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Vår mission är att skapa en mer hållbar 
framtid genom att hämta energi från 
lokala naturkällor. Våra produkter förser 
ditt hem med kyla, värme, ventilation och 
varmvatten – för ett perfekt inomhus- 
klimat med minimal påverkan på miljön.

Tänk om  
naturens energi  
räcker åt oss alla?

IT’S IN OUR NATURE NIBE.SE

Tel: 0709-62 49 73
stigsror@telia.com

Stigs Rörläggeri AB

Tel: 031 - 742 35 60
www.n-center.se 
info@n-center.se

Tel: 0322 - 123 24
Hemsida: www.elterm.se

Mail: info@elterm.se

RÖRLÄGGERI AB

Tel: 0708-920 219
www.stalletsror.se
kontoret@stalletsror.se

Produktnytt

 dalån 335, 446 95 älvängen  |  tel 070-607 31 11 hemsida www.villafritid.se  |  e-post info@villafritid.se

ansvarig utgivare stefan mattsson produktionsansvarig stefan mattsson redaktion jan-erik weinitz, lars bärtås, stefan mattsson, elna sirkka, marita åman, louise abrahamsson  
tryck v-tab vimmerby distribution postnord | för eventuella fel i en annons svarar villa&fritid med högst annonskostnaden eller nytt införande i nästkommande nummer. åsikter framförda i 
signerade artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med tidningens.

FUNDERAR DU 
PÅ ATT BYTA KÖK?
Byt luckor istället för att riva ut hela köket. 

- Du behåller helt enkelt de gamla stom-
marna och byter bara luckor och lådor, till nya 
och moderna. Med denna enkla och prisvänliga 
förvandling så får du ett nytt kök med modernt 
utseende, funktion och med dämpande gång-
järn. Detta system passar alla kök, oavsett ålder 
och är miljö och plånboksvänligt, säger Markus 
Lunde på Kitchen by Kitchen.

Med Gardenas nya fuktighetssensor kan du 
spara vatten och den hjälper dig att ge växterna 
helt rätt mängd.

Få tillbaka WOW-känslan utomhus med Kär-
chers nya smarta högtryckstvättar!

Med Home & Garden-appen kan du göra 
de inställningar du vill ha. Du kan även få 
experttips för varje rengöringsuppgift och 
dessutom dokumentera framstegen med 
tilltalande före och efter bilder som kan delas 
på sociala medier :-) 

SMART  
HÖG-
TRYCKS- 
TVÄTT

FUKTIGHETSSENSOR

Ditt självklara val när det 
gäller markprodukter
Stort sortiment av marksten, natursten, mursten, dekorsten, 

gräs, belysning, sand & grus, VA material, tillbehör m.m. Entreprenadv. 1, Göteborg. Tel: 031–55 92 00. www.gardajohan.se

Gröna  
lösningar

Monotec gabioner - landskapsdesign med natursten

Ecoraster - gräsarmering med permeabel yta

Sedumbackar - färdigetablerad sedum från start

 

BG Byggros AB Levins väg 4 291 73 Önnestad Tel: 0771 48 90 00 

Se mer på www.byggros.com

www.nibe.se
www.gardajohan.se
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Villaägare med rörligt elavtal och hög elförbrukning 
har drabbats av bistra räkningar i vinter. Är det säk-
rare att välja ett fast elpris, eller finns det andra åt-
gärder i huset som kan löna sig? Villa & Fritid har 
frågat energirådgivare Mats Danielsson om smarta 
råd.      text: lars bärtås

Vädrets makter är oförutsägbara, vilket 
vi alla erfarit i vinter då klimatet skiftat 
mellan sträng kyla och mild vårvärme. 
Vädret påverkar i hög grad också elpri-
serna som svängt mycket. För villaägare 
med rörligt avtal har det varit en orolig 
tid och många har drabbats av svidande 
räkningar under årets första månader.  

– Historiskt sett har det varit fördelak-
tigt med rörligt avtal, då elpriset under 
långa perioder varit lågt. Men i början 
av året blev det en dyr överraskning 
när kylan slog till och elpriset rusade i 
höjden. Lärdomen av detta är att välja 
ett fast avtal om du vill veta vad du ska 

betala varje månad, eller fortsätta med rörligt pris om du vågar 
ta en högre ekonomisk risk, säger Mats Danielsson, energi- och 
klimatrådgivare i Göteborg, Partille och Öckerö kommun.  

villaägare som har elvärme har mest att vinna på att se över 
sin elkonsumtion och agera flexibelt, konstaterar Mats Danielsson.

– Har du ett värmesystem med direktverkande el är det i 
regel klokt att investera i en luft/luftvärmepump och använda 
den som huvudsaklig värmekälla. Tänk dock på att pumpens 
effekt försämras väsentligt när det är 
kallt. Har du även en braskamin kan 
du spara mycket på att elda under de 
kallaste dagarna.
Det finns olika sätt att öka nyttan av 
en luftvärmepump, till exempel genom 
att ha fria passager till närliggande 
rum och eventuellt även installera så 
kallade värmeförflyttare som hjälper 
till att sprida varmluften.

– Mät gärna temperaturen i rummen 
för att bedöma om det är lämpligt. 
Men tänk också på hur rummen an-
vänds. Det går att spara en bra slant 
på att anpassa uppvärmningen och 
sänka värmen i rum som ofta står 
oanvända.

att kunna anpassa och styra 
uppvärmningen kan göra stor skillnad, 
särskilt med tanke på att elpriserna lär 
variera i takt med att energisystemet i 
Sverige blir mer beroende av förnybara 
energislag, som vind- och solkraft. 

– Smarta styrsystem är en teknik på frammarsch, inte minst 
inom värmepumpar där man utvecklar lösningar för att styra 
uppvärmningen efter rådande elpriser. Denna teknik förutsät-
ter att husägaren har ett timprisavtal, vilket ännu så länge inte 
är så vanligt. Men mycket talar för att det kommer bli ett mer 
fördelaktigt alternativ i framtiden. 

att producera sin egen el är ett annat exempel på hur en 
villaägare kan göra sig mer oberoende av elmarknaden. 

– Intresset för solceller ökar hela tiden, vilket jag märker av 
alla samtal vi får. Men det blir också vanligare att man vill satsa 
på en paketlösning, som solceller med batterilager och laddbox 
till elbilen. Fördelen med att välja ett paket är att man kan an-
passa komponenterna till varandra, så att man får ett enhetligt 
fungerande system för sin elanvändning, säger Mats Danielsson.

Energirådgivare, 
Mats Danielsson

En kamin som eldas med 14 kilo ved per dag ger ett energi-
tillskott på 47 kWh per dygn. 

Contura 21S

SMARTA LÖSNINGAR NÄR 
ELPRISET SVÄNGER

• Se över ditt elavtal. Det brukar 
finnas förmånliga rabatter-
bjudanden vid byte till annat 
elbolag. Var dock noga med att 
kontrollera villkoren i avtalet.

• Håll koll på hushållets elan-
vändning. Många elbolag erbju-
der appar som visar förbruk-
ningen timme för timme, vilket 
kan hjälpa dig att upptäcka 
onödig konsumtion och dolda 
energitjuvar.

• Se över element och termo-
stater. Byt ut äldre termostater 
som reagerar trögt, skaffa 
digitala modeller som är enkla 
att reglera. Se till att värmes-
pridningen från elementen 
inte blockeras av möbler eller 
täckande gardiner.

• Sänk värmen i rum som sällan 
används. 

• Täta fönster och dörrar med 
nya lister.

• Komplettera direktverkande 
el med luft/luftvärmepump.

• Använd vedkaminen som 
besparande komplement när 
kylan slår till.

• Överväg att satsa på egen el-
produktion med solcellspaneler 
och eventuella paketlösningar.

• Hög elförbrukning i huset? 
Fundera på om det är värt att 
byta till ett effektivare värme-
system.

• Rådgör med din kommunala 
energi- och klimatrådgivare 
om vilka lösningar som passar 
ditt hus.

SMÅ OCH STORA TIPS 
FÖR ATT SÄNKA  
ELKOSTNADERNA

fakta

SAMMA BATTERI
TILL ALLT

Trimmer 115iL och  
häcksax 115iHD45  
+ batteri BLi10 och laddare QC80

BATTERIKIT

Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80 
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00

GÖTEBORG/SÄVEDALEN: Värmekällan Väst AB.
Industrivägen 55. 020-565 000. www.ivtcenter.se
GÖTEBORG/HISINGSBACKA: Göteborgs El & Rörjour AB, 
Aröd industriväg 28. 031-500 120. www.500120.com
KUNGÄLV: Göteborgs El & Rörjour AB, 
Utmarksvägen 18. 031-500 120. www.500120.com
KUNGÄLV: Ytterby Rör AB,
Truckgatan 2. 0303-921 45. www.ytterbyror.se

Hälsosamt
inomhus–
klimat
VENT 402

Läs mer på ivt.se

Contura 856 Style

Kompakt. Kapabel.
Nya Contura 800 Style har fått en uppdaterad, ännu elegantar  e 
design. Men framför allt fler funktioner som gör det enklare att elda. 
Autostart för snabb antändning och boost-funktion för att väcka 
liv i glöden är bara några av nyhetern  a som skapar skönare stunder 
framför brasan.

c o n t u r a . s e

Årets Kamin 2021

Contura 856 Style

 SPARA 2000 kr, nu från 16.900 kr

Köp till skorsten 
SPARA ytterligare 3.000 kr 

Ekenleden 13 A
428 36 Kållered, Göteborg

Kontakta oss
Tel: 031-27 01 18
Mail: info@skorstenspojkarna.se

Öppettider
Mån – Tors: 10:00 – 18:00
Fre: 10:00 – 15:00
Lör: 10:00 – 14:00
Sön: Stängt

www.husqvarna.com/se/
www.ivt.se
www.skorstenspojkarna.se


Fem lokala bygghandlare med stora resurser!
Hos oss hittar du kvalitet - kunskap - service. Här får du råd och hjälp. Vi bryr oss om slutresultatet på ditt byggprojekt och därav vårt kundlöfte - Vi får bygget att snurra!
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BYGGA NYTT  
ELLER RENOVERA?

HUNTONIT ÄR STÖRST PÅ FÄRDIG-
MÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR

                       huntonit.se

Byggmästaregatan 3
Kungälv Tel 0303-625 00

Älvängen Tel 0303-39 10 00

August Barks gata 24 
Västra Frölunda
Tel 031-45 08 50

Kärrlyckegatan 26 
Göteborg

Tel 031-54 20 60

Hedsvägen 2
Kode

Tel 0303-500 30

FRAMTIDSSÄKRA DIN BYGGNAD MED 
PAROC® KLIMATSKIVA

BRINNER 
INTE

LÄS MER PÅ PAROC.SE

Vi har haft en oväntat kall vin-
ter och det innebär också höga 
elräkningar. Ett sätt att spara 
tusenlappar är att installera en 
braskamin om man inte redan 
har en.   text: contura

Med kraftigt stigande elpriser ser allt 
fler över sina värmesystem i hemmen 
och en lika effektiv som mysig åtgärd 
är att installera en braskamin. 

En kamin som eldas med 14 kilo ved 
per dag ger ett energitillskott på 47 
kWh per dygn. Räknat på 150 dagar 
oktober till mars blir det 7000 kWh, en 
besparing på hela 10 000 kronor.

– En modern braskamin ger mycket 
värme, slukar betydligt mindre ved än 
tidigare och ger också betydligt lägre 
elräkning. Myset får man på köpet, 
säger Catharina Björkman, Marketing 
Communication Manager på Contura.

elden fyller en central roll i 
många hem och en miljon villaägare 
har redan valt att installera braskamin.

 Utvecklingen av braskaminer har 
varit enorm de senaste åren och en 
modern braskamin förbrukar 50 pro-
cent mindre ved och är 90 procent 
renare än en 30 år gammal kamin. 

En familj kan enkelt spara upp till 
3 000 kronor per år på att byta ut sin 
gamla kamin mot en ny, och upp till 10 
000 kronor på att installera en braska-
min om man inte har någon innan.

– En modern braskamin är mycket 
effektiv och om man eldar rätt så är 
eldningen dessutom koldioxidneutral. 
Oavsett om huset värms upp med 
fjärrvärme eller egen värmeanläggning 
är en braskamin ett bra komplement 
som ju också är en helt el-oberoende 
värmekälla, säger Catharina Björkman.

SÄNK ELRÄKNINGEN 
MED EN BRASKAMIN 

• Välj en modern bras-
kamin. 

• Elda bara med torr ved. 

• Välj lövved den ger 
mer värme än barrved, 
den brinner dessutom 
lugnare. 

• Sota regelbundet skor-
stenen. 

• Kontrollera röken. Är 
den vit, nästan genom-
skinlig så vet du att du 
eldar rätt. 

TIPS PÅ HUR MAN SKA ELDA FÖR 
ATT SPARA PENGAR OCH MILJÖN:

Contura 216 G Style

•	Elda	inte	hushållsavfall,	plast,	målat	eller	impreg-
neratvirke	för	då	bildas	hälsofarliga	rökgaser.	

www.ctc.se

Välj CTC när du investerar i en ny värmepump. Då sparar  
du både på miljö och uppvärmningskostnader och får en  
av marknadens mest pålitliga värmepumpar.
Läs mer på ctc.se

Låt en av våra nya  
värmepumpar bli  
hjärtat i ditt hem!

Gäller: CTC GSi 600

GÖTEBORG: RADIATOR VVS AB, TEL. 0702-51 23 20, HAKAN.KOVACS@RADIATORVVS.SE
GÖTEBORG: SKÖLDSBERGS VVS AB, TEL. 0763-23 55 10, PEDER@SKOLDSBERGS.SE
KUNGSBACKA: NORDHALLANDS RÖR, TEL. 0702-63 38 82, NORDHALLANDSROR@GMAIL.COM
KUNGSBACKA: SANDÖ RÖR AB, TEL. 0300-206 07, INFO@SANDOROR.SE
KUNGÄLV: KLIMATTEKNIK I VÄST AB, TEL. 0303-24 61 80, INFO@KLIMATTEKNIK.SE
MÖLNDAL / LINDOME: LÅNGEDRAGS VVS AB, TEL. 0739-62 53 13, INFO@LANGEDRAGSVVS.SE

www.woody.se
www.ctc.se
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Uteplats med stora skifferplattor. Steg och tegel (8-11 cm) med snidad kant. Bänkar och bord.

Stentrenden är tydlig, det märks åtminstone när man 
kikar runt i villakvarteren i Onsala. Här kantas träd-
gårdarna av ståtliga stenmurar, garageuppfarterna 
är grusade eller stenbelagda och kring husen finns 
dekorativa gångar, trappor och terrasser med plattor 
i olika former och färgnyanser.

Funderar även du på att  
använda sten i trädgården? 
Marcus bästa tips är då: 

1Skapa en ritning på din drömträd-
gård antingen själv eller med 

hjälp av en trädgårdsarkitekt. 
Har man en ritning är det lättare att 

bygga en helhet oavsett om man gör 
det själv eller lejer in folk att göra jobbet. 
Gör man flera olika projekt utan att se 
till helheten är det lätt att det istället blir 
rörigt och inte hänger ihop.

2 Då det är dags att verkställa drömmen ta det i sek-
tioner (om man inte har råd att göra allt på en gång). 

Utgå från ritningen. Möjligheten att lyckas blir större och 
det blir billigare i slutändan. Ska det vara en mur och 
en plantering så gör det i samma moment för att få bäst 
resultat. Görs planteringen först eller muren först, kan 
det lätt bli att man får flytta eller justera den delen som 
redan är ”klar”.

En trend på stark frammarsch i villaträd-
gårdar är natursten i alla former (t ex 
skiffer, gnejs, sandsten, granit). Både på 
uteplatser, gångar och till murar.

natursten  
Ett lyft för trädgården

Etager, kurvor och olika 
stenmaterial kan bli ett 
snyggt blickfång. 

I Sverige har vi god tillgång 
på natursten av skilda sorter. 
Granit är den vanligaste bergar-
ten. Den används i trädgården 
främst i gångar och körvägar 
i form av smågatsten. Stor-
gatsten används främst till 
kantsten och låga stödmurar. 
Gatsten passar lika bra i en 
gammal som en ny trädgård. 

Skifferplattor kan vara na-
turligt brutna eller kanthuggna. 
Den första typen ger ett mjukt 
intryck och passar i äldre träd-
gårdar. Fyrkantigt huggna skif-
ferplattor gör sig bäst i en 
modern trädgårdsmiljö.

Stora skifferplattor blandat med mindre kant- och natursten. Här 
har man byggt in stora blomlådor som ger mer liv åt helheten. 

Gångarna i oregelbunden skiffer. Att välja oregelbunden 
sten istället för sågad gör att gångarna skapar ett mönster i 
sig själva och ger trädgården ytterligare liv.

sten
några fakta

Marcus Asplund, Boar 
Sten & Trädgård AB.

EN RIKTIG STENHUGGARE
Vi kan allt från marksten och köksbänkar till 

fasader och gravstenar.

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com

Tel 0300-180 25

marksten

offerdalsskiffer

bohus-
granit

fönster- &
köksbänkar

www.henrikssonsstenhuggeri.com
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Hur	 gör	man	 för	 att	 lyckas	 om	man	 är	
nybörjare	och	aldrig	haft	gröna	fingrar? 
Jag har provat att odla både i friland och i 
pallkragar. Jag har testat att köpa fröer och 
att ta fröer från köpta grönsaker. Allt med 
blandade resultat. 

Är man nybörjare är det säkrast att börja 
med lite mer lättodlade grönsaker. Det är 
trevligt att bli belönad för det jobb man trots 
allt lägger ner!

Tacksamt att börja med är exv. tomat, 
sallad, spenat, sättlök, rädisor, rödbetor, 
squash, sockerärtor eller persilja. Även po-
tatis är väldigt enkelt att lyckas med. 

det finns lite olika sätt att odla

Man kan förodla, men man kan även så direkt 
i friland, pallkragar eller i krukor. Om man 
vill förodla är det en bra tid att börja nu. På 
de flesta fröpåsar finns information om när 
man bör förså och när det är dags om man 
väljer att plantera direkt ute. 

när man förodlar får man tidigare 
skörd. Plantorna får växa till sig innan man 

planterar ut dem. Jag har använt sålådor 
med genomskinligt tak, så värmen och fuk-
ten stannar hos de små. Använd antingen 
såjord eller planteringsjord. Vattna med en 
sprayflaska så jorden blir jämnt fuktad. Sätt 
inte för många fröer i varje fack. 

När plantorna kommit upp en bit kan man 
plantera om dem i egna mindre krukor. Då 
bör man använda planteringsjord för den 
innehåller mer näring än såjorden.

det finns lite olika skolor,  vissa “här-
dar” sina små plantor innan de planteras ut på 
riktigt. Då ställer man ut dem ett par timmar 
på dagen så de får träna på att vara utom-
hus. Ungefär som inskolning på 
dagis...Andra (som jag) planterar 
ut direkt utan att härda.

direktsådd innebär att 
du sår direkt i landet eller 
pallkragen när frostnätterna är över. Jag 
brukar direktså morötter,	sallad,	ärtor	
och squash. Det brukar lyckas!
Ärtor kan man lägga i blöt ett dygn 

innan man sår dem om man vill ha snab-
bare groning. 

Sallad kan man med fördel så i omgångar 
och avvakta med under den varmaste tiden 
på sommaren eftersom de blommar och 
då blir bladen beska. Tänk på att de flesta 
salladssorter tar cirka 6 veckor från sådd 
till skörd. 

Oavsett vad ni väljer att odla så glöm inte 
att gödsla eller ge annan näring  till växterna 
i landet eller pallkragarna!

egen potatis till midsommar?
Jag fick inga potatisar till midsommar förra 
året trots att jag satte dem i tid  i frilandet 
och använde en ”tidig sort”. 

Jag fick några lite senare men en del hann 
sorken ta. I år ska 
jag prova tipset att 
sätta dem i billiga 
10-liters hinkar. 
Lite hål i botten 
på hinkarna och 

2-3 potatisar i varje hink ihop med bra nä-
ringsrik jord. Fördelen med hinkarna är att 
jag enkelt kommer kunna flytta runt dem 
och vid behov ställa in dem om det blir kalla 
nätter. Sorken kommer inte kunna äta upp 
dem i hinkarna. 

Tumbling Tom Red (finns även Yellow). En god och 
tacksam Ampeltomat.

Persilja är lätt att odla. Detta är två påsar 
frö, satta i 12 stora krukor.

ODLA SJÄLV
ÄVEN OM DU INTE HAR 
GJORT DET FÖRUT!
text: louise abrahamsson & lise-lott svensson

bilder: lise-lott svensson (Om inte annat anges)

Egen- 
odlad citron. 
Odlad från en kärna.  
/ Bild L Abrahamsson

Det är väldigt tillfredställande att odla lite egna 
grönsaker. De är godare än de man köper, an-
tagligen nyttigare och det är spännande att 
följa sina plantor från frö till färdiga att skörda.

Sätt inte ut dina plantor för 
tidigt! Förra året tog en frostnatt 
alla mina första tomater och jag 

fick börja om.

Vi ser trädgården som en helhet, mjuka och 
hårda element skall passa samman.

Därför har vi designer, stensättare, snickare 
samt trädgårdsmästare. 

Ring oss för kostnadsfri offert, passa på nu i vår 
så kan vi planera in ert projekt till sommaren.

 
 
 
 

www.boar.se     0707-230 973

Från skiss till färdig trädgård

Foto:Anna Weibe Fasth031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa

GÖTEBORGS   

EL&RÖRJOUR

Service och 
reservdelar.

Jour dygnet runt.

031-500 120

031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa

GÖTEBORGS   

EL&RÖRJOUR

Service och 
reservdelar.

Jour dygnet runt.

031-500 120

Vad har avokado, äpp-
le, mango och tomater 
gemensamt? Svaret är 
att du kan odla dem 
hemma, alldeles gratis, 
från kärnor som du 
annars skulle kasta i 
sophinken.
Boken är fylld steg-för-
steg-anvisningar och 
väcker odlingsglädjen

/ Holly Farrell
Nordstedts

Detta är Wilma, en liten fönstertomat. Blir inte större 
än en krukväxt. Perfekt att odla i köksfönstret.

Olika cocktailtomater. De orangegula är Sungold, 
en av de sötaste och godaste tomaterna man kan 
odla. Finns det något vackrare och mer läskande på 
matbordet i en solig sommardag?Costoluto Fiorentino

Jag odlar 
inte bara 
tomater, 
utan även 
Luktärtor. 
Detta är en 
dags skörd.

”Det finns inget annat  misslyckande 
än att sluta försöka” 

Elbert Hubbard

förutom grönsaker har jag börjat odla från kärnor. 
Det finns en jättebra bok i ämnet, Odla	från	kärnor av 
Holly Farell. Hittills har jag lyckats med citron, vindruva 
och avokado. Boken innehåller väldigt enkla och bra råd 
för mängder av olika kärnor som går att odla.

Hoppas ni får en fin skörd. Skulle något av det ni planterar 
misslyckas så kom ihåg: 

ODLA DIREKT 
FRÅN KÄRNOR

Odla 
från kärnor

www.500120.com
www.boar.se
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Garageport Nytt; alternativt huvud

(Plats för disclaimertext) (Plats för disclaimertext)

Från marknadsledaren Från marknadsledaren

Göteborg - 031-81 15 25,  Kungsbacka - 0300-710 70

VÄRLDS
NYHET!

Rek.pris 13.700.-

Har du koll på vad du får och inte 
får göra med det elektriska i ditt 
hem? Vad får du göra själv och vad 
som kräver en yrkesman?

En tidigare undersökning visar att det i tre 
av tio hushåll förekommer olagligt elinstalla-
tionsarbete och att det finns behov av tydlig 
och enkel information till privatpersoner. De 

allra flesta som svarade i undersökningen 
menade att de skulle avstå eller åtminstone 
tveka att göra elarbeten själv, om det gavs 
information om detta vid köptillfället.

för att man lättare ska kunna få klarhet 
i vad man får och inte får göra har Elsäker-
hetsverket lanserat tjänsten kopplasäkert.se. 
I webbtjänsten finns frågan ”I	vilken	miljö	

ska	du	koppla?”	där skriver man in eller 
använder rullisten, var man ska koppla el. 

Den andra frågan är ”Vilken	produkt	ska	
du	koppla?”	här väljer man ibland olika 
elektriska produkter vad man ska installera.

Då man svarat på frågorna kommer det 
upp ”Du	får” och ”Du	får	inte” i grönt kan 
man utläsa vad man får, i rött vad man inte 
får göra.

KOPPLASÄKERT.SE
Hos oss kan du vandra runt i 32 fullt möblerade visningshus från 
några av Sveriges ledande husleverantörer!

Besök vår hemsida för 

vägbeskrivning och 

öppetider.

www.husknuten.se

LÅT D IG I N S PI R E RAS
Hitta DITT DRÖM H US på Husknuten

- Våra hus är som våra kunder, alla olika!

LIVETS VIKTIGASTE PLATS

VästkustVillan har byggt hus sedan 1932, vi har med andra 
ord haft lång tid på oss att utveckla den spetskompetens 
som krävs för att skapa boenden i toppklass. 

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att bygga ditt nya hem, 
livets viktigaste plats. Tel. 031-45 40 15 eller 031-47 19 28.

Beställ vår nya villakatalog! 

www.vastkustvillan.se

Välkommen in i 
Sveriges mest sålda hus 

Villa Linnéa 
129 m², 4-5 rum och kök 

1 823 100 kr, nyckelfärdigt inkl. grund

www.garageportexperten.se
www.husknuten.se
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En vän berättade om en ”Virtu-
ell middag” som hon och hennes 
man hade varit på. Det lät så in-
spirerande att jag tog kontakt med 
Helena som arrangerar dessa 
middagar.  text: louise  abrahamsson

Helena Öman är vinimportör och har 
arbetat många år i restaurang-  och hotell- 
branschen. Hon har bott i Italien och hennes 
man är italienare. När Corona slog till förra 
året befann de sig i Italien och hade svårt 
att komma hem till Sverige. 

Väl tillbaka hemma insåg hon att det 
skulle bli svårt att arrangera vanliga vin- 
och delikatessprovningar, så hon började 
med Virtuella Vinprovningar. 

I samband med de Virtuella Vinprov-
ningarna pratar Helena lite om passande 
tillbehör och i höstas föddes idén att ha 
virtuella middagar. Dessa har blivit väldigt 
uppskattade på kort tid. 

helena vill ta italien hit nu när vi inte 
kan resa dit eller gå på restaurang som vi 
varit vana med innan. 

så här går det till: 
1. Man anmäler sig via Facebook cirka två 
veckor innan middagen ska vara. 

2. Helena mailar ut recept med bruksanvis-
ning och vilka två viner som man kan köpa 
via Systembolagets beställningssortiment.

3.	Man får själv handla råvarorna och göra 
sin egen mat hemma. I recepten står utförliga 
anvisningar om tidsåtgång och när vinet ska 
tas fram från kylen osv. 

4. Kl 18.00 kopplar man upp sig och väljer 
själv om man vill ha kameran på eller inte
och middagen börjar.
Under middagen berättar hon om vinerna 
som är med och visar bilder och filmer från 
producenterna och Italien. Man får ställa 
frågor och deltagarna väljer själva om de 
vill berätta något för de andra. 

helena poängterade flera gånger under 
interjuven att dessa middagar är väldigt 
enkla och att man får vara med som man vill. 

- Man kan lämna efter förrätten och man 
behöver inte ha hennes vin i glasen. Maten 
man tillagar är enkel, nyttig och ekonomisk,  
säger Helena. 

De består inte av svårköpta råvaror utan 
allt finns i vanliga livsmedelsaffärer.

Min vän som var med på en av Helenas 
virituella middagar var lyrisk efteråt. 
Hon sa ”Jag fick träffa flera nya fina 
människor och vi hade så trevligt att 
vi nästan kände det som att vara på en 
riktig bjudning”

CORONASÄKER 
MIDDAG MED NYA BEKANTSKAPER

Helena Öman, 
Cantina del Re,
vinimportör från 
Italien och arrangör 
av vin och delika-
tessprovningar

FAKTA 
VIRTUELL MIDDAG

• Middagarna är helt gratis att när-
vara på.

• De har hittills varit på lördagar, 
ungefär två stycken per månad.

• Viner som rekommenderas är ut-
valda italienska viner som Helena 
importerar och finns att beställa 
via Systembolagets beställnings-
sortiment. 

• Middagarna anmäler man sig till på 
Facebook sidan  cantinadelrevino.

• Hemsida www.	cantinadelre.se

Middagen är dukad och deltagarna är uppkopplade. 

Självförsörjning 
i alla storlekar
Självförsörjning är en dröm 
för många. Men det är inte 
alla som bor i ett hus på 
landet eller har trädgårdsmäs-
tarens gröna fingrar. 

Med odlingslådor kan alla 
få en härlig köksträdgård. 
/ LandGarden.se 

Ett insektshotell eller en regnmätare på skaft?
GARDENA ClickUp! är ett trädgårdsdesignsystem med 
flera tillbehör som fästs på ett skaft av lärkträ med en 
robust spets i rostfritt stål. / Gardena

Insektshotell 
eller 
regnmätare

Göteborgs Interiörkök AB Asmundstorpsv. 5, (Korsningen Tuvevägen–Norrleden), SÄVE
Öppet mån-tis 9–16, ons-tors 9–18, fre 9–16  samt sista lördagen i månaden.

SÄVEKÖKET ERBJUDER ALLT FRÅN DET KLASSISKA HERRGÅRDSKÖKET TILL 
DET ALLRA SENASTE I KÖKSDESIGN. INREDNINGAR OCH FÖRVARING FÖR KÖK.  
 

Tel. 031-96 00 91 • www.gikab.com

Gbg_Interiorkok_VB14_2013_100x74_vf0103.pdf   1   2013-02-04   13:05:31
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Spara 
upp till 20% på 
centraldammsugarpaket

Proffs på Centraldammsugare!

Vi har reservdelar till 
alla märken och utför 

även reparationer

Tranås 
supermodell
GEO 500

Läs mer på ivt.se

GÖTEBORG/SÄVEDALEN: Värmekällan Väst AB.
Industrivägen 55. 020-565 000. www.ivtcenter.se

KUNGÄLV: Ytterby Rör AB.
Truckgatan 2. 0303-921 45. www.ytterbyror.se

MURAR SOM LYFTER TRÄDGÅRDEN

Muren 
och livet.
Ditt självklara val när det 
gäller markprodukter 
Stort sortiment av marksten, natursten, mursten, 
dekorsten, gräs, belysning, sand & grus, VA material, 
tillbehör m.m. m.m. Entreprenadv. 1, Göteborg. Tel: 031–55 92 00. www.gardajohan.se

www.gikab.com
www.ivt.se
www.gardajohan.se
www.dammsugaren.se
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Hur man enkelt laddar hemma 
är en av de viktigaste frågorna 
när man köper el- eller hybridbil. 
Många stoppar in laddsladden i 
vanliga eluttag. Men det kan orsaka 
brand och bli en försäkringsfälla. 

Vad behöver du som elbilsägare egentligen 
känna till? I hemförsäkringens villkor finns 
ofta krav som säger att elektriska installatio-
ner ska vara fackmannamässigt monterade. 
Det betyder att installationen ska utföras av 
en certifierad elinstallatör. Om det börjar 
brinna när du laddar bilen och elen inte är 
korrekt installerad, så riskerar du att tappa 
i ersättningsnivå, vilket kan leda till stora 
ekonomiska förluster.

Att ladda en elbil innebär en ny belastning 
på elanläggningen hemma och därför är 
det viktigt att ta reda på om anläggningen 
faktiskt klarar av det. 

Husägare har ett ansvar att kontrollera 
och underhålla sin elanläggning så att den 
förblir säker även vid ändrad användning. 

ladda inte elbilen i vanligt eluttag

Vanliga eluttag är inte dimensionerade för 
att utsättas för de höga effekter som en 
elbilsladdning under många timmar kräver. 
Elsystem som belastas för hårt slits nämligen 
när det uppstår för stora temperaturväxlingar 
i elcentraler, kontakter och ledningar.

Husets elanläggning eller elsystem kan 
också ha dolda brister, som vid hög belast-
ning kan leda till brand när du laddar din 
elbil. Elbilsladdning var inget som ingick i 
kraven när 90 procent av Sveriges radhus 
och villor fick sina elsystem.

risker för överhettning. 
Ett vanligt uttag är det normalt inga problem 
med om uttaget används till allmänbruk med 
vanliga elprodukter, men vid en normalladd-
ning laddas bilens batteri med ca 2 mil per 
timmes laddning vid installation på 1-fas 16 
A. Det innebär en total laddtid på mellan 5-6 
timmar redan på en hybridbil och många 
fler timmar på en helt elektrisk bil. 

Längre belastning än 60 minuter testas 
inte i typgodkännade för vanliga uttag 
(Schuko), Schukoladdning ska därför en-
dast användas som en tillfällig laddlösning, 
lyder Elsäkerhetsverkets uppmaning. Till-
fälligt kan innebära om man behöver fylla 
på batterierna när man besöker bekanta. 
Då bör strömstyrkan ställas ner på max 
8-10 A, och ingenting ska kopplas in mel-

lan laddkabeln och uttaget. Varken timer, 
energimätare, grendosor, sladdvindor eller 
förlängningssladdar. Känner man inte till 
skicket på elanläggningen ska man även 
hålla ett öga på laddningen för att vara på 
den säkra sidan.

så kan du ladda elbilen hemma

Det finns olika typer av laddboxar och det 
gäller att välja rätt för ditt behov.
Laddbox, det är det säkraste alternati-

vet. Då dras en separat kabel från husets 
elcentral till laddpunkten med laddboxen. 
Anläggningen ska utrustas med en egen jord-
felsbrytare. Installationen får endast göras 

av ett registrerat elinstallationsföretag.
Det kostar runt 20 000 kronor att köpa och 
installera en laddpunkt. 

1a	januari	2021	ersattes	det	gamla	Ladda	
hemma-stödet	med	ett	nytt	Grönt	avdrag.
Det Gröna avdraget ger en skattereduktion 
med 50 procent av kostnaden för arbete och 
material. Det är viktigt att det är firman som 
gör installationen som också köper in mate-
rialet. Du kan inte göra avdrag för material 
du köper in genom en annan firma. 

Maxbeloppet på stödet är 50 000 kronor 
per person / år och fungerar på samma sätt 
som ROT-/RUT-avdragen.

I Västra Götaland finns nu ca 25 000 st laddbilar. Hur många av dessa laddar säkert hemma? 

LADDA ELBILEN SÄKERT

BYT INTE DITT TAK 
I ONÖDAN, 

TVÄTTA & MÅLA DET ISTÄLLET!

KONTAKTA OSS!

johannes@takvardivast.se
Telefon: 0737-883 488

LÄS MER OM VÅRA BEHANDLINGAR 
PÅ WWW.TAKVARDIVAST.SE

KOSTNADSFRI
ANALYS & OFFERT

Taktvätt med högtryckstvätt & kembehandling | Takmålning av betongpannor
inkl. betonghärdande behandling | Fasadtvätt med efterföljande

kembehandling | Kemisk mossbehandling | Mark- och verandatvätt

- SPARA PENGAR - SPARA TID - SPARA VÅR MILJÖ¶

växthus • uterum • willabgarden.se

Nu kan du beställa 
vår nya katalog 

på webben!

Båstad • Bromma • Munkedal • Köpenhamn • Oslo

Öppettider showroom i Munkedal
Mån-Fre 10.00-18.00 Lör 10.00-14.00

Sälebyvägen 4 (Avfart 100 från E6) Max 60 kunder samtidigt i butiken 

Telefontider: Mån–Fre 09.00–17.00 Telefon 0431-686 00

Vi skapar rum i trädgården
En skön plats i trädgården för både små och stora. Söker du 

ett elegant växthus i traditionell stil som dessutom står emot 
väder och vind? Då kan Green Room Elegant vara något för dig! 

Aktuella kampanjer på willabgarden.se

www.takvardivast.se
www.willabgarden.se
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SKAPA RUM I 
TRÄDGÅRDEN... 

Intensiva färger i kvällssolen, doften av 
nyklippt gräs och ljudet av fågelsång i 
buskarna. Allt detta avnjuts från en mysig 
vrå i trädgården. Hemmets senaste rum 
är inte inramat av väggar och glas utan 
av trädgårdens många sinnesintryck. En 
växtlåda med spaljé är perfekt för dig som 
vill skärma av terrassen eller skapa ett lugnt 
rum i en öppen trädgård. / LandGarden

DIGITAL TSUNAMI
Revolutionen som kan rasera eller 
rädda världen. Tänk dig att kunna 
förutse cancer innan ens tumören 
uppstått, förutspå en epidemi innan 
det blir en pandemi, se till att val blir 

rakt igenom demokratiska eller varför inte göra 
oss koldioxidneutrala? 

Den här boken är för dig som vill surfa på den 
digitala tsunamin som sköljer över vårt samhälle. 
För dig som vill förstå hur digitalisering och tek-
nologiska landvinningar faktiskt kan vara det som 
– på många plan – räddar oss. Om de används 
rätt, i rätt händer.  / Katarina Gospic, Bonnier Fakta

MOTIVATIONS- 
REVOLUTIONEN
Från temporär tändning 
till livslång låga
Lär dig skapa äkta, hållbar 
motivation med hjälp av 
forskning och tydliga me-
toder! Psykologiforskaren 

Magnus Lindwall och mentala coachen Olof 
Röhlander bildar en duo som krossar myten 
om piskan och moroten. 

Pedagogiskt och inspirerande presenterar 
de den spännande nya forskningen kring en 
av de bäst bevarade hemligheterna inom 
psykologin: Självbestämmandeteorin, även 
kallad SDT. Med SDT får du en vetenskaplig 
och stabil grund att stå på när du vill skapa 
hållbar motivation hos dig själv och andra, 
som fungera bra – varje dag, men framfö-
rallt i längden. / Olof Röhlander, Magnus 
Lindwall, Forum

DEN UTBRÄNDA 
HJÄRNFORSKAREN
Personliga erfarenheter, fakta 
och vägen till läkning. När 
Hedvig Söderlund blev befordrad 
till professor i psykologi var hon 
sjukskriven på grund av utmatt-

ningssyndrom. Hon hade forskat på hur minnet är 
organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög 
grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det 
såg ut i hennes egen hjärna. Hedvig Söderlund 
söker svar på varför kvinnor så ofta drabbas. 
 / Hedvig Söderlund, Bonnier fakta

OCH NJUT AV 
EN GOD BOK

CTC´s nya serie värmepumpar och 
inomhusmoduler förenklar och mo-
derniserar vardagen. Den stilrena 
designen passar väl in i hemmet, 
samtidigt som tekniken blir ännu 
smartare.

– Våra produkter har fått en ny design, ny 
display och en mycket hög finish. Med inno-
vativa lösningar och modern design höjer 
vi standarden rejält, säger Ulf Göthenqvist, 
försäljningschef på CTC.

I den nya produkserien ingår bergvärme-
pumparna CTC GSi 600 och GS 600, inom-
husmodulen CTC EcoZenith i360, frånlufts-
värmepumpen CTC EcoVent i360F och den 
avancerade värmepumpsstyrningen CTC 
EcoLogic L/M. 

många smarta funktioner 
– Automatiken i produkterna är klimatstyrd 
och tar hänsyn till både inomhus- och utom-
hustemperatur. Det kommer att bli enklare än 

någonsin att justera både värme och varmvat-
ten, samtidigt som du kan få smart och viktig 
information om driften, säger Ulf. 

en av många nyheter är värmepumpens 
integrerade touchdisplay. Designen är modern 
och lättanvänd. Det nya gränssnittet skapar en 
enklare navigering, och internetuppkoppling 
på värmepumpen blir standard. 

– Du kan även spegla displayen i ditt nät-
verk, och se den i din surfplatta eller mobil. 
Vill du kan du även välja att ansluta din värme-
pump mot Alexa och Google Home, säger han.

tryggt med värmepump

För den som inte är insatt i värmepumpar och 
hur de fungerar kan det vara svårt att hitta 
rätt. Men med CTC kan du vara trygg i att du 
installerar en av marknadens mest pålitliga 
värmepumpar. Nyligen utsågs tre av företagets 
värmepumpar till Bra val i Folksams stora 
jämförelse, vilket innebär att de presterat 
bäst i testet och är produkter som Folksam 
kan rekommendera.

En nyhet är även att 12 års garanti på varm-
vattenväxlaren ingår i köpet. 

– Alla våra inomhusprodukter har utrustats 
med en väl beprövad teknik för varmvatten-
produktion. Genom att vi nu lämnar 12 års 
varmvattengaranti blir våra värmepumpar ett 
ännu tryggare val, avslutar Ulf.

Läs mer om de nya produkterna på ctc.se

SMART VÄRMEPUMP 
BLIR ÄNNU SMARTARE!

Nya värmepumpar     

Litar du på ditt tak?

Specialist på låglutande tak!

Välkomna att kontakta oss!
Tel. 031-7885959
info.torslandatak.se

Vi utför ny- och omläggning av papptak.Välkomna att kontakta oss!
Tel. 031-7885959

info.torslandatak.se

Litar du på ditt tak?

Vi utför ny- och  
omläggning av papptak.

Fabriksförsäljning
VAPENSKÅP
OCH SÄKERHETSSKÅP

www.unisafe.nu

Hällebergsväg 46, Rättvik • 0248-107 04

Radonett är Europas mest sålda  
och effektiva radonavskiljare.  

RADON 

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig

Radonett   •  info@radonett.com  •  www.radonett.com

RADONETT
•  reningsgrad av radon 97–99,9%
•  tar bort svavelväte 
•  höjer pH-värdet till ca 7,5

Dricker du ohälsosamt 
  radioaktivt vatten? 

 

Du är varmt välkommen 
att höra av dig till oss!
Läs mer på www.attendo.se/flyttain
Ring oss gärna på 010-140 10 70 
(vardagar 8–17)
Eller skicka epost till: 
kontaktamig@attendo.se

www.radonett.com
www.unisafe.nu
www.torslandatak.se
www.attendo.se
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Företaget Attendo kallar sina boenden livstils-
boenden. Boenderna har tre olika inriktningar 
”Utevistelse & Trädgård”, ”Kultur & Nöje” och 
”Sport & Spa”.

utevistelse & trädgård

I boenden med Utevistelse & Trädgård som 
koncept, erbjuds en vacker och stimulerande 
utemiljö där den som vill kan ägna sig åt 
trädgårdssysslor, träna i utegymmet eller 
bara njuta av en promenad i området eller 
en fika i trädgården. Aktiviteter som läs- och 
sångstunder flyttas ut i växthus eller lusthus 
beroende vilket väder det är. 

kultur & nöje

Boenden med Kultur & Nöje som koncept har 
fokus på alla former av kulturupplevelser. 

Det bjuds på underhållning i alla dess for-
mer samt ordnas kulturcirklar om litteratur, 
konst och nostalgitripper. Kulturcafé, allsång, 
dans och spännande diskussioner kring 
kulturlivet. Den som vill kan ansluta sig till 
boendets egen kör. De besöker också muséer 
och utställningar.

sport & spa

Konceptet Sport & Spa innehåller många 
aktiviteter med fokus på välbefinnande och 
träning. Här kan man träna i gymmet, både 
som individuell- och cirkelträning. På spa-

avdelning kan man koppla av och kanske få 
lite massage eller annan behandling. Boendet 
fokuserar även på sportevenemang på olika 
sätt, inte minst på storbilds-TV.

boendena är bemannade av Attendos 
medarbetare som utför den omsorg som kom-
munen beviljat, återkommande gemensamma 
aktiviteter och den service de boende vill ha.

Boendet består vanligen av en rymlig en-
rumslägenhet med tillgänglighetsanpassad 
toalett och dusch, gott om förvaringsutrym-
men samt ett litet pentry för enklare matlag-
ning och förvaring av livsmedel. På vissa 
boenden erbjuds även parlägenheter med 
separat sovrum och vardagsrumsdel.

När jobbet med att ha hus blivit för 
tungt, finns det alternativa äldrebo-
enden, förutom de kommunala. En 
del äldreboenden har olika inrikt-
ningar på aktiviteterna.

Villa & Fritid kontaktade Verksam-
hetschef Jennie Campagiorni, som 
berättade om det nybyggda boen-
det Attendo postflyget i Torslanda. 
Boendet öppnade 1 januari 2021 
och personalen står redo för att ta 
enomt nyinflyttade. 

Vissa kommuner tillämpar valfrihet när det 
gäller äldreboende. Det innebär att när du 
beviljats äldreboende får du själv välja hos 
vilka boenden du vill ansöka om plats. I an-
dra kommuner som Göteborg får man önska 
boende men man är hänvisad till kommunala 
boenden tills de är fullbelagda. Under 2021 

hoppas Jennie att detta ska ändras så Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) även tillämpas 
i Göteborg och man kan välja att flytta in 
på deras boende. 

Intresset för boendet har varit stort och 
många anhöriga har hört av sig och vill att, 
deras äldre släktingar ska få flytta in på At-
tendos boende. 

I Torslanda finns det plats för 54 boende 
i lägenheter, på 6 st olika avdelningar. Varje 
avdelning har egna stora gemensamma 
utrymmen att umgås i.

 
boendets inriktning är sport & spa.
På boendet finns det en sportsbar, gym 
och ett spa. Till spaavdelningen kommer 

en lokal frisör och en fotvårdspeciallist att 
vara ansluten. 

På utsidan finns det en stor terass där 
man kan ha gemensamma aktiviteter och 
ha det skönt i solen. 

- Boendet ligger bra till med tillgång till 
mataffär, resturang, bank och även en golf-
bana nära, säger Jennie. 

- Nu väntar vi bara på att boende flyttar in 
så de kan nyttja alla möjligheter, som finns 
med detta boende. 

LIVSSTILSBOENDEN

SPORT & SPA  
I TORSLANDA

Enrumslägenhet med tillgänglighetsanpassad toalett och dusch, samt ett litet pentry.

Servering av kall dryck på spaavdelningen.

Verksamhetschef Jennie Campagiorni

Funderar ni på att förnya ert kök? Då har vi den perfekta lösningen för er!
Istället för att riva ut hela köket, så behåller ni de gamla stommarna och byter helt 
enkelt bara ut de gamla luckorna och lådorna - till nya och moderna. Med denna 
enkla och framförallt prisvänliga ”förvandling”, så får ni ett nytt kök med ett både 
modernt utseende och funktion!

Just nu är vi från Kitchen by kitchen i ert bostadsområde. 
Passa på att ta del av vårt fina kampanjerbjudande som gäller vid bokning  
av ett kostnadsfritt hembesök inom 7 dagar.

u 5 års garanti

u Över 10 års erfarenhet i branchen

u Helt kostnadsfria hembesök

u Nya heltäckande luckor

u Dämpande gångjärn och lådsystem ifrån Blum

u Bänkskivor

För mer information/kostnadsfritt hem- 
besök, varmt välkommen att kontakta mig!

Markus Lunde, tel. 073-505 50 25

KitchenByKitchen  - Allt från luckbyten till kompletta kök och garderobsystem

KitchenByKitchen,  tel. 0346-233 89,   www.kitchenbykitchen.se

20%
RABATT

KÖKS
KAMPANJ

Passar alla Kök
-oavsett ålder

Byt inte kök
-byt luckor!

Tysk kvalitetsleverantör 
med anor sedan 1832

Nu har vi även svensk-
tillverkade luckor

Gäller endast vid bokning via telefon

Star-Tryck, Varberg
tel. 0340-109 66

Miljö- och plånboksvänligt

www.kitchenbykitchen.se
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Känns det som att gräset är grö-
nare på andra sidan? Vanliga pro-
blem som mossa i gräsmattan, 
kala fläckar och slitage går enkelt 
att åtgärda. Hasselfors Garden har 
samlat sina bästa och mest håll-
bara tips och råd för att råda bot 
på dessa problem, så din gräsmat-
ta förblir grön samtidigt som dina 
grannar blir gröna av avund.

1. bli kvitt mossan

Håller din gräsmatta på att övergå till en 
mossmatta? Då lyder vårt bästa tips att 
under tidig vår tillföra extra näring för att 
göra gräset konkurrenskraftigt mot mossan. 
Hasselfors Gräsmattegödsel Mossa innehål-
ler järnsulfat som bryter mossans dominans 
samtidigt som gräset blir grönare. Vid behov 
upprepa gödslingen några gånger till under 
försommaren. 

Om mossan redan övertagit stora delar av 
din gräsmatta kan det bero på att jorden har 
ett för lågt pH-värde eller är för kompakt. 
Detta kan åtgärdas genom att kalka gräs-
mattan och på så sätt höja pH-värdet. Det 
hjälper också att luckra upp jorden genom 
vertikalskärning eller genom att sticka hål 
med en grep i täta tag.

2. reparera utsatta områden

Om din gräsmatta har håligheter, upplevs 
ojämn eller vittnar om slitage så finns det 
enkla åtgärder att tillgå. Nu under våren 

är det bra att tidigt väcka liv i gräset med 
Dressjord, som både ger näring och hjälper 
till att bygga upp jordens struktur. 

Om gräsmattan känns gles kan du passa 
på att stödså innan dressjorden läggs ut. 
Gropar, kala fläckar och ojämnheter jämnas 
enkelt ut med en blandning av gräsfrö och 
lika delar av Dressjord och Stenmjöl.

3. gödsla 
För en frodig och tät gräsmatta krävs att du 
gödslar. Snabbast effekt har Gräsmattegödsel 
Go! som gör gräset både grönt och välmå-
ende. Gödsla gärna innan det skall regna, 
då löser vattnet upp gödselkornen och gör 
näringen tillgänglig för gräset. Annars bör 
du alltid vattna efter det att gödseln spri-
dits ut. Gödslingen kan du upprepa ett par 
gånger under säsongen, fram till och med 
augusti. Vill du ha ett helt naturligt alternativ 
är Gräsmattegödsel Natur ett KRAV-märkt 
gräsgödsel som dessutom har fördelen 
att vara långsamverkande, vilket kommer 
väl till hands om du inte har möjlighet att 
gödsla så ofta.

Sista gödslingen för säsongen görs på sen-
sommaren med Trädgårdsgödsel Mognad, 
som har en hög andel näringsämnen som 
hjälper gräsmattan att invintra.

4. klipp för en grön gräsmatta

För att få en grön och välmående gräsmatta 
bör du klippa den regelbundet, men aldrig 
mer än en tredjedel av stråets längd. En 
normal klipplängd är omkring 2–4 cm. Om 

gräset vuxit sig högt är det bättre att klippa 
det i omgångar. 

Om möjligheten finns, räfsa inte upp 
gräsresterna efter du klippt gräsmattan. 
Avklippt gräs fungerar utmärkt som ett 
naturligt gödselmedel och ger en luftigare 
jordyta.

5. anlägg ny gräsmatta på sensom-
maren

Ska du så gräsmatta eller anlägga en ny med 
hjälp av färdiggräs så görs detta med fördel 
till slutet av sommaren. Då är luften fuktig 
och det är lagom temperatur utomhus. Det 
går givetvis också att anlägga din nya gräs-
matta på våren eller sommaren, men då är 
det viktigt att du är noga med bevattningen. 

Håll koll så att nylagt gräs eller sådden 
inte torkar innan de nya rötterna fått en 
chans att rota sig.

6. gör som pippi långstrump och vattna 
medan det regnar

Många gånger regnar det inte tillräckligt un-
der sommaren för att hålla gräsmattan frisk 
och nöjd. Istället bjuds vi på torrt gräs och 
bruna fläckar. Genom att vattna i samband 
med att det regnar ute hjälper du att se till 
att också rotblötan får sitt. Vattna också 
gärna på kvällen, då är det svalare ute och 
vattnet dunstar inte bort. 

Det är också fördelaktigt att sätta ut en 
vattenmätare för att kunna hålla koll så att 
din gräsmatta får de 20 millimeter vatten 
per dag, som den gärna vill ha.

Så får du en grön och 
välmående gräsmatta

Ett av tipsen. Gör som Pippi Långstrump och vattna medan det regnar.

text & bild : hasselfors garden

Nyttja Ert ROT-avdrag och låt oss renovera Er trappa
Perfect Step är vår egen framtagna modell som vi tillverkar i vårt eget snickeri. Trappan är
färdigbehandlad med hårdvaxolja som innehåller halkskydd. Vi monterar nya räcken i rostfritt,
glas, trä eller målat. Målning av trappvang mm, samt rivning av gamla trappräcken gör vi också.
Nyhet - Nu behandlar vi alla stegen med halkskydd!

Kontakta oss, så kommer vi kostnadsfritt ut och visar prover samt mäter Er trappa och Era räcken.

031-68 55 55     www.panelstugan.se     info@panelstugan.se     Transportgatan 37, Bäckebol

TRAPPRENOVERING & TRAPPRÄCKEN

Några av fördelarna med att anlita oss:

Alla trappsteg är behandlade med halkskydd
Vi river gamla räcken och forslar undan skräpet
Vi målar trappa och allt i anslutning till den

N j E ROT d h lå

Nya Aero-serien
Smartare luft/luftvärmepumpar
– skönare vardag året runt

Läs mer på ivt.se

GÖTEBORG/SÄVEDALEN: Värmekällan Väst AB.
Industrivägen 55. 020-565 000. www.ivtcenter.se

KUNGÄLV: Ytterby Rör AB.
Truckgatan 2. 0303-921 45. www.ytterbyror.se

COMET™ 
En Mulcherklippare som klipper 
lite bredare, för en lite större 
gräsmatta. Slitstark framhjuls-
drift. 2 motoralternativ, Briggs 
& Stratton eller Hondamotor. 

EXCELLENT™
En av våra bästsäljare med ett 
enastående klippresultat. Klippos 
helgjutna aluminiumkåpa som aldrig 
rostar. Med eller utan framhjulsdrift. 
Hondamotor. 
Kan även fås med elstart.

Evighetsmaskinen

WWW. KLIPPO.SE

Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80 
Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00

www.ivt.se
www.klippo.se
www.panelstugan.se


Askims Kyrkväg 46. Askim
031-45 11 34 

www.lassesfarg.nu

Argongatan 3. Mölndal 
031-87 67 00  

 www.happyhomes.se/molndal

Vår allra bästa 
utomhusfärg

Nyhet!

VÄGG: JOTUN 9938 NATURLIGT SVART
GOLV: DEMIDEKK 90002 GRÅSVART

Den patentsökta teknologin 
i DEMIDEKK Infinity är ett 
helt nytt sätt att göra färg 
på och ger överlägsen 
kulör- och glanshållbarhet.

Demidekkare målar gärna.
Men inte så ofta.

CMYK farge over metallic foil:
C:  20
 M: 30
 Y: 60
 K: 0

Gull

F
o

to
: M

ik
k
e

l M
o

rte
n

se
n

 (A
rt D

ire
c

to
r fo

to
: T

h
e

re
se

 S
e

n
n

e
rh

o
lt. S

ty
list: P

e
lla

 H
e

d
e

b
y
/L

o
tta

 A
g

a
to

n
 In

te
rio

rs)

VÄGG: JOTUN 1105 VILLAVIT 
DETALJER: JOTUN 1105 VILLAVIT

TERRASS: JOTUN 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ

Långedragsv. 102. Västra Frölunda
031-29 95 01 

www.fargspecialisten.se

Lilla Verkstadsgatan 7, Kungsbacka, 
0300-745 74

www.happyhomes.se/kungsbacka

Jannes Färg 
& Tapet

www.jotun.se

