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TOM SWALES, REDAKTÖR

På villaföreningens möte enades alla grannar om att skapa en 
grupp på nätet, där vi kunde bjussa varandra på tips, be om hjälp, 
efterlysa saknade katter och annat. När jag föreslog att vi bör ha 
en ansvarig administratör, som håller inläggen inom ramarna, 
så möttes jag av bistra blickar. "Vi är vuxna och ansvarsfulla 
villaägare, och behöver ingen förmyndare", tycktes blickarna 

säga. Det var då inte läge att förklara min teori om att fritt utrymme för alla, 
är lika riskabelt som skjutvapen till alla. Mina kära grannar såg med fromma 
blickar framför sig hur de i Facebok-gruppen erbjöd en korg nyplockade 
plommon, till en annan granne som lagade deras gräsklippare. I en annan 
grannes naiva ögon speglades drömmen om hur nyinflyttade grannar pre-
senterade sig i forumet, och hälsades välkomna med nybakade äppelpajer. 
Visionerna liknade illustrationer i Jehovas vittnens trycksaker, där lamm 
och lejon kramas och familjer är perfekta. Och, för att ingen enskild granne 
skulle överbelastas med ansvar, så erbjöds många att kunna adminstrera 
gruppsidan - och tackade ja.
 
Plötsligt fanns fb-gruppen och i varje hushåll fanns minst en medlem med 
tillgång till informationen. Det vill säga, om man var intresserad nog att ta 
del av inläggen. Så droppade de första inläggen in: Familjen Kaminskis bilder 
på vårens första krokus, Bohlins suddiga foto på en regnbåge över kvarteret 
och Widells fråga om nån vill ha tre slitna vinterdäck? Inget betydelsefullt 
alltså, och redan där slutade en del grannar följa inläggen. Så uppstod strax 
den hetsiga diskussionen om huruvida forumet bara skulle få användas för 
viktiga meddelanden, eller även för privata säljannonser och fler foton på 
solnedgångar. Men, eftersom alla med åsikter även var administratörer så 
byggdes ett krig upp, där de släckte och tände varandras argumenterande 
inlägg. Till slut uppstod fred kring en överenskommelse om att inläggen ska 
vara relevanta. Som viktig information och frågor med koppling till boendet, 
husägandet och byn.
 
Tyvärr så tycks alla mikrolokala nätforum vara prima grogrund för para-
noida misstänkliggöranden av främmande bilar och suspekta personer. En 
gång fick jag punktering på cykeln under en kvällstur, och fick släpa hojen 
hem i skymningen. Redan samma kväll fanns jag på en suddig bild i gruppen 
som "misstänkt rumänsk cykeltjuv". Och sålde man en soffa på Blocket så 
hamnade köparen på bild med sin skåpbil, där inlägget uppmanade alla att 
låsa in sina gräsklippare och mopeder. Trist nog ser det likadant ut i de flesta 
granngrupper, i hela landet.
 
För ett par år sedan efterlyste vi vår försvunna katt och fick tips om att  

han synts i flera olika grannbyar. Likt en förminskad version  
av Missing People, sökte jag och frugan efter Missan, på  
kvällarna i kvarter där vi inte hör hemma. Snart gick ryktet 

som en löpeld i de lokala forumen, om "främlingarna" 
som i mörkret smugit i alla byar och lyst in i trädgårdar. 

Söker man efter en vilsen katt så är det just när 
tystnaden och trafiken lagt sig som en rädd kisse 
kan komma fram. Och självklart lyser man med 
ficklampa in i buskar och på garageuppfarter. 

Lika naturligt är det då att man rullar sakta 
med bilen på villagatorna. Men att vi mumlat 
på "främmande språk", som ett inlägg  
hävdade, var nog bara en misstolkning av  
den fåniga röst som varje djurägare använder 
när man vill gulla.
 Rätt använda är grannforum på webben 
verkligen superbra. Men för guds skull - styr 
upp reglerna, och sluta noja för varje skugga 
som rör sig.
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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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KVARTERSGRUPPER BLIR OFTA 
FORUM FÖR ANGIVERIER

Lägg till, ta bort, kombinera, ändra om och 

ändra igen tills det blir precis som du vill ha 

det! Här kan du enkelt skapa ditt hus och 

se priset direkt online innan du får offert. 

Testa Husbyggaren på smålandsvillan.se 

– och du är halvvägs hemma!

ETT KLICK 
PÅ VÄGEN

SMÅLANDSVILLAN.SE
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46 HENNES KONST SKA FÖRA DJURENS TALAN 
 En som står nära djurens värld är bildkonstnären  
 Charlotte Nicolin som med sina populära konsttryck  
 och inredningsföremål vill ta hem de porträttlika  
 djuren till våra vardagsrum. Hon vill öka nyfikenheten  
 och väcka mer intresse för deras välfärd. 

76 UPPLEV SKÄRGÅRDSVINTER PÅ KUSTEN

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

102 SÅ VÄLJER DU RÄTT STEN FÖR RÄTT PLATS 
 Sten är det mest tåliga och älskade materialet i kök  
 och badrum. Men det gäller att välja rätt stenart utifrån  
 platsens behov, för att både värdet och elegansen ska  
 bli bestående. Villanytt frågar teamet på Uppsala  
 Stenkoncept, vad man bör tänka på inför beställning  
 av stenskivor. 

114 NY TREND: SKOGSBADA HEMMA MED  
 MOSSA UPPÅT VÄGGARNA 
 Skogsbad blev årets nyord för ett par år sedan.  
 Detta speglar uppvaknandet för naturens välmående  
 krafter. Att ta hem skogen till sitt vardagsrum är därför  
 helt naturligt. 

14
Är årets julklapp  
ett nytt kök?

10 BRA OUTDOOR-PLAGG MÅSTE INTE VARA   
 TRISTA OCH DYRA IDAG 
 De stora friluftsmärkena har länge motiverat sina höga   
 priser med avancerad terminologi och tekniska lösningar.  
 Men kanske finns ingen kostsam raketforskning   
 bakom funktionerna? Så, hur väljer man kvalitativa   
 och sköna friluftskläder till rimliga priser?  
 Villanytt frågar Sanel Mezbur, varumärkeschef för  
 det svenska märket Revolutionrace. 

20 SÄTT PERSONLIG ETIKETT PÅ VARDAGEN 
 En personlig etikett på kryddburkarna kan göra  
 mycket för att skapa den där sinnesron för ögat.  
 Villanytt fick kontakt med Natasha Qazi, företagaren   
 bakom NQ Labels, som berättar om pantry organisation  
 – en trend som kommit för att stanna.

30 SÅ VÄLJER DU RÄTT BADKAR 
 Badkaret är en plats för avkoppling och varma, sköna   
 stunder. Annelie Adetoft hos ledande badkarsdesignern  
 Nordhem guidar dig genom olika badkarsmodeller   
 och tipsar om vad du ska tänka på för att hitta det   
 badkar som är bäst för just dig. 

34 INREDA FÖR INNE- ELLER UTEMILJÖ?  
 Uteplatsen blir alltmer en naturlig förlängning av  
 vardagsrummet. Ute och inne skiljs bara åt av glas  
 – när det krävs. Inredning väljs för att fungera inne,  
 ute och däremellan. Men vilka material, föremål och   
 stilar fungerar i denna gränslösa värld?  
 Vi frågar Jens Pettersson på Miljögården, vars möbler   
 och inredningsföremål vi möter i många butiker. 

42 UNIKA MATBORD MED DITT MÅTT MÄTT 
 Det ultimata matbordet kan vara en konst att hitta.  
 Så  varför inte bestämma måtten själv?  
 Villanytt fick kontakt med Eric Hemmingsson som   
 tillsammans med sin pappa driver Ladugarden 1898.  
 De har satt en prestige i att göra unika, måttbeställda   
 möbler där svenskt kärnvirke sätter prägeln. 

20
Sätt personlig  
etikett på vardagen
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Möt våren i  
en klassiskt,  
brittisk Morgan
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De stora friluftsmärkena har länge motiverat sina höga priser med 
avancerad terminologi och tekniska lösningar. Men kanske finns 
ingen kostsam och hemlig raketforskning bakom funktionerna?  
Så, hur väljer man kvalitativa och sköna friluftskläder till rimliga 
priser? Villanytt frågar Sanel Mezbur, varumärkeschef för det  
svenska märket Revolutionrace.
Text: Tom Swales

BRA OUTDOOR-PLAGG  
måste inte vara trista och dyra 
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HUS & HEM MODE
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Sanel Mezbur nämner tre faktorer som har högst värde 
för valet av outdoor-kläder:

– Estetik, funktion och pris. Länge har friluftskläder 
upplevts som säckiga, och bara i kamouflerande färger 
som brun, svart eller grön. Men, idag finns större 
möjlighet att få känna sig snygg, även när man ska ut i 

naturen. Mitt råd är att satsa på en personlig färg och kräva snygg 
passning, oavsett kroppstyp. Då blir plaggen användbara och 
älskade i fler sammanhang.

Villanytt häpnar när Sanel visar oss de många färgvalen, upp till 
23 kulörer för vissa plagg. Men, är det möjligt för alla kroppstyper 
att exempelvis hitta funktionsbyxor som sitter snyggt?

– Ja, om man väljer byxor med sådana här sköna stretchmaterial 
på rätt delar av plaggen. Då blir passformen finare, samtidigt som 
dragstyrkan ökar. 

En bra väg för att välja rätt storlek är att kolla andra användares 
storleksval. Villanytt noterar med glädje att många av de nästan en 
halv miljon kundrecensionerna, på Revolutionsrace webbshop, har 
angett sina kroppsmått och vilken storlek som passat dem.

SKA VARA LÄTT ATT GRANSKA EGENSKAPERNA
När konsumenter söker friluftsplagg med andningsförmåga,  
vattentålighet, vindtäthet, slitstyrka och värmeisolering så möts 
man ofta av svårtolkade mätbegrepp och enheter.

– Ja, det är så mycket enklare för alla att förstå när respektive 
egenskap visas med en enkel skala på fem steg. Beroende på vilket 
användningsområde och väder du behöver ett plagg för, så kan 
du då enklare välja de egenskaper du önskar. Alla aktiviteter blir 
ju behagligare med rätt valda funktioner. Som exempelvis den här 
stora öppningsbara ventilationen under armen, som jag tycker är 
jätteskön när man är aktiv. 

FUNKTIONERNA MOTIVERAR INTE PREMIUMPRISER
Sanel Mazbur nämner att det inte alls är så komplicerat eller 
kostsamt att ge kläderna de önskade outdoor-funktionerna.  
Något som premiummärkena länge framställt och motiverat sitt 
högre pris efter. Med det påstående i minnet synar Villanytt deras 
egen webbshop och kan då konstatera att plaggen ligger i en rim- 
ligare prisnivå, och samtidigt har toppbetyg i kundrecensionerna. 

– Eftersom konsumenter handlar direkt av oss, utan återför- 
säljarled, så har fler råd att skaffa sig en riktig friluftsgarderob. 
Direktkontakten gör det också enklare för folk att byta storlek 
eller ge oss tips på önskade förbättringar, som vi gärna tar med i 
utvecklingen. Bara ett exempel på kundförslag är den här rygg- 
fickan, som uppstod ur hundägares behov av att ta med koppel, 
påsar eller hundgodis, avslutar Sanel.

" Eftersom konsumenter handlar 
direkt av oss, utan återförsäljarled, 

så har fler råd att skaffa sig en 
riktig friluftsgarderob "
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MODE HUS & HEM

" Mitt råd är att satsa på en personlig färg och kräva 
snygg passning, oavsett kroppstyp. Då blir plaggen 

användbara och älskade i fler sammanhang " 
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Visserligen är det snart första advent, men faktum är att det är fullt 
genomförbart att ha ett nytt kök på plats redan till jul. I alla fall för den 
som väljer att bara byta köksluckor. Daniel Tavs, ägare på Modum kök, 
vill slå ett slag för den hållbara genvägen när köket ska inredas.

Text: Eva Rydinger

ÄR ÅRETS JULKLAPP  
ETT NYTT KÖK? 

HUS & HEM KÖK

10 NOVEMBER 2022 VILLANYTT    11
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" Många hem har Ikea-stommar 
vilket gör det mycket lätt för våra 
kunder att byta ut köksluckorna. 
Men egentligen spelar det ingen 

roll vad du har för kök "

Slit och släng är på väg bort och istället vill allt fler hitta 
hållbara lösningar. Även när det kommer till renoveringar 
av kök. Genom att spara de gamla stommarna och bara 
köpa nya luckor och lådsystem gör man både plånboken 
och planeten en tjänst. Dessutom går det fortare. 

– Många hem har Ikea-stommar vilket gör det mycket 
lätt för våra kunder att byta ut köksluckorna. Men egentligen spelar 
det ingen roll vad du har för kök. Nya, måttbeställda luckor går att 
lösa oavsett fabrikat och ålder. Och tack vare korta leveranstider på 
3–4 veckor kan ett nytt kök vara på plats redan till jul, menar Daniel.

GAMLA STOMMAR, NYA LUCKOR 
På Modum kök har man tagit fasta på att det ofta inte är stommarna 
det är fel på när köket ska bytas ut. Därför är det också en poäng med 
att låta dessa sitta kvar. Istället vilar renoveringen ofta på estetiska 
grunder, man vill helt enkelt ha en ny färg eller en ny stil.

– Det är både tidskrävande och kostsamt att riva ut ett helt kök. 
Dessutom helt onödigt. Därför är det klokt att tänka två gånger innan 
man gör något förhastat, säger Daniel. 

Det finns också de som väljer att köpa stommarna från Ikea och 
luckor från Modum. På så sätt får man mycket bra stommar och 
personligheten med Modum-luckor. 

KÖK HUS & HEM

12 NOVEMBER 2022 VILLANYTT    13
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BYGGNATION HUS & HEM

14

" Vill du till exempel ha andra 
fönster, förlänga eller förkorta 
huset och ändra rumsplanen 

– inga problem "
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KÖK HUS & HEM

14

Hitta butiker & webshop på rabalder.seHitta butiker & webshop på rabalder.se
14

HUS & HEM KÖK

– Ikeas stommar är superbra och precis lika bra som mer exklusiva 
varumärken. Det som skiljer sig åt är det man ser utåt. Med våra 
luckor får man mycket prisvärda, personliga luckor utan att tumma 
på kvaliteten. Det händer faktiskt att Ikea själva skickar kunder till 
oss, vi har ett mycket etablerat samarbete.

VAD HAR JAG FÖR STOMME?
För att undersöka vilken stomme det befintliga köket har hittar 
man ofta ledtrådar inne i skåpet eller på sidan i en låda. Men om 
det inte går att luska ut spelar det egentligen ingen roll. 

– Ta ett mått och slå oss en signal. Vi kan ofta hjälpa till när vi ser 
måtten. Vi har hjälpt våra kunder få nya köksluckor till allt mellan 
platsbyggda kök med 30-talsstommar till helt nya Ikea-kök, säger 
Daniel. 

GRÅTT + BEIGE = GREIGE
På frågan om vilka färger som trendar är det grått som fortfarande 
har ett stort genomslag, berättar Daniel. Men under den senaste 
tiden har nyansen greige – som varken är grått eller beige, utan 
kanske den perfekta blandningen av båda två – tagit över allt mer.

– Folk går lite mer åt greige och även den finns i olika nyanser.  
Vi ser också fler och fler som väljer att gå åt det gröna hållet.

En annan trend är efterfrågan på rå MDF. 
– Poängen med att köpa rå MDF är att man målar köksluckorna 

själv för hand för att få en rustikare och platsbyggd känsla med 
ett så kallat penselmålat kök. Kanske något att roa sig med under 
mellandagarna, tipsar Daniel.
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En personlig etikett på kryddburkarna kan göra mycket för att 
skapa den där sinnesron för ögat. Villanytt fick kontakt med 
Natasha Qazi, företagaren bakom NQ Labels, som berättar 
om pantry organisation – en trend som kommit för att stanna. 
Text: Eva Rydinger  Bild: Alaa Abdul Sater 

SÄTT PERSONLIG  
ETIKETT PÅ VARDAGEN

16

Omärkta burkar med diffust ursprung och oigen-
kännligt innehåll, eller mängder av kryddburkar 
med fasttejpade eller handskrivna etiketter är inte 
en alltför ovanlig syn i köket. För att inte tala om 
badrumshyllan med ett sammelsurium av flaskor. 
Hur vore det att få ordning på allt det där? 

– Oordning och stök är inte ovanligt när livet kommer emellan. 
Med enhetliga etiketter kan man underlätta vardagen genom ordning 
och reda och samtidigt göra organisering praktiskt och roligt, menar 
Natasha Qazi. 

ORDNING PÅ GREJERNA 
Konceptet bakom pantry organisation var från början sprunget ur att 
få ordning i sitt skafferi. Det hindrar såklart inte att det kan handla 
om att få ordning på badrum, garderoben och barnrummet också. 

– De flesta som söker sig till oss vill få personlig ordning på krydd- 
skåpet och skafferiet. Men vi börjar också se att fler och fler vill ha 
personliga etiketter för till exempel hygienartiklar och tvättmedel i 
badrummet.

Ja, pantry organisation har varit populärt länge globalt och särskilt 
i USA som har andra förvaringssystem än i Sverige. 

NOVEMBER 2022 VILLANYTT    17

FORM OCH FUNKTION HUS & HEM

" De flesta som söker sig till oss vill få personlig  
ordning på kryddskåpet och skafferiet "

FORM OCH FUNKTION HUS & HEM

NOVEMBER 2022 VILLANYTT    17
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" En burk som har våra 
etiketter applicerade 

går bra att handdiska "

– Det blir allt vanligare i Sverige också. Folk flyttar och vill få 
en nystart. Man känner ut med det gamla, och in med det nya. 
Man vill skapa en slags sinnesro. Det är där vi kommer in och 
pantry organisering har aldrig varit lättare än med våra lös- 
ningar. Man beställer allt själv på hemsidan, säger Natasha. 

VATTEN- OCH OLJERESISTENTA 
En vanlig fråga är var etiketterna kan appliceras. Natasha 
berättar att de går att använda både på glas- och plastytor  
tack vare att de är vatten- och oljeresistenta. 

– Det är en viktig egenskap för mig. Innan jag startade mitt 
företag, var det enda jag såg handskrivna etiketter hemma hos 
bekanta och familj. Det gick inte att diska eller återanvända, 
då de förstördes av fukt och vatten. En burk som har våra 
etiketter applicerade går bra att handdiska, säger Natasha. 

PERSONLIGT UTFÖRANDE
I shopen kan man välja standardpaket som innehåller färdig-
skrivna etiketter, men det finurliga är att man även kan göra 
personliga och måttanpassade etiketter, berättar Natasha. 
Det finns inga begränsningar när det kommer till typsnitt och 
design.

– Alla hem är unika, har olika saker på hyllan och olika 
förutsättningar. Allt går att skapa och allt går att ta hänsyn  
till. Den som är nyfiken hittar etiketterna på Instagram-kontot 
@Nqlabels.se, avslutar Natasha. 

HUS & HEM FORM OCH FUNKTION

18

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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Välj en totalentreprenör som säkrar kvaliteten och tidplanen.  
Pröva alternativ till de masstillverkade varorna. Ta hjälp med att tänka 
nytt. Det är tre av de fem råd som Magnus Dahlström på Dahlström 
Kök & Design vill ge dig som ska renovera köket därhemma.

Text: Tobias Christoffersson

5 RÅD PÅ VÄGEN  
TILL DITT NYA KÖK

KÖK HUS & HEM
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HUS & HEM FORM OCH FUNKTION

En köksrenovering är ett stort projekt som kräver både 
tid, eftertanke och planering. Många val, många beslut, 
många möjligheter, stora summor pengar i luften. Här 
följer fem kloka råd från Magnus Dahlström som hjälpt 
många villaägare från start till mål med sitt nya kök.

 
1) TA HJÄLP MED ATT TÄNKA NYTT
När du börjar tänka på hur du vill ha ditt nya kök är det lätt att bli 
hemmablind och ”fastna” i hur ditt kök ser ut idag. Det finns ofta 
större möjligheter än du tror att skapa nya lösningar.

– Ta med dig din vision eller dina funderingar till köksbutiken, 
prata igenom dem med specialisterna där: känsla, stil, färger,  
funktioner, material och planlösning, säger Magnus.

2) FÖRDELARNA MED TOTALENTREPRENÖR
Det finns flera olika sätt att gå till väga när du ska renovera ditt kök. 
Att först köpa en kökslösning och sedan anlita de olika hantverkare 
som behövs – snickare, elektriker, VVS-tekniker, murare till exempel 
– själv är ett sätt. Magnus Dahlström vill lyfta fram fördelarna med 
en totalentreprenör, det vill säga ett företag som hjälper dig med allt 
från start till mål.

– Som privatperson kan det idag vara väldigt svårt att agera  
projektledare själv och hitta och boka in hantverkare i rimlig tid, 
många är helt enkelt uppbokade lång tid i förväg. En bra totalentre-
prenör däremot har väl etablerade samarbeten med alla hantverkare 
som behövs, ser till att de är på plats när de ska och leder arbetet så 
att du som kund inte behöver bekymra dig.

3) VAR NOGA MED HEMBESÖKET
Efter ditt första besök i köksbutiken följer i regel ett hembesök,  
ett naturligt och viktigt nästa steg.

– Då tar köksspecialisten med sig färg-, stil- och material- 
prover hem till dig för att du ska få uppleva exempelvis köksluckan 
i miljön den ska vara i. Infallande ljus, befintlig belysning, färger 
och mönster som du redan har påverkar nästan alltid det slutgiltiga 
intrycket. Hemma hos dig kan vi också göra de mätningar som är så 
avgörande för ett perfekt slutresultat. Millimetrarna är viktiga när 
det gäller skåp, luckor och bänkskivor. Vi kan också se hur el och 
vatten vid behov kan dras om, berättar Magnus.

4) FÖRDELARNA MED LOKAL TILLVERKNING
Det finns intressanta alternativ till masstillverkade kökslösningar 
från de största leverantörerna. Magnus Dahlström tar sin egen 
verksamhet som exempel: 

– Vi samarbetar med en lokal tillverkare i Hallstahammar som 
kan måttanpassa allt. Våra kunder är inte låsta till ett standardutbud 
och en viss uppsättning färger, och våra snickare hämtar lådor och 
stommar som redan är ihopsatta i fabriken. Det spar tid i hemmet 
hos kunden och vi har inga problem med försenade leveranser.

5) BEHÖVER DU HELRENOVERA?
Kanske en märklig fråga att avsluta med, men tänk ett varv till för 
säkerhets skull.

– Du behöver inte alltid riva ut allt och börja om för att få en stor 
förändring och känslan av ett nytt kök. Nya luckor och uppdaterade 
förvaringslösningar kan räcka långt, särskilt om du kan få dem 
måttanpassade efter just dina behov. 

" Ta med dig din vision eller dina  
funderingar till köksbutiken, prata  

igenom dem med specialisterna där "
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Badkaret är en plats för avkoppling och varma, sköna stunder. 
Annelie Adetoft hos badkarsdesignern Nordhem guidar dig genom 
olika badkarsmodeller och tipsar om vad du ska tänka på för att 
hitta det badkar som är bäst för just dig.
Text: Tobias Christoffersson

SÅ VÄLJER DU  
RÄTT BADKAR
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Att sänka sig ner i ett varmt 
bad är inte bara skönt och 
avkopplande, det är hälso- 
samt också, det finns det 
faktiskt forskning som visar. 

Regelbundna varma bad kan förebygga 
såväl hjärt- och kärlsjukdomar som dia-
betes och motverka depression, sömns-
vårigheter och förhöjt blodtryck.

TÄNK PÅ FUNKTIONEN FÖRST
För dig som söker ett skönt och passande 
badkar finns det många olika modeller, 
material och utföranden att välja mellan. 
Annelie Adetoft på Nordhem tipsar oss 
om hur man bör välja:

– Det första du ska tänka på är vilken 
funktion badkaret ska fylla. I ett mindre 
badrum till exempel kan det vara bra om 
badkaret kan användas både till dusch 
och bad. I ett större badrum däremot 
kan ett fristående badkar ge ett vackert 
blickfång, berättar Annelie och listar fyra 
huvudtyper av badkar: hörnplacerade, 
fristående, duschbadkar och massage- 
badkar.

Hörnplacerade badkar: Det klassiska 
hörnplacerade badkaret är rektangulärt 

med paneler runtom – med det finns även 
andra former – och har ofta breda sarg-
kanter, bra som avställningsytor. Istället 
för paneler kan hörnbadkaret byggas eller 
kaklas in. Anneli lyfter fram både fördelar 
och nackdelar med det.

– Ett inbyggt badkar kan verkligen ge 
en snygg, personlig och lyxig känsla, men 
det är också dyrare och krångligare om 
något skulle hända med badkaret eller 
anslutningarna till det.

Fristående badkar: Ett fristående badkar 
kan ge ditt badrum ett fantastiskt design- 
element och förhöja badupplevelsen flera 
nivåer.

– Ett fristående badkar gör sig bäst i ett 
medelstort eller stort badrum där det kan 
stå luftigt. Fristående badkar finns många 
olika storlekar, former och material och 
är ofta gjutna i ett stycke.

Duschbadkar: Ett duschbadkar är gjort 
för att vara bekvämt att både duscha och 
bada i och är en bra lösning för det lilla 
eller mellanstora badrummet.

– Du kan också välja till en särskilt 
anpassad glasvägg för duschytan så att 
vatten inte stänker ut i badrummet,  
berättar Annelie.

Massagebadkar: Med ett massagebadkar 
kan du utöver det varma sköna doppet 
få rygg-, fot-, botten- eller helkropps-
massage och ljusterapi med mera – men 
massagebadkaren är förstås också en lite 
större investering. De flesta badkar med 
massagesystem är hörnplacerade, men det 
finns även fristående modeller.

– När du väljer massagebadkar, tänk 
bland annat på att kolla upp ljudnivån, 
användarvänligheten i styrsystemet, att 
slangarna är PVC-fria och vad som gäller 
för garanti och service.

EMALJ, AKRYL ELLER MARMOR?
De vanligaste materialen för badkar  
är emaljerad stålplåt, plastmaterialet  
sanitetsakryl och naturmaterialet gjut-
marmor. Annelie Adetoft berättar:

– Emaljerad stålplåt är tåligt och i regel 
billigare, men ger en kallare och halare 
yta. Ett akrylbadkar håller värmen bättre 
och har ett något strävare ytskikt vilket 
minskar halkrisken. Gjutmarmor som 
består av kristalliserade bergsmineraler 
och harts håller värmen riktigt bra och är 
slitstarkt. Det är vackert och mer exklu-
sivt, men också dyrare och även tyngre: 
ett fyllt kar kan väga 400-500 kilo. 

HUS & HEM BADRUM

Våra populära Level One-hus gör steget in i ett äkta Myresjöhus lite 

lättare – utan att du behöver göra avkall på kvaliteten. Här utnyttjas 

varje kvadratmeter på bästa sätt genom smarta, genomtänkta 

planlösningar - med prisvärda hus som resultat. Kliv in och lär 

känna ett vackert, tryggt och enkelt boende.

Läs mer på myresjohus.se

Level One, 
steget in i 
eget hus.
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Ladies and gentlemen, det är hög tid att sondera terrängen om du vill ha en brittisk vår 
på fyra hjul. Mats Johansson, eldsjälen bakom British Auto, berättar vad den bilköpare 
ska tänka på som har fallit för sportbilen Morgan och engelsmännens charm.
Text: Eva Rydinger
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MÖT VÅREN I EN  
BRITTISK KLASSIKER 

MOTOR HEM & FRITID
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De ikoniska sportbilarna står på rad och lacken glittrar 
oskuldsfullt och förförande i British Autos show room 
i Stenkullen utanför Lerum.

– Vi förverkligar människors bildrömmar. Det är 
många som har funderat länge, innan de kommer hit, 
säger Mats Johansson.

DEN SISTA KLASSISKA SPORTBILEN
Morgan Motor Company har tillverkat bilar i mer än 110 år.  
Den som köper en sådan får den sista klassiska sportbilen, en bil  
som inte är överfylld med modern teknik, berättar Mats. Bilarna 
byggs på samma vis sedan 1936 med klassiska trådekerfälgar och 
manuell sufflett.

– En Morgan är verkligen tillbaka till grunden vad en bil är 
och något som du kör själv. Den kan inte köra åt dig, säger Mats. 
Samtliga är byggda för hand där ask, aluminium och läder är givna 
material. Och all plåt handknackas.

– Det är ett gediget hantverk och extremt lite plast. I princip är 
plasten obefintlig, möjligen en liten motorkåpa.

NY ELLER GAMMAL?
Den som ska köpa en Morgan för första gången bör tänka igenom ett 
par saker. Hur långa resor man ska göra, hur ofta den ska användas 
och vad den får kosta. Den som vill ha en billigare och driftsäker 
modell ska söka efter en bil med mindre motor. Den som ska göra 
långresor bör välja en fabriksny.

– En del vill ha en gammal bil som är lite skönt vintage-sliten och 
bara använda den ibland. Den som köper en sådan bör ha ett intresse 
för bilar. Det kräver ett större ansvar och att man själv kan meka 
eller skruva, berättar Mats. Men det är ingen större skillnad på en 
fabriksny eller tio år gammal Morgan. Till skillnad mot en Volvo som 
blir omodern efter tio år.

– Ett tio år gammalt exemplar är fortfarande modern och har ofta 
inte gått så många mil. Bilen har lång livslängd om den sköts och 
tas om hand. Den bör stå varmt och torrt i garage och skyddas från 
väder och vind.

FÖRHÅLLANDEVIS KORT LEVERANSTID
Leveranstiden för en specialbeställd Morgan är idag 4–5 månader. De 
klassiska färgerna Racing green och Royal Ivory White är vanligast, 
men en ny går att få i vilken lack som helst.

– Läderklädslar finns i kanske tjugo olika färger i grundsortimentet. 
Men det går alltid att specialbeställa. Det är nästan aldrig att två bilar 
är identiska, säger Mats.

Många som drömmer om sådana här bilar är också passionerat 
intresserade av den engelska kulturen. De längtar efter att göra resor 
med bilen, åka nedcabbat i tweedkavaj på kurviga vägar ut i Europa 
eller England.

– Inte alla, men många tycker om det brittiska arvet och signal- 
värdet som den står för. Det finns en identitet man vill förenas med. 
Därför är det också vanligt att man går med i klubben som ger en 
trevlig gemenskap. Man träffas och åker ut ihop på landsvägarna, i 
olika delar av landet.

Men måste man vara passionerat bilintresserad för att köpa en 
Morgan?

– Nej, det tycker jag inte. Inte om man köper en ny. Då får man 
en klassisk gammal bil med ny teknik som man bara kan njuta av, 
avslutar Mats.

Vi är Morgan Main Dealer Sweden och hos oss hittar du nya och begagnade Morgan 
tillsammans med handplockade brittiska veteraner och klassiska märken. 
    På vår hemsida britishauto.se kan du läsa mer om Morgan och aktuella objekt.
    Välkommen till oss på British Auto, strax utanför Göteborg.

Hede Gärde 2, 443 60 Stenkullen.
Tel: 0302-10 000. www.britishauto.se

Sidospåret.
Att köra en klassisk Morgan är ett mer lustfyllt sätt att ta 
sig fram. En upptäcksresa vid sidan av det vanliga.
     Helt nya Morgan Plus Six och Plus Four med sina lätta 
CX-chassin i aluminium, har turbomatade motorer med 
6 respektive 4 cylindrar, på 335 eller 255 hk. Bägge med 
magisk sportbilskänsla och mängder av valmöjligheter.
    Beställ din personliga Morgan hos oss, precis som du 
vill ha den, för den byggs bara för dig. 

HEM & FRITID MOTOR
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Många laddboxar och elbilar har möjlighet att schemalägga laddningen till 
nattetid, då elpriset är lägre. Men, vilken tid som ska bli dygnets billigaste timmar 
förändras och utropas en gång om dygnet. En fast schemaläggning rättar sig 
alltså inte efter varje dygns nya lågpristimmar. Men, med appen Gridio så styrs 
laddningen efter det absolut lägsta spotpriset, då elen dessutom är ”grönast”. 
Villanytt tittar här på verktyget och ser att stora slantar kan sparas.
Text: Tom Swales

APPEN SOM LADDAR  
BILEN BILLIGAST 
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Många elbilsägare har ett så kallat ”spotpris-
avtal” med sin elleverantör, men missar ändå 
möjligheten att ladda bilen då spotpriset är som 
allra lägst. Sven-Olof Englund, representerar 
appen Gridio som kommunicerar med bilens 
molntjänst för att styra laddningen:

– Om man skaffar elbil så kommer den sannolikt bli hushål-
lets största elförbrukare. Så laddpriset får mycket stor påverkan 
på plånboken. Men med den här appen, som är gratis, laddar 
man alltid med lägsta elpriset. Många har tyvärr vanan att sätta 
på laddningen när de flesta kommer hem efter jobbet, och då 
tankar man dyr el. Om man däremot har en tidsinställning som 
regelbundet startar laddningen på en viss nattetid, så kan man 
sänka elkostnaden med cirka trettio procent. Men, man kan 
alltså sänka priset med ytterligare runt trettio procent om man 
låter appen pricka in varje dygns absolut billigaste laddtider. 

Det handlar alltså om att dygnets billigaste timmar är rörliga 
och föränderliga, och den rörligheten ökar. Så en pricksäkrare 
laddning kommer att öka besparingen för var dag. 

INGEN KOSTNAD ELLER EXTRA HÅRDVARA
Även om Gridio relativt nyligen har lanserats så är användarna 
redan många. Appen och tjänsten är gratis, eftersom utvecklarna 
vill få in så många användare som möjlig. Avsikten är att sedan 
kunna få betalt av nätägarna för att belastningen flyttas till tider 
då elnätet har mer kapacitet. Det spelar inte heller någon roll 
vilket varumärke på laddstationen som man har.
– Moderna bilar, i synnerhet elbilar, är ju uppkopplade mot 
nätet och bilens system tillåter kommunikationen med vår app. 
Därmed kan appen stoppa laddningen och starta den vid den tid 

då elen är billigast. Kommunikationen sker bara med en 
begränsad del av laddningssystemet, så biltillverkare, garanti-
parter eller försäkringsbolag har inget emot det.

ANVÄNDER MER GRÖN OCH SVENSK EL
Elpriset är som lägst då samhällets förbrukning förväntas vara 
som lägst, och tillgången på förnybar energi som exempelvis 
vindkraft är god. Under dessa timmar räcker vår inhemska el 
för att mätta behovet. Och svenskproducerad el är som bekant 
nästan uteslutande fossilfri, och till mycket stor del förnybar. 
Sven-Olof tillägger:

– Har du dessutom solceller 
på villan, så blir besparingen 
och miljögärningen optimal, 
eftersom du då laddar bilen 
med din egen över-
skottsproduktion.

Villanytt noterar 
att deras app även 
föreslår vilken tid 
du bör tidsinställa 
disk- och tvätt-
maskinerna 
för att spara 
elkostnaderna. 
Något som 
blivit alltmer 
intressant i och 
med de stigande 
elpriserna.
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Är du trött på ”prylstuvning” i garaget, saker som täcker 
förrådsgolvet och att ständigt behöva flytta berg för att få 
fram rätt verktyg? Längtar du efter ett bättre system för 
förvaringen, och att återigen kunna få in bilen i garaget? 
Du är inte ensam. Vi kallar in expert Christine Dalman, 
från Elfa Lumi som ligger bakom de klassiska flexibla 
förvaringssystemen.

Text: Tom Swales

BÄSTA TIPSEN FÖR 
ORDNING I GARAGE 
OCH FÖRRÅD
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Vilka är de främsta råden för att undvika 
kaos i garage och förråd?

– Många stuvar bara in saker där det 
får plats, utan att skapa en specifik plats 
för de prylar som hör ihop. Då hamnar 
leksaker bland verktygen, blomlökar 

bland julsakerna och ridspöt bland utedynorna. Så satsa 
på att dela upp sakerna i kategorier, vars användning hör 
ihop. Exempelvis trädgårdsredskap, verkstadsverktyg, 
båttillbehör, fiskeprylar, skidutrustning och likande. Texta 
gärna tydliga rubriker, med en kraftig penna på varje 
plats. Då blir det garanterat lättare att upprätthålla och 
hitta i systemet. Den andra grundfelet är att fylla golvet, 
i stället för att nyttja väggarnas möjligheter. Till och med 
bildäcken och cyklarna kan hängas på väggen, i stället för 
att blockera golvyta. Ännu friare golv får man genom att 
byta ut arbetsbord på ben, mot bänkskivor som hänger på 
konsoler, tipsar Christine.

Men om man ställer hyllor och skåp mot väggarna, då  
blir man ju låst till möbelfackens fasta mått, trots att 
platsbehovet ständigt växlar?

– Ja, och därför bör även förvaringssystemet vara f 
öränderligt, understryker Christine. Det underlättar jätte- 
mycket om man kan ändra varje avdelning i höjd, bredd 
och djup. Och hyllplan, utdragbara trådbackar, lådor, 
krokar och olika former av hängare ska enkelt kunna 
omplaceras, med bara ett snabbt handgrepp. Många som 
använder vårt system har den här fulla flexibiliteten, där 
alla delar kan flyttas och anpassas. Då hindras man inte 
heller av rör, ventilationskanaler, ledningar, kontakter eller 
elmätare. Man bygger bara runt om hindret, exempelvis 
ett säkringsskåp, som då fortfarande är tillgängligt. Sen 
kan man ha ett draperi att dra för förvaringen, när man 
jobbar så att slipdamm och sågspån yr. Men, känsliga 
småsaker lägger man helst i lådor. Om väggytan är fri från 
hinder så kan man faktiskt göra hela förvaringssystemet 
skjutbart i sidled. De horisontella elfaskenorna, som kan 
bära upp allt, kan nämligen hängas på en horisontell 
glidskena, upptill på väggen. 

Är det främst stora hushåll bör skapa genomtänka  
förvaringssystem, och tydligt angivna platser för saker? 

– Absolut inte. Små hem har ju mindre yta, och då får 
varje rensad kvadratcentimeter ännu större betydelse. 
Och det går verkligen att effektivisera utrymme, och 
ändå ha saker tillgängliga. Att optimera en garderob, ett 
förråd, ett grovkök, ett utrymme på vinden eller i källaren 
kan frigöra utrymme till en efterlängtade hobbyhörna 
eller ett hemmakontor. Men, det är inte lätt att känna till 
alla smarta lösningar, funktioner och komponenter som 
finns. Och då vill jag tipsa om att boka en kostnadsfri 
timme online, med Elfas planeringshjälp. Det är otroligt 
uppskattat, och räcker ofta till att rita upp den kompletta 
drömförvaringen, anpassad för din plats och dina prylar. 
Många som vill ta tag i sin förvaring, använder också 
det digitala planeringsverktyget. Det har hjälpt många 
att vinna yta, så att bilen åter får plats i garaget, avslutar 
Christine Dalman.
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Prisad design, 
förstklassig funktion

zaptec.se

Zaptec

Nästa generations laddbox styrs mot elpriset. Zaptec Go är en liten, stilren 
och smidig laddare för elbilar och laddhybrider som ger dig med rörligt timpris 
på elavtalet möjligheten att ladda automatiskt när elpriset är som lägst.
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RESOR & UPPLEVELSER IDRE HIMMELFJÄLL

För att skapa ett modernt spa, som inte bara motsvarar 
gästernas förväntningar, krävs kloka och smakfulla beslut. En 
optimal upplevelse förutsätter smakfull design, rymlighet och 
atmosfär, behagliga material och en vacker omgivning att vila 
ögonen mot. Ann-Louise Gustafsson på Dalecarnia Hotell & Spa, 
vid Siljan, beskriver den nyrenoverade spaavdelningen, som är 
resultatet av många genomtänkta val.
Text: Eva Rydinger

NYTT SPA MED  
UTSIKT ÖVER SILJAN

Siljan sägs ge ro, kraft och inspiration. Och det finns 
många tillfällen när kropp och själ behöver en kram 
och lite extra omtanke. Det är andra säsongen som 
Dalecarlia – på toppen av vackra Tällberg – bjuder 
in till ett nyrenoverat spa med varma utomhus- 
källor, pooler, bastuavdelningar, yoga och  

behandlingsrum. Besökarna bjuds på avslappning deluxe  
på hela 1 500 kvadratmeter. 

– Det är roligt att kunna erbjuda gästerna de här miljöerna 
– både inne och ute. Här kan du verkligen koppla av och det 
finns gott om utrymme för att inte gå på varandra, berättar 
Ann-Louise Gustafsson.

NYRENOVERAD SPA-ANLÄGGNING
Dalecarlia hade även tidigare en stor spaavdelning men den 
har nu renoverats och byggts ut. Anläggningen är modern rakt 
igenom med nytt rengörings- och uppvärmningssystem. Bland 
annat tas värmen från de varma poolerna tillvara och åter-
cirkulerar. 

– Det bästa är helheten, att vi nu har ett helt hus för träning, 
spa och välmående. Inredningen med blygrå skiffer och trä- 
paneler är också superläcker och passar så bra i naturen här, 
säger Ann-Louise. 

På Dalecarlia kan du njuta kroppen mjuk med yoga eller en 
skön kroppsbehandling. Eller känna sensationen av morgonens 
frost under fotsulorna för att sedan stiga ner i en rykande varm 
utomhuskälla. 

– Man kan också ta ett dopp i stora bassängen eller hänga 
kvar i den stora bastun där lavarna fortfarande doftar friskt 

av trä och utsikten mot de omgivande bergen är helt magnifik, 
säger Ann-Louise.

Kombinationen av värme, vatten och den harmoniska  
estetiken är effektiv för att få alla kroppens sinnen och muskler 
att slappna av. Stegen blir långsammare, tankarna lättare.

– Även barnfamiljer är välkomna men på bestämda tider. Och 
alla besök förbokas så vi kan begränsa antalet gäster. Vårt spa 
har blivit en naturlig och självklar famn här i Tällberg. Kom hit 
för att tanka energi, årstiden spelar egentligen ingen roll. Och 
det ultimata spabesöket följs av en drink i baren och en härlig 
middag uppe på hotellet, berättar Ann-Louise entusiastiskt.

NYA TIDER, NYA PLANER
Framöver presenteras också temahelger med löpning, dans eller 
yoga som hålls av proffsiga instruktörer. Satsningen ligger helt 
rätt i tiden. Efter pandemin är efterfrågan på spa, träning och 
friskvård stor.  

– Vi hoppas att alla gäster ska hitta något de verkligen gillar, 
avslutar Ann-Louise. 

" Kombinationen av värme, vatten och den 
harmoniska estetiken är effektiv för att få alla 
kroppens sinnen och muskler att slappna av "
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På vintern kan en besökare få flera av västkustens vackraste platser, 
nästan helt för sig själv. Det går att hitta vinteröppna och mysiga 
boenden, som erbjuder lokal mat, njutning vid havet och kustnaturen. 
Man kan även unna sig skaldjurssafari, kajakpaddling och uppfriskande 
vinterbad. Villanytt ber Gullmarsstrands Hotell i sköna Bohuslän beskriva 
vad gästerna och turisterna njuter av under vintern.
Text: Tobias Christoffersson

UPPLEV SKÄRGÅRDS-
VINTER PÅ VÄSTKUSTEN

42

Fiskebäckskil är en av de populäraste skärgårdspärlorna 
längs den bohuslänska västkusten. En bit in i Gullmars-
fjorden med Lysekil på andra sidan vattnet, vackra trähus 
från såväl det gamla fiskelägets tid som badortens från 
det tidiga 1900-talet, varsamt utströdda över klipporna. 
På sommaren sjuder här av liv när tusentals turister och 

badgäster njuter i den vackra miljön. Men på vintern…
– När man kommit uppför backen i byn och ska vända ner sista 

biten mot havet, när man ser fjordens vatten breda ut sig… det lugn 
som infinner sig då, det är något helt annat. Du upplever landskapet 
på sommaren också, men nu har du det mer för dig själv. Och du har 
tid att ta in det.

 

STILLSAMT MYS OCH SKALDJUR AV HÖGSTA KLASS
Det säger Åsa Hansson på Gullmarsstrands Hotell i Fiskebäckskil, 
ett av få boenden i området som har öppet året runt. Åsa vill gärna 
inspirera fler att uppleva Bohusläns skärgård vintertid.

– Du kan ha lika fina upplevelser av havet och naturen vintertid, 
bara lite annorlunda. Det här är en tid för frid och kontemplation,  
för stillsamt mys och avnjutande av god mat i vackra miljöer.
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" Du kan ha lika fina upplevelser av havet  
och naturen vintertid, bara lite annorlunda "
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Använd de ljusa timmarna till promenader eller vandringar, 
längs kusten eller genom de små lägena och byarna som 
liksom slumrar nu, det finns färjor som förbinder mellan öar 
och fjordar. Kura sedan skymning med utsikt över havet där 
du bor och njut traktens kulinariska läckerheter på kvällen.

– Vintern är en fin tid för att äta färskfångade skaldjur av 
högsta kvalitet på västkusten. Vi serverar närproducerat i 
säsong i så stor utsträckning som möjligt, men även om den 
lokala närvaron är viktig så flörtar vi gärna med de asiatiska 
köken också, säger Åsa.

SPABAD OCH VINTERKAJAK
Av de hotell och pensionat som har vinteröppet och ligger 
nära vattnet erbjuder de flesta olika bad- och spaupplevelser. 

– Lägg dig i en 38-gradig pool på pålar i havet och bli ett 
med utsikten, och om du känner dig modig, ta ett snabbt 
dopp i havet och återvänd sedan till poolen, eller bastun. Du 
ångrar aldrig ett vinterbad!

För dig som vill att det händer lite mer finns två spännande 
aktiviteter vintertid: skaldjurssafari och vinterkajak.

– Följ med en båt ut och var med om att dra upp läcker-
heterna du äter senare, det är en fin inblick i livet härute. Att 
paddla vinterkajak längs de närmast öde kusterna är en smått 
magisk upplevelse, säger Åsa Hansson.

Men den kanske mest magiska upplevelsen är lika enkel 
som evig:

– På kvällen den dag du kommer hit, ställ dig på bryggan 
och se stjärnorna. Inget slår det.

VÄSTKUSTEN RESOR & UPPLEVELSER

44 NOVEMBER 2022 VILLANYTT    45



NOVEMBER 2022 VILLANYTT    4746

RESOR & UPPLEVELSER

46464646

MÅNGA SIKTAR PÅ  
EVENEMANGSTÄTA  
ÖSTERSUND I VINTER

46

Östersund och närliggande Åre ligger visserligen 
alltid i topp bland svenskarnas mest lockande 
skidorter. Att den stora skidtestarhelgen i  
november lockade mängder var alltså inte oväntat. 
Men de besökare som i år vill uppleva de stora 
internationella tävlingarna har bland annat siktet 

inställt på EM i curling (19–26 nov), samt Para-VM i längdskidor 
och skidskytte (båda 20–29 Jan). Även Ishockey-VM för U18-damer 
(8–15 jan) omgärdas av stort intresse och förväntade besöksskaror. 
Men, kanske världscupen i skidskytte (9–12 mars) kommer märkas 
mest, både på plats och i media. Få förknippar kanske vintern med 
motorsport, men den som vill uppleva fart och kraftfulla motorer, 
har ett spektakulärt event att se fram emot:

– Ja, Arctic Cat Cup är Europas största crosstävling för snö- 
scooter. I år firar cupen femtioårsjubileum, så missa inte 21–22 
januari på Östersund motorstadion, tipsar Elisabeth Richardsson  
på Visit Östersund.

Datumen 23–26 februari är inringade i många familjers kalendrar. 
Då åker ungdomar från Sverige och Norge till Östersund för att delta 
i Nordiska Ungdomsspelen, och självklart följer många föräldrar 
och syskon med.

PÅ IS OCH SNÖ FÖR RENA NÖJET
Vid sidan av tävlingarna så kommer många svenskar till den 
jämtländska huvudstaden, för att åka på is och snö för rena nöjet.  
Få platser har ju 89 km preparerade längdskidspår mitt i staden,  
ett stort spårsystem på den frusna Storsjön för skidor, långfärd- 
skridskor, promenader och vintercykling. Och de som har sina 
slalomskidor och snowboards i packningen, har siktet inställd på 
de två stadsnära slalombackarna, med utsikt över Östersund och 
fjällen.

KOMMER FÖR MAT, KONST OCH DANS
Men tävlingarna och vinstersportnöjet genererar också ett drag 
för helt andra intressen och besökare. För i samklang med den här 
eventsäsongen passar Östersunds butiker, restauranger, kultur-
anläggningar, hotell och företag på att bjuda på extra glädje som 
attraherar.

– Visst. Många besökare har redan upptäckt att här finns  
mycket gott att smaka på, vilket är en anledning till Unesco utnämnt 
Öresund till Creative City. Nationalmuseum Jamtli märker också  
ett stort intresse för den stora utställningen ”Ideal och verklighet 
– Nordisk natur”, med bland annat verk av Bruno Liljefors. Att 
Sveriges tre största dansband, Lasse-Stefanz, Streaplers och traktens 
egna Jannez, spelar här på Norrlands Största Dansgala kommer 
locka en stor danspublik den tionde december. Och för många som 
lever i den omgivande regionen är Östersunds unika butiker, mysiga 
innergårdar och restauranger ett populärt utflyktsmål, berättar 
Elisabeth Richardsson.
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" Många besökare har redan upptäckt att här finns 
mycket gott att smaka på, vilket är en anledning 
till Unesco utnämnt Öresund till Creative City "
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Den här vintern kommer Östersund vara ett av de mest populära 
besöksmålen. I samband med att rekordmånga stora internationella 
sporttävlingar går av stapeln i Jämtlands metropol, så bubblar det av 
glädje, spänning och festligheter under hela vintern. Eftersom Östersund 
är säsongens snackis, så kollar Villanytt vad som fått en sådan bredd av 
besökare att planera en tripp till staden.
Text: Tom Swales
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VÄRDEFULL KUNSKAP OCH KLOKA RÅD FÖR ETT SMARTARE VILLALIV

BYGG & FIXA
Byggnation, trädgård och renovering

Ställ rätt frågor när  
du ska slipa golven
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Så väljer du rätt 
sten för rätt plats

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!

INNER- 
DÖRREN 
– mer stilsättande än  
vad vi kanske anar

Ge golvet ett nytt 
liv och ny chans
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Trots att en stor del av interiören utgörs av dörrar som 
framträder tydligt i ramar av karm och foder, så nyttjas sällan 
dörrarnas stilpotential. Många väljer köksluckor med större 
omsorg, medan innerdörrarna påverkar hemmets karaktär 
mycket mer. Vi ber Viktoria Ström på Simply Oak, bjuda på 
kunskap kring dörrars design, material och egenskaper.

Text: Tom Swales

INNERDÖRREN 
– mer stilsättande än vi anar
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DÖRRAR BYGG & FIXA
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Efter en titt i de stora byggvaruhusen så 
konstaterar vi att många innerdörrar känns 
som ihåliga lådor av klena skivmaterial, 
lackade med intetsägande färger, eller klädda 
med träimitation. Därför är det en behaglig 
upplevelse när Viktoria visar oss det stora 

utbudet av massiva ekdörrar:
– Ek är ju ett både spännande och vackert träslag. De 

flesta förknippar det nog med styrka, exklusivitet och 
respekt. Det tar ju cirka 140 år för ett litet ekollon att 
växa upp och utveckla sina kvaliteter. 

En annan fördel med träslaget är att dess ådring kan 
framträda lika elegant, oavsett i vilken färgton man 
laserar den. 

– Ja, och om man har en viss look i hemmet, eller om 
huset har en tidstypisk stil, så kan man välja dörrdesign 
som stärker den stilen. Ekdörrarna finns i modern,  
klassiskt traditionell, skandinavisk design och andra 
stilar.

Viktoria understryker innerdörrars potential som 
inredningsdetaljer, och att de inte bara är en lucka som 
ska täppa ett hål.

MÅTTANPASSAT ÖPPNAR STORA MÖJLIGHETER
Den som bor i ett arkitektritat, gammalt eller på annat 
sätt unikt hus kan ha svårt att hitta passande dörrar.  
Det standardiserade utbudet på byggvaruhusen kan lätt 
bli fel till en annorlunda arkitektur, unik färgsättning, 
specialmåttade dörröppningar och takhöjder som  
avviker från standard.

– Många husägare och arkitekter uppskattar verkligen 
att vi gör dörrarna måttanpassade, tillägger Viktoria.

Det öppnar fria möjligheter för den som vill skapa  
unika dörröppningar i sitt hem, att då kunna få skräddar- 
sydda ekdörrar och karmar.

Villanytt noterar att även handtagens design har stor 
påverkan på hemmets eller kontorets stil. Det blir som 
att prova olika smycken när vi jämför de cirka tjugofem 
olika handtagsmodellerna. En annan effektfull detalj är 
de dolda gångjärnen, som bara avslöjar sig i springan 
mellan karm och dörr, när den vidöppnas.

OSYNLIGA EGENSKAPER
Viktoria råder läsarna att värdesätta ljudisolering. Syftet 
med innerdörrar är ju till stor del att kunna utestänga 
ljud. Exempelvis från barnens lek, datorspel, TV, musik 
och glada samtal. På andra sidan dörren ska någon 
annan kunna läsa, studera, jobba, sova eller lyssna på 
något annat.

– Ja, och den massiva eken är naturligt ljudisolerande. 
Men, många väljer materialet för att det är förnybart. 
Och eftersom intresset för hållbarhet växer, så kommer 
de här dörrarna ha ett starkt bestående värde. Särskilt 
eftersom alla våra tillverkningsanläggningar drivs av 
solenergi.

BYGG & FIXA DÖRRAR
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EN PERFEKT KOMBINATION  
AV TIDLÖS DESIGN OCH  
EXCEPTIONELL KVALITÉ  

simplyoak.se

EXKLUSIVA DÖRRAR I MASSIV EK
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KÖK BYGG & FIXA

STORA FÖRDELAR 
MED SMÅ BIOLOGISKA 
RENINGSVERK
Det gäller att kalkylera med många egenskaper när man ska välja nytt reningsverk 
till det egna avloppet. Priset, effektiviteten, installationskostnaderna, miljöpåverkan 
samt löpande underhåll och kostnader är de faktorer som har störst avgörande.  
Det här får allt fler husägare att välja biologiska minireningsverk, berättar  
Per-Arne Enér hos leverantören Nytt Avlopp. 

Text: Tom Swales
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Länge har vi pyntat med mossa inför julen. Men nu 
talar allt för att vi ska mossa på väggarna också. Det 
tror Fredrik Eklund som sett trenden letat sig in i hus 
och restauranger i Italien, designernas och inredarnas 
förlovade land.

– Det är definitivt en trend. Var och varannan  
restaurang hade mossa på tak och väggar. Även mosstavlor.  
Och nu har detta kommit hit, till våra vardagsrum och kök, 
säger Fredrik Eklund. 

Och kanske är det inte konstigt att vi faller för att ta hem 
skogen till våra vardagsrum. Människans naturliga miljö är ju 
att leva nära växtlighet och skog. Så vad är inte naturligare med 
en tavla av mossa? 

– Att bo i skogen är vår naturliga miljö – inte hus. Växtlighet 
betyder också mycket för människan i rollen att få ta hand om 
och behöva finnas till. Växter ger också renare luft och välbehag. 
Vi mår helt enkelt bra av det, säger Fredrik.

Så måste man vara skogsmänniska för att trivas med att ha 
tavlor av mossa på väggarna?  

– Nä, det tycker jag inte. Det är ballt även i en exklusiv lägen-
het på stan. Tavlan doftar lite skog de första två veckorna, men 
sedan känner man inget om man inte sätter näsan mot mossan, 
säger Fredrik.

SKÖTER SIG SJÄLV
Mosstavlan är ett hållbart hantverk. Tavlans ram är handgjord 
och den konserverade mossan fästs för hand på ett nät. Dessu-
tom absorberar och renar den luften i rummet, på samma sätt 
som mossan lever i naturen.

– Man kan inte säga att den lever men ändå gör den det. Den 
som har hög luftfuktighet i bostaden kommer märka att mossan 
också är fuktig. Har man torr luft är den torrare, säger Fredrik.

En fördel med att mossan är konserverad är att den som växt 
är helt underhållsfri. Den behöver varken vatten eller sällskap 
som många tror att en krukväxt behöver. Dessutom kan man 
få tavlan i olika färger för den som inte tycker att den kraftigt, 
naturligt gröna färgen passar in. 

– Du behöver inte göra någonting, inte vattna, ingenting. Det 
enda mossan inte tål är direkt solljus. Några timmar går bra 
men annars kan den ta skada. Vi lämnar fem års garanti på våra 
tavlor, men den bör hålla längre än så, berättar Fredrik.

MOSSTAVLOR ATT HYRA
För den som vill känna sig fram kan man hyra sin mosstavla. 
Detta gäller även andra växter som till exempel medelhavs- 
växter. Växterna blir utkörda och man får hjälp med hur de 
ska skötas. De kan också bli utbytta om de av någon anledning 
skulle vissna.

– Titta gärna in på våra Instagramkonton Olivtrad.se och 
Mossvagg.se. Där kan man inspireras av både växter och  
mosstavlor, avslutar Fredrik Eklund. 

" Jag vill uppmärksamma 
omvärlden på djuren  

och deras liv "

KONST HUS & HEM

Skogsbad blev årets nyord för ett par år sedan. Detta speglar uppvaknandet 
för naturens välmående krafter. Att ta hem skogen till sitt vardagsrum är 
därför helt naturligt. Fredrik Eklund driver växtinredningsbolaget Olivträd 
och ser tecken på att mosstavlor är det nya svarta.
Text: Eva Rydinger  

SKOGSBADA HEMMA MED 
MOSSA UPPÅT VÄGGARNA 

INTERIÖR BYGG & FIXA
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" En fördel med att mossan är konserverad  
är att den som växt är helt underhållsfri " 
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                        HAFA | CERAMICHE KEOPE
 Tvättställsskåp HAFA GRACE VIT 800
 Tvättställsblandare HAFA SMOOTH LÅG MÄSSING
  Spegel HAFASTORE SQUARE LED 800
 Duschhörn HAFA INFINITY COMBI 80X80 CM MÄSSING
 Takdusch HAFA FINE MÄSSING
 Vägg och golv CERAMICHE KEOPE ONICE MULTICOLOR 60X60 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!


