor 
och utifrån hur du själv vill utveckla ditt intresse för trädgård, 
menar Lise-Lotte Björkman, FOR.

UTVECKLING, KUNSKAP OCH SOCIALT SAMMANHANG
FOR:s ca 70 000 medlemmar har sökt sig till föreningslivet 
av olika skäl. Men det som förenar är självklart nyfikenhet 
och intresse att ge trädgården ett större innehåll. Genom ett 
medlemskap får nybörjare tillgång till gedigen kunskap och 
trädgårdsrådgivning. I den gemensamma kunskapsbanken 
finns mycket att ta del av och frågan är fri.   

– Den sociala gemenskapen får man på köpet. Man behöver 
inte vara aktivt engagerad men för den som vill är det alltid en 
vitalisering att lära känna andra likasinnade, säger Lise-Lotte.

NÅGOT FÖR ALLA INRIKTNINGAR
Under FOR finns 19 olika föreningar med inriktning mot  
fritidsodling. Den största föreningen är Riksförbundet  
Svensk Trädgård. Här samsas allt från nyblivna villaägare, 
balkongodlare och erfarna trädgårdsnördar. Andra föreningar 
har inriktning mot olika växtfamiljer som pelargoner, pioner 
och rhododendron och vissa medlemmar är med i flera.

– Alla här är verkligen passionerade och kunniga på sin sär-
skilda växtfamilj. Det finns också föreningar för till exempel 
chiliodlare, kryddälskare samt de som vill lära sig mer om 
organisk-biologisk odling och fruktodling. 

RABATTER, FÖRMÅNER OCH EVENTS 
Många har också sökt sig till föreningslivet för att få tillgång 
till rabatter, förmåner, mässor och events. En uppskattad och 
härlig inspirationskälla är att få kika in i privata trädgårdar. 
Föreningarnas egna trädgårdsresor är också mycket omtyckta 
och efterfrågade. 

– En annan uppskattad förening är Sesam. Här värnar man 
om gamla kulturväxter och jobbar aktivt med att hålla liv i 
äldre sorter. De har en unik fröbank och gör en kulturgärning 
för Trädgårdssverige, säger Lise-Lotte Björkman.

TRÄDGÅRDSMÄSSAN NORDISKA TRÄDGÅRDAR
Ett populärt event är trädgårdsmässan på Stockholmsmässan 
i Älvsjö i slutet av mars. Här finns många utställare och FOR 
finns på plats med egen avdelning och program.  

– Mässan är ett bra tillfälle att stifta bekantskap med alla 
våra olika trädgårdsföreningar och några till. Du hittar oss på 
Rådgivningsgatan där vid delar med oss av vår kunskap. Och 
kan du inte komma dit kan du läsa mer på For.se. Välkommen 
till trädgårdsgemenskapen, avslutar Lise-Lotte. 
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Idén är långt ifrån ny. Att samla och lagra regnvatten 
för våra behov har människan gjort i tusentals år. 
Även sedan vår utveckling och moderna livsstil gett 
oss vattenförsörjning via kommunalt nät eller enskild 
brunn så har en del av oss fortsatt att samla in regn-
vatten i tunna – nu främst för trädgårdsbevattning. 

SOLDRIVET SYSTEM SOM SKÖTER SIG SJÄLV
Nytt sedan några är däremot att det finns riktigt smarta 
och effektiva bevattningssystem som du kan koppla 
till din regntunna. Kerstin Finnman på Miljöcenter i 
Malmö, som erbjuder ett brett utbud av produkter för 
trädgård och utemiljö, berättar mer:

– Greenline EcoAqua är ett system som vi har goda 
erfarenheter av. En pump transporterar vattnet från 
regntunnan genom en slang till droppmunstycken eller 
droppslang. Pumpen drivs av solenergi och behöver alltså 
ingen elanslutning, och vattningen sker automatiskt var 
tredje timme. När du väl har installerat systemet sköter 
det sig själv, säger Kerstin.

Bevattningssystemet kan ställas in på fem olika nivåer 
efter önskad mängd vatten – olika växter och grödor är 
ju olika törstiga. Systemet anpassar dessutom vattningen 
efter väderlek: mer vid sol, mindre vid mulet. 

MÅNGA VAKNADE UPP 2018
En annan fördel är att vattnet som resurs utnyttjas  
mycket mer effektivt.

– Med droppbevattning kommer vattnet bara precis 
där det behövs, invid växterna eller plantorna. Vattnar 
du med slang eller vattenspridare förvinner mycket 
vatten, inte minst genom vinden. Vi räknar med att upp 
till 90 procent mindre vatten går åt så här.

Även om regntunnan är en gammal uppfinning, så har 
dagens modeller en del nya och smarta lösningar.

– Nu kan du ansluta regntunnan direkt till stupröret 
genom att öppna upp det en bit och sätta in en kopp som 
leder vattnet till tunnan. När tunnan är fylld aktiveras 
ett överfyllnadsskydd, och då går vattnet den vanliga 
vägen genom röret istället och du slipper oroa dig för 
översvämning, säger Kerstin Finnman.

De vanligaste volymerna för regntunna är 100 liter 
och 200 liter. Hur mycket vatten du behöver kunna lagra 
beror förstås på hur stor odling eller trädgård du har.

– Skulle det vara torrt i två veckor sommartid behöver 
du kanske ha mellan 200 och 400 liter vatten lagrat.  
Det klarar du genom att seriekoppla flera regntunnor.

Kerstin och Miljöcenter i Malmö har märkt av ett 
starkt ökande intresse för naturlig bevattning – inte 
minst sedan 2018:

– Under torkan 2018 vaknade många upp, både  
privatpersoner och lantbrukare, vi hade ju långa  
perioder med bevattningsförbud. Med ett soldrivet  
bevattningssystem kopplat till regntunna tar du tillvara 
på en naturlig resurs som är gratis, samtidigt som du 
spar på kranvattnet såväl som din kostnad för det.

Att samla in regnvattnet från ditt tak och använda det till bevattning är en bra 
idé på flera sätt: Du tar tillvara en naturlig resurs som är gratis och spar både 
pengar och kranvatten.
– Med rätt bevattningssystem går det bara åt en tiondel så mycket vatten jämfört 
med slangvattning, berättar Kerstin Finnman på Miljöcenter i Malmö.

Text: Tobias Christoffersson

Samla regn och  
gör vattningen gratis
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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



FEBRUARI 2022 VILLANYTT    515050

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.

HUS & HEM BYGGNATION INREDNING HUS & HEM
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Det första man ska tänka på är tomtens storlek och hur 
den är utformad. För en liten, plan tomt behövs ingen 
värsting med lång batteritid men om den är anlagd med 
smala gångar, öar och svängar finns det fördelar med en 
mer avancerad robotgräsklippare som känner av hin-
der och kan hantera flera klippzoner. Det säger Milosz 

Nilsson på Robo Service och fortsätter:
– Sedan finns det en säkerhetsaspekt också. Lite enklare och billig-

are robotar är väldigt hetsiga och stannar inte för ett hinder. Kanske 
är ett barn ute och leker och risken är uppenbar. Därför uppskattar 
våra kunder att robotgräsklipparen har inbyggda sensorer och kan 
köra runt ett hinder. Det är också viktigt att roboten stannar vid 
minsta beröring.

KUPERAD TOMT: VÄLJ EN STARK GRÄSKLIPPARE
Är tomten dessutom kuperad är det också önskvärt att välja en 
starkare robotgräsklippare. Desto mer kuperat, ju mer batteritid 
krävs. Gräsklipparen måste ha kraft nog att orka ta sig upp och  
samtidigt hålla klipptiderna. 

– När du tittar på batteritid, köp i överkant. Det som står på  
kartongen stämmer inte alltid. Står det 1 500 kvm tomt måste du 
räkna ner till kanske 1 200 kvm, menar Milosz. 

UNDVIK KABELFEL OCH KABELBROTT
Ett vanligt fel är att köpa en billig robotgräsklippare och försöker 
lägga kabeln själv, berättar Milosz. Det blir sällan rätt och risken  
finns att man inte får samma säkerhet och kvalitet. Ett gott råd är  
att beställa hjälp på plats och även hjälp med att hitta rätt placering 
av en laddstation.

– Ett annat vanligt problem är att kabeln utsätts för gnagande 
sorkar och mullvadar. Men det finns lösningar. Därför har vi valt att 
installera en så kallad säkerhetskabel där yttersta höljet är injicerat 
med ett skadedjursmedel. Detta smakar så pass illa att djuren inte 
gnager sönder. Dessutom, under skalet finns ett stålhölje som skyddar 
mot trädgårdsverktyg, till exempel maskrosupptagare, säger Milosz. 

SENASTE TEKNIKEN: UPPDATERINGAR I MOLNET
Den nya generationen robotgräsklippare styrs av GPS-RTK-teknik. 
Det finns två typer av teknik som används. Det vanligaste idag är RTK 
med radio och för villaägaren innebär det ett montage av antenn på 
huset. 

– Problemet med denna teknik är att gräsklipparen inte kan köra i 
radioskugga, runt hus och träd. Om radiosändaren är på den andra 
sidan huset förlorar den kontakt. 

Men genom att flytta programvaran från den lokala roboten till 
molnet går detta att undvika.  Tekniken är ny och Milosz berättar 
om de Kress Mission-robotar som de valt att arbeta med. De kan 
göra saker som skulle vara omöjliga för gräsklippare med inbyggd 
hårdvara. I Kress-appen finns ett automatiskt schema som också går 
att konfigurera på distans och som tar hänsyn till klipphöjd, ytor, tid, 
sol, regn, jordmån och grässort. 

– Med en Kress Mission får du förbättrad prestanda och bättre 
funktioner med hjälp av automatiska mjukvaruuppdateringar, precis 
som din smarttelefon och dator. En annan stor fördel med Kress- 
klipparen är att uppdateringar av mjukvaran sköts med automatik. 
Vi kan också diagnosticera eventuella fel på distans, jag behöver bara 
koppla upp mig till kundens robot, avslutar Milosz Nilsson. 

" Att välja specialbyggt handlar inte  
bara om estetik, utan även om optimal  
funktion och bästa möjliga planlösning "

TRÄDGÅRD BYGG & FIXA

Så väljer du rätt  
robotgräsklippare 
Allt fler villaägare upptäcker fördelarna med en robotgräsklippare:  
en grönare gräsmatta och mer tid för andra aktiviteter lockar.  
Men utbudet är stort. Vi vände oss till experten Milosz Nilsson grundare 
och ägare av RoboService, för att få goda råd vid val av robotgräsklippare.

Text: Eva Rydinger
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Produkter från Schüco utmärks av tidlös design, smart teknik och hög energieffektivitet.  
Vi på NA Altanglas är stolt återförsäljare och Malmös enda Schüco Partner. 

Dessutom har vi egen tillverkning i Skåne. Det innebär att dina produkter alltid är måttanpassade  
efter dina behov. Besök gärna våra showroom i Malmö, Bromölla eller Nättraby.

Måttanpassade skjut- och vikpartier i världsklass.

Tysk kvalitet. Skånskt hantverk.

Se våra öppettider på hemsidan. www.altanglas.se

Se mer på  
altanglas.se  

eller ring  
0456-285 00

ALTANGLAS.SE 
0456-285 00. info@altanglas.se

Har du bästa brandskyddet för dig och dina behov? 
Britt-Marie Andersson på Räddningstjänsten Syd 
berättar om smarta lösningar som kan öka  
tryggheten – samt hur förstärkt brandskydd kan 
hjälpa dig som har svårare att upptäcka en brand 
eller utrymma på egen hand.

Text: Tobias Christoffersson

Förstärkt brandskydd  
kan göra stor skillnad

Självklart har du brandvarnare hemma, eller hur? 
Brandvarnare är helt enkelt det enskilt bästa 
skyddet du kan ha för att tidigt upptäcka en 
bostadsbrand. Men har du rätt antal brand-
varnare och på rätt ställen? Och vet du om de 
fungerar?

SERIEKOPPLADE BRANDVARNARE KÖPER TID
 – Vi rekommenderar minst en brandvarnare per våningsplan 
samt en brandvarnare i varje rum där någon sover. Källaren, 
om du har en, är lätt att glömma bort. Ha en brandvarnare 
även där, säger Britt-Marie Andersson på Räddningstjänsten 
Syd.

Kom också ihåg att då och då trycka på testknappen för 
att höra om varnaren fungerar, och byta batteri vid behov.  
Ta hjälp av någon om det är svårt att göra det själv.

Britt-Marie tipsar om en smart lösning som blir allt vanlig-
are: seriekopplade brandvarnare.

– Med seriekopplade brandvarnare börjar alla brand-
varnare i huset tjuta när en av dem upptäcker brandfara. Det 
kan köpa dig värdefull tid i ett utsatt läge. De finns i två- eller 
trepack i butiker och är lätta att ställa in själv.

Näst efter brandvarnare är pulversläckare och brandfilt 
det viktigaste brandskyddet.

– Ha gärna pulversläckare på ett par ställen i hemmet. Ett 
tips är att ha en vid sängen, så att du kan ta dig ut om det 
händer något när du sover. Upptäcker du en mindre brand 
tidigt, till exempel brand i kläder, möbler eller en omkullvält 
ljusstake, är bästa sättet att släcka den med hjälp av en 
brandfilt. Lägg filten bestämt över branden och tryck till med 
händerna ovanför filten för att kväva elden.

TRYGGHETSLARM MED BRANDVARNARE RÄDDAR LIV
För dig som är äldre, eller har någon funktionsvariation som 
till exempel nedsatt syn, hörsel eller rörlighet, kan det vara 
svårare såväl att upptäcka en brand som att agera eller ta dig 
ut om det börjar brinna. Faktum är att ungefär hälften av de 
som omkommer i bostadsbränder är 65 år eller äldre. Allt 
efter dina behov finns olika former av förstärkt brandskydd 
som kan göra ditt hem tryggare och säkrare.

– En spisvakt eller timer som gör att spisen stängs av efter 
en viss tid minskar risken för den som börjar få svårt med 
minnet, de finns även med värme- och rörelsesensorer. Tänk 
också på att se över din elektronik och byta gamla sladdar 
och liknande, säger Britt-Marie Andersson.

För dig med nedsatt hörsel finns möjligheten att koppla 
brandvarnaren till ett blinkande ljus och även till en vibrator 
vid kudden i sängen.

– Allt fler kommuner erbjuder möjligheten att ansöka om 
att få brandvarnaren kopplad till trygghetslarmet, det är en 
jättebra åtgärd som vi har sett rädda flera liv. Då kan både 
räddningstjänst och hemtjänst vara på plats snabbt när det 
händer något. Förstärkt brandskydd kan göra stor skillnad.

Läs gärna mer om förstärkt brandskydd på rsyd.se/senior.

HUS & HEM BRANDSÄKERHET
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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
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