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KÖKSREDSKAP  
AV VETEFIBRER
Nyheterna i Eva Solos 
Green Green tools-serie 
är en salladsslunga och 
en kryddkross. Serien 
består av ett antal köks-
redskap sedan tidigare. 

Det unika med denna 
serie är inte bara den 
snygga designen, utan 
att de är tillverkade i 
komposit där plasten 
ersatts med vetefibrer! 

Redskapen tål ma-
skindisk. 

GLUE SMART LOCK
är ett digitalt lås, som är lätt att montera på 
insidan av ytterdörren. Låset styr man med sin 
smartphone var man än befinner sig. Genom 
Glues app kan du både låsa upp din ytterdörr, 
dela ut digitala nycklar till familj och vänner 
och få notiser när dörren öppnas eller stängs.

Via appen kan du även låsa upp för exempel-
vis hantverkaren, även om du sitter på jobbet. 
Med Pro-versionen kommer fler smarta funk-
tioner, som Dörr Alert och låsstatus.

Låset går även att öppnas som vanligt med 
befintliga låsets nycklar.

Maten – Kroppen – Hjärnan – Söm-
nen. För barnen är livet med de digi-
tala skärmarna fullt av möjligheter. 
Men det kan också ge problem. 

Appar och spel som skapats för 
att framkalla belöningshormoner 

får oss att sitta stilla och slarva med 
mat och sömn. Maria Dufva förkla-
rar med hjälp av experter på motion, 
kost, sömn och psykisk hälsa hur 
”skärmande” kan påverka måen-
det. / Maria Dufva, Bonnier fakta

Salladsslungan fungerar 
även som durkslag och är 
perfekt när man exempelvis 
ska skölja frukt eller hälla av 

vatten från pasta.

värsta bästa hälsan

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
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VÄGG: JOTUN 1105 VILLAVIT 
DETALJER: JOTUN 1105 VILLAVIT

TERRASS: JOTUN 90029 NATURLIGT SILVERGRÅ

Långedragsv. 102. Västra Frölunda
031-29 95 01 

www.fargspecialisten.se

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
www.jotun.com
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Peter Kovacs, 
solenergiexpert 
på forskningsin-
stitutet RISE.

ett helt nytt tak med egen produktion av 
solel, berättar Johan Land, marknadschef 
på Lindab.

Företaget Midsummer har solcells-
plåttak som levereras från egen fabrik. 
Företaget har produkter för falsade plåt-
tak (Slim), för dubbelkupiga takpannor 
 (Wave) dessa monteras även enkelt på 
befintliga tak, samt Midsummer BOLD 
som helt kan ersätta tex papptak.

Peter Kovacs, solen-
ergiexpert på forsk-
ningsinstitutet RISE, 
framhåller att bygg-
nadsintegrerad solel 
fortfarande utgör en 
begränsad andel av 
den totala solcells-
marknaden.
 
– ett skäl är att det 
är en nischprodukt 
som i första hand 
passar för nybyggna-
tion eller takrenovering. Ett annat skäl 
är att installationskostnaden är betydligt 
högre jämfört med en installation av 
motsvarande konventionella material. 
Därför brukar man vanligtvis bara täcka 
den ”soligare” taksidan med integrerade 
solceller, medan de resterande takyorna 
förses med vanliga takmaterial som är 
utseendemässigt kompatibla.

– När det gäller ekonomin bör man 
dock tänka på att solcellsmodulerna 
ersätter behovet av andra material och 
dessutom producerar el, vilket innebär 
att investeringen successivt återbeta-
las. På lång sikt kan det innebära att 
solcellstaket blir billigare än ett tak utan 
solceller, säger Peter Kovacs.

förutom takintegrerade solceller 
anser Peter Kovacs att det finns en ännu 
bättre potential för att integrera solel i 
fasader. 

– Fasadmaterial är i allmänhet betydligt 
dyrare än takmaterial vilket innebär att 
man kan göra större besparingar då man 
ersätter dessa med solceller än vid mot-
svarande ersättning på ett tak. Ersätter 
man betongfasader eller andra material 
med stort klimatavtryck kan man dessut-
om uppnå ytterligare klimatnytta, utöver 
den förnybara elproduktionen.

Solcellsanläggningar blir ett allt vanligare inslag 
i våra bostadsområden. Samtidigt finns idag 
alternativ för den som efterfrågar mer diskreta 
och arkitektoniskt anpassade solcellslösningar. 
En möjlighet är att använda tak- och fasadma-
terial där solceller ingår i byggmaterialet.

– vid nybyggnation eller renovering kan 
du välja att integrera solceller direkt i husets 
klimatskal. Förutom att det blir en mer stilren 
och snyggare installation ersätter solcellerna 

behovet av takpannor. På så vis effektiviserar 
du arbetet och kostnaderna, i jämförelse med 
om du ska bygga nytt och sedan komplettera 
med en utanpåliggande anläggning, säger Anna 
Svensson, innovationschef på Soltech Energy.

Soltech Energy är ett svenskt bolag som 
tidigt specialiserade sig på byggnadsintegre-
rad solenergi. Företaget har utvecklat tre egna 
produkter inom denna nisch: ShingEl, Roof och 
Facade. De två första är solcellstakpannor i 
två olika storlekar, medan den senare består 
av fasadelement. 

– Vissa av våra produkter har egenutveck-
lade passbitar och andra har vi anpassat till 
produkter som redan finns på marknaden. 
ShingEl är till exempel utformad att kunna 
läggas med Benders taksystem Carisma, säger 
Anna Svensson.

falsade plåttak. Vid sidan av Soltech Energy 
finns idag en handfull svenska företag som 
arbetar med byggnadsintegrerad solel. De 
flesta har specialiserat sig på falsade plåttak 
försedda med tunnfilmssolceller eller kiselsol-
celler. Solcellerna limmas på takplåten i fabrik 
och ytbehandlas för att sedan kunna levereras 
som färdiga takpaneler. 

Ett av företagen som specialiserat sig på 
solcellsplåttak är Lindab, som i fjol lanserade 
produkten Lindab SolarRoof.

– Det har varit en närmast häpnadsväckande 
efterfrågan på solcellstaket, i synnerhet bland 
villaägare som ser en möjlighet att kombinera 

”Osynlig” solel från husets tak 
och fasad. Nu ökar utbudet av in-
byggda solceller som kan kom-
plettera och ersätta behovet av 
traditionella byggnadsmaterial.

text: lars bärtås

Midsummer. modell: Wave

Sunroof. modell: Mono-Si solceller

7 Energy. modell: Sunroof

Soltech Energy. modell: ShingEl

SOLCELLER – DET NYA 
BYGGMATERIALET

Soltech Energy. semitransparenta modell: Facade

Lindab. modell: Lindab SolarRoof

Anna Svensson, 
Innovationschef, 
Soltech LAB

Snyggt tak för 3000 spänn?
Ja, det är faktiskt möjligt.

Med vår kemiska mossbortagning blir ditt tak fritt från påväxt inom ett 
år. Självklart rensar vi även hängrännor och byter skadade pannor.

Priset på 3000 kr är räknat på en normalvilla ink. moms, efter ROT-avdrag.

På vår hemsida hittar du fler smarta behandlingar:
* Taktvätt med högtryckstvätt & efterföljande kembehandling
* Takmålning av betongpannor
* Fasadtvätt med efterföljande kembehandling
* Fasadmålning

KOSTNADSFRI ANALYS OCH OFFERT
ättsföreningar

Tel: 0708-492821 
www.takvardivast.se

kontakt@takvardivast.se

SNYGGT TAK 
FÖR 4 000* SPÄNN!
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Med vår kemiska massborttagning blir ditt tak fritt från 

påväxt inom ett år. Vi rensar även hängrännor och byter 

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

kostnadsfri 
analys & offert

Tel: 0708- 49 28 21
christer@takvardivast.se
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jerry@takvardivast.com
Telefon: 0707-732 974

Kontakta Jerry!
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KOSTNADSFRI ANALYS OCH OFFERTtill både privatpersoner och bostadsrättsföreningar

Tel: 0708-492821 www.takvardivast.sekontakt@takvardivast.se
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Kontakta Jerry!

Snyggt tak för 3000 spänn?
Ja, det är faktiskt möjligt.

Med vår kemiska mossbortagning blir ditt tak fritt från påväxt inom ett 
år. Självklart rensar vi även hängrännor och byter skadade pannor.

Priset på 3000 kr är räknat på en normalvilla ink. moms, efter ROT-avdrag.

På vår hemsida hittar du fler smarta behandlingar:
* Taktvätt med högtryckstvätt & efterföljande kembehandling
* Takmålning av betongpannor
* Fasadtvätt med efterföljande kembehandling
* Fasadmålning

KOSTNADSFRI ANALYS OCH OFFERT
ättsföreningar

Tel: 0708-492821 
www.takvardivast.se

kontakt@takvardivast.se

SNYGGT TAK 
FÖR 4 000* SPÄNN!

Ja, det är faktiskt möjligt!
Med vår kemiska massborttagning blir ditt tak fritt från 

påväxt inom ett år. Vi rensar även hängrännor och byter 

skadade takpannor.

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

kostnadsfri 
analys & offert

Tel: 0708- 49 28 21
christer@takvardivast.se

LÄS MER OM VÅRA BEHANDlINGAR 
på www.takvardivast.se

BYT ELLER

  

RENOVERA TAKET?Snyggt tak för 3000 spänn?
Ja, det är faktiskt möjligt.

Med vår kemiska mossbortagning blir ditt tak fritt från påväxt inom ett 
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Taktvätt med högryckstvätt & kembehandling | Takmålning av betongpannor inkl. 
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Kontakta Jerry!

Valldavägen 440, Vallda. 
Tel 0300-703 60
www.kbaoljecenter.se

Eldningsolja, Pellets, 
Diesel & Smörjolja
Välkommen till Kungsbacka Oljecenter - 
Din oljeleverantör med personlig service

MED EN ANNONS I

 

NÅR DU 

VILLAÄGARE I 

GÖTEBORG OCH 

KRANSKOMMUNERNA 

DENNA PLATS  
HADE KUNNAT  

VARA DIN!!

www.villafritid.se

ÅTERFÖRSÄLJARENS LOGOTYP

FÖR EN  
BÄTTRE 
ARBETSDAG
445 II E-SERIES

#wearetheverybestworkday

KAMPANJPRIS!

4.990:-
Ord. pris 5.990:-

PAKETPRIS!
1 st. X-FORCE SVÄRD
2 st. KEDJOR 
 
FRÅN 599:-

Göteborg: Entreprenadbutiken AB, 031-51 44 50
Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80 
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00
Partille: Partille Skog & Trädgård AB, 031-340 28 24

Gör din Husqvarna  
Automower redo  
för nästa säsong!  

Boka vinterservice  
och förvaring nu! 

HÖSTTIPS!  

www.kbaoljecenter.se
www.husqvarna.se
www.takvardivast.se
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Har du ont om utrymme 
så kan du förvara lite mer 
oömma kläder i vacuumpå-
sar som blir till platta, lufttäta 
paket efter att du sugit ur 
luften med dammsugaren. 
Dessa påsar finns lite var-
stans att tillgå!
En smart klädgarderob på 
vinden eller kanske källaren. 
(foto: Bauhaus)

Även sommarsaker 
kan samlas på ett 
och samma ställe 
och läggas i lådor, 
så hittar du lätt allt 
igen när vårsolen 
tittar fram!
Lådor – SAMLA, 
IKEA

Vilken dröm att kunna hitta  
det du behöver när du behöver det! 

3. organisera efter säsong

Om du inte tidigare har skapat ett 
utrymme för säsongsförvaring så prova 
att göra det i år – kanske i en källare eller 
på ett annat ställe i hemmet. Flytta bort 
kläder och skor som inte används just 
nu från dina varje-dag-utrymmen. Rensa 
innan så du inte förvarar sådant som du 
egentligen inte vill ha kvar! 

Flytta sen ut vinterkläder, vinterskor, 
mössor, vantar och annat, och på våren 
gör du det motsatta - tunga rockar 
och stövlar flyttas från dina dagliga 
användningsutrymmen för att ge plats 
för vårklänningar, sommaroutfits och 
sandaler. 

Samma sak gäller för pynt till olika 
högtider. Se till att samla allt detta på ett 
ställe, skaffa lådor till de olika säsongs-
pynten och märk upp dem. Har du ont 
om utrymme i köksskåpen? Glöggkoppar, 
jultallrikar, juldukar och annat som bara 
används enstaka gånger om året kanske 
kan få bo i säsongslådan istället? 
Nu kommer ju en hel radda högtider 

med pynt och annat – se över vad som 
saknas redan nu så kan du tryggt invänta 
Halloween, Lucia, Advent och Jul & Nyår!

1. sätt upp en familjestation

Skaffa en whiteboardtavla, eller familjekalender där 
familjens schema finns tillgängligt och lätt åtkomligt för alla. 
Här håller ni koll på dagliga detaljer, möten, meddelanden, 
viktiga uppgifter och inköpslistan på ett och samma ställe. 
Sätt upp en digital kalender och inköpslista  - då har ni all 
information med er när ni är på språng!

Sortera post direkt och tänk i tre högar

1. Action – någon form av action behövs

2. Referensmaterial – sparas som referens och läsning

3. Arkiveras – sätt in i en pärm sorterad på olika kategorier 
eller skanna om du kör papperslöst. Reklam rensar du ut 
direkt och lägger det du inte vill ha kvar i återvinningen. 

En glastavla är flexibel och 
kan formas helt efter vilket 
behov av information ni vill 
samla på tavlan. 
Använd permanent penna 
för att skapa era personliga 
informationskategorier och 
skriv sen själva informatio-
nen med en penna som går att sudda och ändra. 
Just denna tavla finns i olika storlekar, är magnetisk 
och kan hålla lappar och annat. Fiffigt om man inte 
vill ha allt detta på kylskåpet!

Arvids minnessaker: Minnessamling för en 
numera utflugen 21-åring. En blandning av 
favoritleksaker, triumfer från hockeymatcher, 
skolarbeten, sommarminnen, teckningar, ut-
klädningskläder och favoritböcker.

En rejäl rensning gjordes tillsammans vid 
Arvids 17 års ålder då två lådor blev en. Inte 
många skolarbeten, papper och saker blev kvar 
när 17-åringen fick välja, så en gyllene med-
elväg fick råda när vi sparade vissa saker som 
han troligtvis kommer att uppskatta som vuxen! 

Låda: Smartstore Classic 65, smartstore.se

Hösten är i antågande, och med den det faktum att vi kommer att spendera 
mer tid inomhus, så om städning hör våren till så hör organisering därför 
hösten till.  Vilken dröm att kunna hitta det du behöver när du behöver det!

text: susanne rittedal söderblom

Ordningskonsult 
Susanne Rittedal 
Söderblom, Ord-
ningsakademin. 

Ger dig 3 tips som 
kan hjälpa dig att 
få ordning hemma 
och få en smidi-
gare höst-vardag!

I
P
S

2. hitta ett system för inflödet av barnens

skolarbete och saker
Ordna en plats där alla barnen kan lägga sitt skolarbete. Även om det finns 
en studieplats i barnens rum så tenderar de att hamna vid köksbordet när 
det är läxdags – så underbart! Dedikera en plats och ställ fram en korg eller 
liknande där barnens arbete läggs när de inte jobbar aktivt. Saknar någon 
något – titta i korgen!

Ta för vana att rensa bland alla fina arbeten barnen tar hem innan de 
eventuellt sparas i en minneslåda. Ett par guidelines som kan vara värt att 
tänka på när det gäller att spara böcker, papper & saker:
• Är det något personligt ritat, eller ”bara” ifyllt med färg? Spara det personliga.

• Har barnet skrivit egna funderingar eller är det fakta från böcker och 
matteuträkningar? Spara om det är egna funderingar och personligt skrivet.

• Måste du spara a l l a matteböcker och arbeten från a l l a år? Efter 
några år blir det väldigt mycket likadana saker. Gör ett urval och spara 
något från varje termin för att följa utvecklingen!

• Rensa i minneslådan regelbundet!

Utbudet är stort när det gäller olika förvaringslösningar, till exempel backar i plast i olika storlekar. Se till att skaffa sådana 
som är hållbara över tid. Du kan även hämta vinkartonger på Systembolaget eller använda bananlådor om det är mer 
oömma saker som ska förvaras. De sistnämnda är perfekta då man behöver små flyttlådor som klarar lite tyngre vikter.

ORGANISERA I HÖST

3
b

il
d
: s

m
a

r
ts

to
r

e
.s

e

bild: ikea

Det här konstverket i Mölndal är inbyggt i en 
Gabionmur. Vid regn får konstverket liv, till 
glädje för förbipasserande.  
(läs om Gabioner på sid 10)
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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 2019 nr 1   1

Skumplasttillskärning • Madrasser  
Bäddmadrasser • Soffdynor • Galon  

Balkongskydd • Stolsitsar  
Kapellväv •  Kapellreparationer

Tyger för möbler ute och inne

SKRÄDDARSYDD

MJUKINREDNING

GALANT PLAST 

FÖR HEM & BÅT

Odinspl 2 • 031-15 28 16 Öppet: Vard. 
9-18, lörd. 10-14

www.galantplast.se

Skumplasttillskärning • Madrasser  
Bäddmadrasser • Soffdynor • Galon  

Balkongskydd • Stolsitsar  
Kapellväv •  Kapellreparationer

Tyger för möbler ute och inne

SKRÄDDARSYDD

MJUKINREDNING

GALANT PLAST 

FÖR HEM & BÅT

Odinspl 2 • 031-15 28 16 Öppet: Vard. 
9-18, lörd. 10-14

www.galantplast.se

www.galantplast.se
www.woody.se


Hösten är här med alla dess vackra färger. Nu är det dax att förbereda din trädgård för nästa säsong.

Även om löven ännu inte har börjat 
skifta färg i någon större omfattning i 
söder så är det kanske redan ett fak-
tum i norr.

ta hand om löven. Kör gärna över löven med 
gräsklipparen så att de sönderdelas. Är det  
mycket löv kan du lägga i komposten eller räfsa 
in under buskar, klätterväxter och i rabatter 
som skydd mot tjälen.

så gör du med frukten. Om du har problem 
med skorviga äpplen och päron, var extra noga 
att ta bort både fallfrukten, ”mumiefrukten” 
som sitter kvar på trädet och alla nedfallna 
blad. Annars kan svampsporerna som orsakar 
sjukdomar övervintra i bladen och frukterna. 
Bränn eller gräv gärna ner sådana blad och 
frukter så att de inte sprider sig med vinden.

av fallfrukten kan man göra pajer, äppelkakor, 
sylt eller gelé. Torka gärna också äppelringar i 
ugnen, som du kan knapra på som godis.
Ett stort äppelöverskott kan bli god äppelmust 
på något musteri.

pioner och jordgubbsblasten bör klippas på 
hösten. Detta för att eventuella svampsjukdo-
mar inte ska övervintra i blasten.

träd att klippa. För många träd är hösten 
den enda perioden de kan klippas. Dit hör till 
exempel alla stenfrukter som körsbär, plom-
mon, persika och aprikos samt björk, lönn, 
avenbok, valnöt och vingnöt. Det går bra att 
klippa ett par veckor till, sedan bör du lägga 
ner beskärningen av dessa träd för i år.

plantera lökar för vårens blomsterprakt. Små-
lökar och narcisser av olika slag bör komma i 
jorden snarast, men tulpanlökar kan du plantera 
så länge du kan få spaden i jorden. Plantera i 
väldränerad jord och ungefär tre gånger så 
djupt som löken är hög. Gödsla gärna i samband 

med plantering med benmjöl. Vattna ordentligt 
när du har planterat och sedan är det bara att 
vänta på våren.

buskar, rosor, perenner och träd kan du 
plantera länge ännu, de tar sig ofta bättre om 
man planterar dem när de har gått i vila.

plantera vitlök börjar bli alltmer populärt. 
Det finns sättvitlök att köpa i handeln nu och 
den behöver komma i jorden på hösten. Dela 
den hela vitlöken i klyftor, tryck in varje klyfta 
cirka 5 centimeter djupt i lätt sandig, väldräne-
rad mulljord med cirka 10 centimeter mellan 
klyftorna. På våren kommer de upp och kan 
skördas från slutet av juli, då har de vanligen 
bildat en hel vitlök.  / Källa: bl.a Odla.nu

HÖSTTIPS

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

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: 070-729 36 24
www.rortjanstvallda.se
info@rortjanstvallda.se

VALLDA

Tel: 0300-101 80
www.evsenergi.se
tony@evsenergi.se

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

Stigs Rörläggeri AB

Tel 0303-801 09
www.herbertsror.se

info.herbertsror@bravida.se

ör

ör

Ytterby

Ytterby
Tel: 0303-921 45

www.ytterbyror.se
ytterby.ror@telia.com

www.nibe.se
www.gardajohan.se
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Gabioner har många fördelar: Det är 
ett ekonomiskt bra alternativ till andra 
lösningar; Snabb montering; Estetiskt 
tilltalande; Kan skapa nya dimensioner 
inom arkitektur.

estetiska fördelar med gabionmur

Estetik är såklart en subjektiv egenskap, 
men de flesta människor föredrar en ga-
bionmur med en levande stenyta jämfört 
med en massiv betongyta. Gabioner går 
utmärkt att använda som en arkitektonisk 
detalj, där man klär in betongmurar eller 
stålsponter.

en gabionmur är självdränerande

En konventionell stödmur i betong eller 
i murat utförande kräver ett dränerings-

system för att ta hand vattentrycket.  En 
gabionmur behöver inte det, vilket gör 
den till en mer kostnadseffektiv lösning. 
Eftersom det är självdränerande kon-
struktioner kan man bygga höga murar 
med befintligt jordmaterial endera som 
klassiska pyramidformade stödmurar 
eller som jordarmerade konstruktioner. 

ekonomiska fördelar med gabioner

Framförallt om man beaktar de miljömäs-
siga och tidsmässiga aspekterna, så är 
en gabionmur betydligt förmånligare än 
en motsvarande stödmur av betong. Vid 
högre murar är m2 - priset på en gabion-
mur upp till 70% lägre än en betongmur 
om man har tillgång till egen sten.    

Uttrycket ”gabion” kommer från det 
italienska ordet gabbione och betyder 
helt enkelt ”stor bur”.

På senare år har det blivit allt 
vanligare att använda gabioner 
då det ger ett snyggt inslag i 
trädgården. 

Med Gabioner kan man skapa en härlig 
avgränsning i trädgården men även 
till växtplantering, bänkar, eldstäder, 
utekök osv. Man kan få dem att smälta 
in i omgivningen på ett naturligt sätt 
och eller att sticka ut - helt beroende 
på vad man väljer att fylla dem med!  

gabioner är en flexibel lösning som 
kan köpas till ett rimligt pris. Det finns 
olika alternativ att välja. Rraka, runda 
fyrkantiga osv. och dessutom i olika 
storlekar. De finns även i färdiga kon-

struktioner för blombänkar och annat.  
Gabioner är konstruerade för att 

kunna användas under en längre tid, de 
har med andra ord en bra hållbarhet 
och är både stabila och säkra. När man 
bygger kan det vara lämpligt att hyra en 
minilastare eftersom att det är mycket 
sten som man ska arbeta med. 

grundarbetet:
- Om man ska bygga med Gabioner är 
helt beroende på VAD man ska bygga. 
Ska det vara en hög stödmur så blir det 
en avsevärd tyngd,  då krävs att underar-
betet genomförs noggrant på samma sätt 
som en mur av annan sten, säger Marcus 
Asplund, Boar Sten & Trädgård AB.  

GABIONER

- SOM STÖDMUR

- I TRÄDGÅRDEN

Ett större projekt där man lekfullt blandat olika typer av stenar och byggt in en utegrill. 

En enkel avgränsning som döljer 
sopsorteringskärlen. 

Bänken och 
den stabila 
blomkrukan, 
byggda med 
Gabion, lär 
inte välta i 
höststormarna. 

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

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

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

grytor
Lättare kan det inte 
bli än att laga mat 
i gryta! Receptkrea-
tören och matfoto-
grafen Madeleine 
Landley driver en 

av Sveriges största matbloggar 
Landleys kök, och i den här boken 
har hon samlat massor av härliga 
recept på enkla vardagsgrytor, fest-
liga långkok och heta chiligrytor. 

/ Madeleine Landley, Semic

gott käk utan krångel
Med få ingredienser 
och en bra bas i skaf-
feriet kan du med Ti-
nas hjälp snabbt få till 
en härlig måltid utan 
att lägga en massa 
timmar framför spisen. 

Smakkombinationerna är spännande 
och ibland oväntade, och matglädjen, 
humorn och lusten att testa nytt ge-
nomsyrar den här kokboken på samma 
sätt som hennes tidigare. 

/ Tina Nordström, Bonnier Fakta
wok, ris, nudlar
I boken finns 
asiatiska favo-
riter som var-
dagsbibimbap 
och teriyaki-
kyckling men 

du får också lära dig att 
göra egna handdragna 
nudlar och hur du gör kim-
chi på bästa sätt.

Jennie Walldén har rötter 
i Korea, hon driver restau-
rangen Namu i Malmö. 
Hon vet vilka rätter som är 
genuint asiatiska och hur 
man kan anpassa dem till 
våra svenska kök.

/ Jennie Walldén, Bon-
nier fakta

snabblyx - gourmetmat för två
Lyxiga rätter med få ingre-
dienser som blir klara på 
max 30 minuter, när passar 
inte det?

I den här boken bjuder Allt 
om Mat på sina allra bästa 
recept för fredagskvällar och 
vardagar med guldkant. 

De är enkla och smidiga att få till, men 
har det där lilla extra som förgyller tillvaron. 
Varje recept innehåller någon ingrediens 
som signalerar firande och fest. Här hittar 
vi exempelvis löjrom på pizza, filé i banh mi 
och tryffel i pasta, och matinspiration från 
när och fjärran.

/ Allt om mat, Norstedts

Hemlagat
är inne

www.500120.com
www.panelstugan.se
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Folksam har genomfört en stor 
granskning av värmepumpar 
som säljs på den svenska mark-
naden. Av nära 70 testade pum-
par får 21 stycken Folksams 
märkning Bra val. Men Folksam 
ser även att skadekostnaderna 
för enskilda värmepumpsskador 
ökat kraftigt de senaste åren. 

text: folksam

Antalet inrapporterade värmepumpsska-
dor till Folksam har minskat med nästan en 
tredjedel mellan 2016–2019. Under samma 
period har däremot den genomsnittliga 
kostnaden för en värmepumpsskada ökat 
med 54 procent.

– Att Folksams kostnader för varje 
enskild skada har gått upp så här pass 
mycket har till stor del att göra med att 
det inte finns tillräckligt många värme-
pumpstekniker vilket driver upp före-
tagens kostnadsläge, vilket i sin tur får 
genomslag i den slutliga notan för kunden.

- Det har även att göra med att köld-
mediepriserna stigit kraftigt liksom re-
servdelspriserna, säger Erik Arvidsson, 
skadeförebyggare på Folksam.

i stora delar av europa ställs redan idag 
krav på kvalitetssäkring av värmepumpar 
via oberoende kontrollorgan, men än så 
länge finns det inga liknande krav i Sverige.

–Vi skulle se ett stort värde av kvalitets-
säkring för de värmepumpar som säljs. 
Det kan  bli en kostsam historia för den 
enskilde kunden om en värmepump går 
sönder mitt i vintern och man måste gå 
över till ren eldrift under en längre period 
då det är brist på tekniker, säger Erik 
Arvidsson.

folksam har totalt jämfört 68 värme-
pumpar utifrån fyra kriterier; effektivitet, 
miljö, funktion och garanti. Alla pumpar 
som ingår i jämförelsen är godkända, men 
några sticker ut med högre poäng. Dessa 
har därför fått klassningen Bra val. Totalt 
är det 21 värmepumpar som blir Bra val.

det här betyder bra val

För att utnämnas som Bra val med tillhö-
rande symbol, ska en värmepump ha hög-

sta poäng i jämförelsen 
och därmed anses som 

ett bra och hållbart 
val ur effektivitets-, 
miljö-, funktion och 
garantisynpunkt. 
När Folksam har gått 

igenom sin skadesta-
tistik för värmepumpar 

syns både enklare skador såsom trasiga 
växelventiler eller kretskort som behöver 
bytas ut, men även svårare skador som 
uppstått i värmepumpens kylkrets.

för att välja rätt pump är det viktigt 
att tänka på är att ta hänsyn till husets 
geografiska läge, klimat, omgivning men 
också hustyp, husets energibehov och 
skick, befintliga värmesystem och inte 
minst den egna ekonomin.

– En värmepump är en relativt stor 

investering och det är inte helt lätt att 
orientera sig i värmepumpsdjungeln. 
Dessutom har olika pumpar olika effekt 
på klimatet. Därför vill vi med den här 
jämförelsen underlätta för våra kunder att 
göra ett hållbart val, säger Erik Arvidsson.

viktigt att tänka på  
vid köp av en värmepump:
• Vilka behov ska tillgodoses?

• Vilken typ av värmesystem har vi?

• Vilka ekonomiska resurser finns?

• Finns några åtgärder som bör göras innan 
vi satsar på värmepump? Isolering eller 
annat som påverkar energiförbrukningen.

behöver din värmepump repareras:
Hör av dig till ditt försäkringsbolag direkt 
när du får, eller misstänker, en skada på 
din värmepump.

Kontrollera på värmepumptillverkarens 
hemsida att reparatören är serviceombud 
för märket.

Kontrollera att reparatören har de 
certifieringar som krävs, se www.incer-
tonline.se.

Reparatören bör även vara ansluten till 
branschorganet www.skvp.se. I vissa fall 
ska reparatören även vara ackrediterad 
av Swedac för tryckkontroll. 

SKADORNA PÅ VÄRMEPUMPAR  
HAR MINSKAT, MEN KOSTNADERNA ÖKAR!

stora boken om fermentering
- fakta och 75 recept med jäst, mögel och bakterier
Fermentering är matlagning med hjälp av goda 
mikroorganismer. Jäst, mögel och bakterier för-
ändrar doft och textur i maten och bildar spän-
nande smaker, som syra och umami. Dessutom 
kan fermenterad mat ha positiva effekter på vår 
hälsa. / Jenny Neikell, Norstedts

zero waste i köket : 
Konsten att använda spill, spad och kanter I Sverige slänger vi i genomsnitt 19 
kg mat per person i onödan varje år - och häller dessutom ut 26 kg flytande 
mat i slasken. Samtidigt tror många att de inte slänger någon mat alls. Mycket 
av maten slängs för att den skjuts längre in i kylen och inte äts upp i tid.
Här kommer därför boken som hjälper dig ta vara på spill, spad och kanter. 
På ett enkelt och inbjudande sätt guidas du kring hur du kan tänka för att 
hjälpa miljön och klimatet. / Norstedts, Karin Bohlin

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

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

Vår specialité:

VATTEN- &  
AVLOPPSRENINGSVERK 
från BAGA  för 1-200 hushåll

Christer 0708-92 66 69 
Robin 0703-86 42 71

Vi utför allt inom markarbeten! 

Över 30 års erfarenhet

KONTAKTA 
OSS FÖR ETT 
BRA ANBUD!

Värmepumparna har blivit hållbarare, men dyrare att reparera.

www.brce.se
www.ivt.se
www.gardajohan.se
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När du investerar i solceller, producerar 
grön el eller har köpt en elbil som behöver 
en laddpunkt utanför huset får du använda 
ett nytt grönt avdrag. 

Det är ett skatteavdrag som fungerar 
ungefär som rotavdraget vilket innebär 
att du använder det direkt vid köptillfäl-
let. Du betalar med andra ord aldrig fullt 
belopp för din installation.

dessa regler gäller för avdraget

• Du får 15 procent i avdrag på hela in-
vesteringen när du installerar solceller. 
Till skillnad från rotavdraget, som endast 
gäller för arbetskostnaden får du även göra 
avdrag för material. Maxbeloppet som du 
kan få per år ligger på 50 000 kronor. 

• Om du lagrar egenproducerad el får 
du göra avdrag på 50 procent av inves-
teringen..

• Köper du en elbil och behöver instal-
lera en laddpunkt utanför din bostad får 
du också göra ett avdrag på 50 procent.

Precis som för rot- och rutavdraget måste 
du ha betalt tillräckligt mycket skatt det 
gångna året för att få nyttja det gröna 
avdraget. Utföraren (det vill säga instal-
latören i det här fallet) måste ha F-skatt. 
Det är utföraren som begär att få det gröna 

avdraget utbetalat från skatteverket. Du 
som privatperson ska med andra ord aldrig 
betala fullt pris för installationen. Detta 
kallas för fakturamodellen. 

investeringsstödet för solceller har 
varit betydligt mer byråkratiskt tidigare, 
då du varit tvungen att ansöka om själv 
i efterhand.

så mycket sparar du med det gröna avdra-
get.  Du får dra av 15 procent av kostnaden 
när du köper solceller. Maxbeloppet ligger 
på 50 000 kronor per person och år.

Nytt Skatteavdrag

GRÖN TEKNIK  
FÅR NYTT SKATTEAVDRAG 2021
Ett nytt skatteavdrag liknade Rot-
avdraget kommer att tillämpas 
på investeringar i grön teknik från 
2021.

När du investerar i solceller, producerar grön el eller har köpt en elbil som behöver en 
laddpunkt utanför huset får du använda ett nytt grönt avdrag 2021.

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

Välkommen att besöka 
vårt nya visningshus 

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

Hälsosamt
inomhus–
klimat.

Nyhet!

VENT 402

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

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

  

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

  

Finns i flera färger

Vi klär även in din skorsten i plåt. Vi byter även ut dina gamla 
hängrännor och stuprör.

Övriga plåtarbeten
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medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14
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Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
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i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.
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Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och råkor släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.
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Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.
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tu
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Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.
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Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

r. Kajor
ropp
.

V

regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
r. Vatten tränger in i murstocken och när tempera

tur r.

» Skyddar mot fukt och nederbörd
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Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité
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Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité
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Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
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Varberg 0340-836 17
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Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

HÖST-
KAMPANJ
fr. 2.700:-

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14

från

inkl. moms

Skorstensskyddaren i Sverige AB

Finns i flera färger

Vi klär även in din skorsten i plåt. Vi byter även ut dina gamla 
hängrännor och stuprör.

Övriga plåtarbeten

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14

Taksäkerhet
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Skorstensskyddaren i Sverige AB

Vi leverarar och utför jobb i hela Skåne

Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar 
taksäkerhet så som 
taksteg, glidskydd 
och takstegar.

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och råkor släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp 
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14
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Skorstensskyddaren i Sverige AB

Vi leverarar och utför jobb i hela Skåne

Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité
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inkl. moms

2.400:-

Skorstensskyddaren i Sverige AB

Vi leverarar och utför jobb i hela Skåne

Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
tu
svamp orsakad p.g.a. fukt

ren sjunker fryser skorstenen sönder. Undvik även mögel-

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14
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från

inkl. moms

2.400:-

Skorstensskyddaren i Sverige AB

Vi leverarar och utför jobb i hela Skåne

Finns i flera färger

Vi levererar och utför jobb i hela Skåne

skorstenen

s

SOMMAR-
KAMPANJ
fr. 2.700:-

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

  

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

  

Finns i flera färger

Vi klär även in din skorsten i plåt. Vi byter även ut dina gamla 
hängrännor och stuprör.

Övriga plåtarbeten

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14

Taksäkerhet
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2.400:-

Skorstensskyddaren i Sverige AB

Vi levera rar och u tför jobb i h ela Skå ne

Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar 
taksäkerhet så som 
taksteg, glidskydd 
och takstegar.

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och råkor släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
turen sjunker fryser skorstenen sönder.

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo 

» Taksäkerhet

» Glidgjutning och insatsrör

info@skorstensskyddaren.se I www.skorstensskyddaren.se

Malmö 040-30 13 10 I Helsingborg 042-26 67 17

Öppnas lätt vid t.ex. sotning

Landskrona 0418-767 40 I Lund 046-73 81 14

2.400:-
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2.400:-

Skorstensskyddaren i Sverige AB

Vi levera rar och u tför jobb i h ela Skå ne

Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité
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Skorstensskyddaren i Sverige AB

Vi levera rar och u tför jobb i h ela Skå ne

Finns i flera färger

Välkommen att
kontakta oss!

Skorstensskydd finns i
ett flertalet färger.

Färgkartan hittar du
på hemsidan.

Vi tillverkar och monterar 
korstensskydd

och hjälper till med
måttagningen.

Skorstensskydd
av högsta kvalité

Fukt i din skorsten gör att mögelsvamp kan utvecklas. Mögel 
medför en obehaglig lukt som vid omvänt drag, kan sprida sig 
i husets innemiljö.

Ett fågelbo i skorstenen kan ställa till med bekymmer. Kajor
och starar släpper ner pinnar i pipan och det bildats en propp
i kanalen. Undvik detta enkelt med fågelskydd som tillval.

Vi säljer och monterar taksäkerhet så som taksteg, glidskydd
och takstegar.

Vi utför även glidgjutning av skorstenar och installerar insatsrör.

Snö och regn kan leda till fukt, vilket i sin tur gör att skostenen 
vittrar sönder. Vatten tränger in i murstocken och när tempera
tu
svamp orsakad p.g.a. fukt

ren sjunker fryser skorstenen sönder. Undvik även mögel-

» Skyddar mot fukt och nederbörd

» Undvik mögelsvamp i kanalerna

» Fågelskydd mot fågelbo

» Taksäkerhet
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I DIN SKORSTEN
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www.husknuten.se
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FAKTA | elda säkert i vinter
• Använd torr ved i lämplig storlek. Elda högst 2–3 kg ved i timmen eller 
enligt instruktionsboken.

• Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner 
med klara och livliga lågor. Pyrelda inte.

• Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskin-
lig, inte svart.

• Kontrollera rökgastemperaturen. Den ska max vara 
350°C.

• Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ 
den på ett brandsäkert underlag. (Källa: Brandskydds-
föreningen)

• Läs mer om föreskrifter som rör eldningsanläggning-
ar hos Brandsskyddsföreningen: www.brandskyddsfo-
reningen.se.

• Besök även din kommuns hemsida för att ta reda på vilka regler som 
gäller där du bor.

• För information om besiktning av eldningsanläggningar, läs mer på 
www.ssrgodkand.se.

FAKTA | täta skorsten med insatsrör 
Att täta skorstenkanalerna med inre stålrör är numera vanligt förekommande, 
som alternativ till glidgjutning. Det böjbara röret förs ned längs hela kanalen 
och isoleras utvändigt med brandhärdigt isolermaterial, oftast vermikulit. 

Metoden kan vara lämplig om det finns behov att krympa arean i en rök-
kanal, till exempel vid installation av 
en pelletsbrännare. Det kan också 
vara lämpligt om brandskyddet 
mot intilliggande byggnadsdelar 
är otillräckligt. En nackdel med 
insatsrör är att spillvärmen leds 
ut så att murstocken och huset 
inte längre kan dra nytta av dess 
uttorkande effekt. 

Vad kostar det?
Hantverkares prissättning för re-
novering och tätning av eldnings-
anläggningar beror helt på anlägg-
ningens skick och konstruktion. En 

stor del av kostnaden kan bestå av kringarbeten, till exempel montering av 
takställningar. Ta gärna in offerter från olika företag med rätt kompetens och 
referenser. Följande exempel är ungefärliga och inkluderar inte eventuella 
rotavdrag.

Skorsten (på tak) Omfogning: 5 000-10 000 kr. Ommurning, inkl. 
gjutning av krona: 20 000-30 000 kr.

Skorstenstätning (ca 6 meter): Glidgjutning: 12 000-15 000 kr per 
kanal. Räkna med något högre pris för keramisk tätning. Insatsrör: 10 
000-15 000 kr.

Kakelugn (helrenovering): 30 000-60 000 kr, beroende på skick 
och modell.

En skorstenshuv 
skyddar mot 
nederbörd och 
ansamling av fukt i 
kanalerna.

Forts sid 18

– det finns vissa knep, till exempel 
kan du prova att föra ned en liten in-
spektionskamera med lång sladd som 
finns att köpa till datorn och titta på 
kanalerna inifrån. Du kan även sätta in 
en rökpatron i eldstaden och se om det 
läcker ut rök från eventuella sprickor i 
murstocken, men det är inte alltid lätt att 
spåra var felet egentligen sitter. Det allra 
säkraste är att låta en besiktningsman 
utföra en inspektion och provtryckning 
av skorstenen.

som husägare behöver du inte nöd-
vändigtvis anlita kommunens sotare för 
en eldstadsbesiktning, även om många 
erbjuder denna tjänst utöver den obli-
gatoriska brandskyddskontrollen. Enligt 
Stephan Fickler kan det vara värt att 
anlita en oberoende besiktningsman, sär-
skilt om du har en äldre anläggning som 
kräver byggnadsvårdsmässig kompetens.

det går i regel alltid att reparera 
och återställa gamla eldstäder – beslutet 
hänger ofta mer på prislappen än det 
praktiska genomförandet. En vanlig tät-
ningsmetod är glidgjutning där kanalerna 
tätas med keramisk massa, som fäster 
effektivt även på icke rengjorda ytskikt. 

– Inom byggnadsvården rekommen-
derar vi i regel lite mjukare bruk, till 
exempel hydrauliska kalkbruk som kan 
väljas med olika grad av styrka. Ett al-
ternativ är lera som är mest skonsamt 
mot murverket, men som inte håller 
lika länge.

om du renoverar en befintlig eldnings-
anläggning behöver du inte anmäla det 
till kommunen. Det är först vid nyinstal-
lation, eller om du byter ut eldstaden, 
som det krävs en bygganmälan. Då om-
fattas också anläggningen av nuvarande 
brandskyddsföreskrifter, som anges i 
Boverkets byggregler (BBR, avsnitt 5). 
Reglerna gäller inte retroaktivt för äldre 
anläggningar, men som husägare har du 
alltid ett ansvar för brandsäkerheten, 
påpekar Stephan Fickler.

– Var särskilt noga med att hålla mur-
stocken fri från brännbara material, 
det är till exempel lätt hänt att lösull 
hamnar nära stocken vid tilläggsisole-
ring av vindbjälklaget. För säkerhets 
skull kan du isolera kring murstocken 
med stenull, eller annat obrännbart 
isolermaterial.
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Kontrollera röken 
regelbundet.

Passa gärna på att se över din 
eldstad och skorsten inför eld-
ningssäsongen. Här är tipsen 
för dig som vill elda säkert i 
vinter.

text: lars bärtås

kaminer, kakelugnar och spiskassetter 
fyller inte bara en mysig funktion i våra 
hem. En värmande eldstad kan även bidra 
till att förbättra ventilationen, driva bort 
fukten och sänka uppvärmningsnotan. 
Därför finns det goda skäl att vårda sin 
eldningsanläggning så att den fungerar 
så effektivt som möjligt – inte minst om 
du bor i ett äldre hus.

– Det viktigaste är att elda med torr ved, 

och på varsamt sätt, för att eldningsan-
läggningen och huset ska må bra, säger 
Stephan Fickler, verksamhetsledare på 
Svenska byggnadsvårdsföreningen.

regelbunden vedeldning håller skor-
stenen uppvärmd och torr. Men i vissa 
bostadsområden sätter kommunen stopp 

och tillåter endast ”trivseleldning” någon 
gång per vecka. 

– Om skorstenen inte kan hållas varm är 
det ofta lämpligt att ha en skorstenshuv, 
som skyddar mot nederbörd och ansam-
ling av fukt i kanalerna. Huven minskar 
också risken att det uppstår baksug när 
man börjar elda.

ett annat viktigt skydd är skorstenens 
nedre plåtbeslag som hindrar regn och 
fukt att tränga ner i takkonstruktionen.

– Kontrollera om beslagen börjat glipa 
eller rosta. Har du inte möjlighet att 
inspektera skorstenen uppe på taket så 
kan du prova att använda en fältkikare, 
tipsar Stephan Fickler.

Att bedöma skorstenens skick är inte 
så enkelt för en lekman. Yttre skador 
på puts och murbruk går oftast att upp-
täcka och åtgärda, men vad som döljs i 
den inre konstruktionen är svårare att 
lista ut. Så vad gör man om eldningsan-
läggningen är gammal och kanske stått 
oanvänd en längre tid?

VÅRDA DIN ELDSTAD

Kaminer, kakelugnar och spiskassetter fyller inte bara en mysig funktion. En värmande eldstad 
kan även bidra till att förbättra ventilationen, driva bort fukten och sänka uppvärmningsnotan.

Inbyggd trästapel ger liv åt staketet.

bild: contura

bild: jew
Ett viktigt skydd är skorstenens nedre plåtbeslag 
som hindrar regn och fukt att tränga ner i takkon-
struktionen.
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Forts fr sid 16

värmebehov:
Ta hänsyn till hur planlösningen ser ut och hur 
välisolerat huset är. En eldstad med en effekt 
på 6 kW brukar vara lämplig för uppvärmning 
av en yta på cirka 70 kvm.

placering:
Eldstadens utformning men också dess pla-
cering i rummet är mycket viktigt för värme-
ekonomin och trivseln. Enklast är att gå till en 
värmebutik och få råd om var eldstaden bör 
stå. Ta gärna med en planritning över bosta-
den, samt eventuella uppgifter om skorsten 
och brandmur.

ventilation:
En eldstad behöver tillförsel av friskluft för 
optimal förbränning och för att minska risken 
att det ryker in. Förutom friskluftventiler i väg-
garna kan det i vissa fall behövas en förstärkt 
lufttillförsel, via en separat friskluftskanal från 
ytterväggen till eldstaden. Detta gäller i synner-
het hus som har mekaniskt ventilationssystem.

skorsten: 
Det är en fördel om du känner till skorste-

nens invändiga mått och höjd när du väljer 
eldstad. För liten area eller för låg skorsten 
är ofta orsaken till dåligt drag. Låt en sotare 
bedöma skorstenen före installation. Om du 
inte har någon skorsten kan du rådgöra med 
en värmebutik om vilken typ av skorsten som 
passar bäst.

golvunderlag:
Lättare eldstäder kräver vanligtvis inte någon 
förstärkning av golvet. Men om du väljer en 
kamin med tyngre inramning av till exem-
pel täljsten, eller en kakelugn, är det i regel 
nödvändigt att förstärka golvet. Rådgör med 
återförsäljaren om du är osäker.

montering:
Vissa eldstäder är anpassade för gör-det-själv-
montering, medan andra kräver en fackman. Det 
viktiga är monteringen görs enligt medföljande 
anvisningar, i annat fall gäller inte garantin 
för produkten. Många värmebutiker erbjuder 
installation i samband med köp av eldstad.

anmälan och besiktning:
För att installera en ny eldstad krävs en bygg-

anmälan hos kommunen. Kontakta din kommun 
för mer information om vilka regler som gäller 
där du bor. Innan eldstaden tas i bruk måste 
den kontrolleras av en sakkunnig, vanligtvis en 
skorstensfejarmästare. Denna slutbesiktning av 
eldstaden resulterar i ett sakkunnighetsintyg 
eller sotarintyg och används vid slutredovis-
ningen hos kommunens byggnadsnämnd.

(Källa: blienergiklok.se)

INVESTERA I EN NY ELDSTAD?

Installatörer från Larsens Interiör & Bygg lyfter den 
150 kilo tunga kaminen på plats.

Tänk på det här!

FAKTA OM 
HUSMODELLEN
MULTIPEL

Hustyp: 1-planshus
Boarea: 124 m²
Byggnadsarea: 148 m²
Antal rum: 4 och kök
Byggnadshöjd: 6 m

Läs mer om huset på
www.anebyhusgruppen.se

I vår reportageserie om permanenta 
utställare på Husknuten i Frölunda 
har turen nu kommit till Anebyhus. 
Välkommen att besöka det nyinvigda 
huset Multipel.

TEMA hustillverkare

På Husknuten i Göteborg invigdes den 7 Sep-
tember det nya visningshuset Multipel. Huset 
är ett 1-planshus med 4 rum och kök. Huset är 
inrett och stylat av inredaren  Emma Fischer.

multipel är ett av Anebyhus populäraste hus 
– och det finns goda skäl! Här finns en härlig 
lättillgänglighet och en hel sektion som har 
extra god takhöjd. Tillsammans med rejäla 
fönsterpartier skapas en härlig rymd. Tack 
vare det höjda taket har vardagsrummet fått en 
riktigt skön rymd, vilket förstärks av de rejäla 
fönsterpartierna som ger ljus och frihetskänsla. 
I husets vinkel får du en trevlig och skyddad 
uteplats som du når via köket. Praktiskt när det 

blir dags för sommarens grillfester. 
Multipel har tre sovrum, väl avskilda från 

varandra. Vardagsrummet har sin egen del, 
men samtidigt fin kontakt med köket och 
matplatsen. Det här huset rymmer en klassisk 
köksingång/groventré som praktiskt leder 
vidare till tvättstuga, toalett och kök.

Energiförbrukningen i huset är låg och  klarar 
Boverkets krav på max 90 kWh/m²/år med god 
marginal. 

MULTIPEL- ETT NYTT 
HUS PÅ HUSKNUTEN

De rejäla fönsterpartierna skapar en härlig rymd 
och mycket ljusinsläpp.

Jämtlands
Skorstens Produkter AB

BESTÄLL NU!

SKYDDA DIN SKORSTEN 
INNAN DEN VITTRAR SÖNDER!
Nu är det viktigare än någonsin med ett skydd över skorstenen. 
Om du har jord/berg/fjärrvärme eller någon av dagens effektiva pannor 
så torkar inte skorstenen upp utan förblir fuktig och vittrar ganska snart 
sönder. Har du ventilationskanaler i skorstenen finns dessutom risk för 
mögelsvamp. Vi tillverkar skorstensskydd i legerad 1.5 mm tjock alumi-
nium med öppningsbart tak som förhindrar att dessa problem uppstår.

Mät längd, bredd och tjocklek på skorstenskronan (om sådan finnes) 
före beställning, självmontage. Tillverkas även i bågformat utförande. I det 
platta skorstensskyddet så kan man separera ut rökkanalen vilket rekom-
menderas av sotare och brandkår.

FABRIKSFÖRSÄLJNING
Tel 0670-61 13 70, info@skorstensskydd.se

www.skorstensskydd.se

Risselåsvägen 8, 833 35 Strömsund

Har du problem med fåglar i skorstenen? 
Som tillbehör kan du få ett effektivt skydd 
mot kajor och duvor för att förhindra att 
dessa bygger bon och utför sina behov i 
ventilation- och skorstenskanaler.  
Ring gärna för mer info.

Eldabutiken älskar värme

Eldabutiken Göteborg Centrum  Marieholmsgatan 1   |   tel 031-707 30 20 
Eldabutiken Göteborg Mölndal  Ekenleden 13A   |   tel 031-27 01 18  

Aktuella öppettider hittar du på vår web:  

www.eldabutiken.se

ÄNTLIGEN 
HÖST

CONTURA 556G
PRIS FR. 24 900:- 

TERMA TECH TT21RS
PRIS FR. 18 990:- 

JØTUL F400
PRIS FR. 20 900:- 

Låter du vem som helst 
installera din nya eldstad?

Det gör inte vi.

Som första och enda organisation  
i branschen har våra installatörer 

en yrkescertifiering.  
Certifieringen är framtagen av 

branschens ledande aktörer och  
är under statlig kontroll.  

Tranås 
supermodell.
GEO 500

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

www.eldabutiken.se
www.skorstensskydd.se
www.ivt.se
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Lövstoppare, finns lite olika varianter 
och fabrikat och kan köpas på de 
flesta bygg- och järnaffärer. 

PRYLAR 
SOM FÖRENKLAR 
HÖSTENS TRÄD-
GÅRDSARBETEN

Ta hand om löv, beskära träd och und-
vika att få löv i hängrännan. Det finns en 
uppsjö av användbara verktyg som gör 
jobbet enklare och roligare. 

Tyst lövblås. BGA 57, är batteridriven och tyst. Blås in dina löv i rabatter 
och häcken så gör de nytta och skyddar växterna lite under vintern. 

GARDENAs Löv- och gräsuppsamlare gör 
uppsamlingen av löv bekväm och snabb.

Med GARDENA Fruktuppsamlare får du upp 
frukt från marken utan att böja dig.

Fiskars universalklippare UPX86 gör 
det enkelt att klippa såväl högt sittande 
grenar som grenar nära marken. Juster-
bart skaft från 2,4 till 4 meter vilket ger 
en räckvidd upp till 6 meter.

Kärchers rengöringssats för hängrännor 
och stuprör, monteras på högtryckstvät-
ten och läggs i hängrännan sedan spolas 
rännan ren med högtryck.

Irobot Looj stupränneränsare borrar sig fram 
genom nedfallna löv och annat skräp och 
styrs trådlöst. 

Trimma dina buskar och gräskanter 
Stihls busksax HSA 26 väger endast 0,9 kg med 
batteri. Den har även en gräsklinga. Detta gör 
att man enkelt kan ta den i handen och fixa 
trimningen av buskar och gräskanter. 

Luftfartsverkets frekvenser klassas som 
livsviktiga och de oroas av utbyggnaden av 
solcellsanläggningar. Så här skrev myndigheten 
i början av mars i ett informationsbrev till 17 
svenska flygplatser: ”Det står i dagsläget klart 
att störningar från solenergianläggningar kan 
innebära skadlig påverkan på flyglednings-
radio”.

Myndigheten vill se ett skyddsavstånd på 
tre kilometer mellan solcellsanläggningar och 
luftfartens flygledningssystem. Alternativet 
är att det görs en analys som bevisar att 
ingen störning, som kan påverka flygradio, 
genereras.

telia: ”Ingen tvekan att solcellerna sprider 
störningar” Elsäkerhetsverket fick i fjol in 
tio anmälningar om störande solceller. En 
av dem kommer från mobiloperatören Telia, 
som har problem med en mobilmast strax 
norr om Stockholm.

Kunderna klagar på dålig täckning sedan 
en stor solcellsanläggning hade installerats 
på ett skoltak cirka 60 meter från masten. 

samtliga anmälda an-
läggningar har en ge-
mensam nämnare. De har 
optimerare, en komponent 
som gör att elproduk-
tionen inte sjunker så mycket när några av 
panelerna hamnar i skugga. 

I en av de störande installationerna plocka-
des optimerarna bort samtidigt som växelrik-
taren byttes till ett annat fabrikat – och vips 
försvann störningarna trots att antennerna 
satt tätt inpå solcellsanläggningen.

Både optimerare och växelriktare kan vara 
potentiella störkällor. Optimerare innehåller 
dc/dc-omvandlare, medan växelriktare har 
dc/ac-omvandlare. Sådan switchad kraftelek-
tronik kan ge upphov till spänningsstörningar 
är väl känt.

 
kruxet i en solcellsanläggning är att spän-
ningsstörningarna kan smita ut på de långa 
dc-kablarna, som i sin tur kan fungera som 
oavsiktliga sändarantenner och de kan skicka 
ut oönskade radiosignaler.

SOLCELLER KAN 
STÖRA FLYGRADION
Luftfartsverket vill ha skyddsavstånd på tre kilometer.

Det finns exempel på villaägare som fått plocka ner sina solcells-
anläggningar för att de stör radiotrafik. 

elsäkerhetsverkets råd är:
Man kan partvinna dc-sidans plus- och 
minuskablar. Då blir kablaget en ”sämre 
antenn” och har svårare att stråla ut even-
tuella signaler. Men det är ingen snabbfix, 
särskilt inte på en befintlig anläggning där 
man sannolikt måste plocka ner solcel-
lerna, riva kablaget och dra nya kablar 
som partvinnas. Man kan även montera 
extra avstörningskomponenter, exempelvis 
ferriter eller filter.

tips: Kontrollera om bygglov behövs för 
solcellerna. I vissa fall medges detta inte 
i närheten av samhällsviktiga funktioner. 

Anlita en elektriker som kan montera 
solcellerna så de inte riskerar att störa. 
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Radon varken syns eller luktar, 
men det kan vara skadligt för din 
hälsa. Man räknar med att uppåt 
250 000 villor i Sverige har för 
hög halt av radon. 

Bor du i ett hus som är drabbat kan du 
söka radonbidrag och få halva sanerings-
kostnaden betald, dock högst med 25 000 
kronor och minst 2000kr. 

skadligt höga halter av radon kan 
finnas i alla slags hus. Radonet kan till 
exempel komma från byggnadsmaterial i 
väggar eller från hushållsvattnet, men det 
vanligaste är att det kommer från marken 
huset står på. 

Eftersom radon är en osynlig, luktfri 
gas måste du mäta radonhalten i inom-
husluften för att veta hur mycket radon 
som finns i ditt hem.

den vanligaste metoden att mäta ra-
don i inomhusluften är att använda små 
mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En 
sådan mätning är lätt att göra. Mätningen 
ska göras i 2-3 månader under eldnings-
säsongen 1 oktober - 30 april

Vanligaste sättet att mäta radon i vatten 
är genom att ta ett vattenprov, som sedan 
skickas till ett ackrediterat laboratorium.

Kommunernas miljökontor brukar ha 
lämpliga adresser att skicka provet till, 
annars kan man vända sig direkt till SSI i 
Solna, för en adresslista. Priserna för ett 
vattenradonprov varierar mellan 200 och 
500 kronor. De bästa provflaskorna att ta 
provet i är av glas och har ett rejält gängat 
tättslutande plastlock.

det finns olika metoder att radonsane-
ra beroende på varifrån radonet kommer. 

Om radonet kommer från marken under 
huset så gäller det att skapa ett undertryck 

under bottenplatta eftersom det är under-
trycket i huset som gör att radonet kommer 
in. Det kan man göra med en radonsug.

Om radonet kommer från byggmaterialet 
så gäller det att åtgärda ventilationen. 
Viktigt att både från- och tilluften blir rätt.

Radon i vatten renas 
med en radonavskil-
jare. Reningen kan ske 
med hjälp av ren syre-
rik luft, UV-ljus och en 
del använder filter och 
kemikalier.

SKYDDA DIG MOT RADON

Radonetts radonav-
skiljare renar vatten 
på miljövänlig och 
ekologisk väg med 
hjälp av ren syrerik luft, 
UV-ljus och utan tillsat-
ser av kemikalier eller 
filtermassa.

Mätdosan, kallas spårfilmsdosa
och mäter radonhalten i luften. 

Nya värmepumpar     

Det nyaste inom värmepumpar är mycket inriktat på användarvänlighet 
och design. Numera behöver man inte gömma undan sin fula värme-
enhet utan den kan stå synligt. 

Värmepumparna blir även hela tiden blir miljövänligare och effektivare. 
Villa & Fritid frågade några av de stora värmepumpsleverantörerna vad 
de har för nyheter. 

ivt geo 500 berg/vatten/jord-
värmepump är vassare än sina 
föregångare på allt. IVT intro-
ducerar en helt ny användar-
upplevelse med touchscreen i 
färg och inbyggd appstyrning. 

Värmepumpen är lika intuitiv 
som din smartphone – och med 
samma höga designnivå. På 
insidan ger den nyutvecklade 
inverterkompressorn en jämn 
och effektiv värmeproduktion.

ivt vent 402 har 
touchscreen med 
lika självklara in-
ställningar som din 
smartphone. För-
beredd för styrning 
med din smartphone. 
Varmvattenbereda-
ren i rostfritt stål ger 
hela 258 liter 40°C 
varmvatten. 

ivt aero 900 är för stör-
re villor. Den producerar 
mer värme och sprider 
den över större ytor. En-
ergiklassningen är A+++. 
Appstyrningen låter dig 
enkelt styra, övervaka 
och göra inställningar 
för temperatur och un-
derhållsvärme, var du än 
befinner dig. Kylmedie 
är R32. Aero finns även 
i mindre versioner.

ctc lanserar i oktober en ny serie 
värmepumpar och inomhusmoduler. 
Produkterna har fått ny design, ny display 
Den inbyggda automatiken är klimatstyrd 
och tar hänsyn till både inne- och utom-
hustemperatur. Med den nya integrerade 
touch displayen justerar du enkelt såväl 
värme som varmvatten och hämtar smart 
information om driften.

Det nya är en flexibel brineanslutning, 
nytt gränssnitt för enklare navigering, 
internetuppkoppling som standard och 
spegling av display i hemnätverk, via 
surfplatta, mobil m.m. 

Framtidssäkrade för anslutning mot 
Alexa, Google Home o.s.v. 

Alla tekniska nyheterna är ännu inte 
avslöjade i skrivande stund.

ivt har tre nyheter 
Berg/vatten/jordvärme- 
pumpen: IVT geo 500

Frånluftspumpen: 
IVT vent 402 

Luft/luftvärmepumpen:  
IVT aero 900

nya nibe s-seriens berg- och luft/vattenvärmepumpar 
är inverterstyrda och justerar värmen efter husets för-
utsättningar och behov. Värmepumpen har integrerad 
wifi-uppkoppling och har en app med flera energisparande 
funktioner. Den lär sig ditt förbrukningsmönster av varm-
vatten för att spara energi. Den uppkopplade S-serien har 
väderprognosstyrning och Smart Price Adaption*. I båda 
fallen sneglar värmepumpen framåt i tiden och gör an-
passningar efter kommande väderprognos och energipris.

S-seriens värmepumpar finns i olika effektstorlekar allt 
för att passa dina behov i så väl små som stora bostäder.
*Förutsätter rörligt timprisavtal.

Hösten är här och det ställer lite extra krav på din 
luft/vattenvärmepump. Genom att avsätta några extra 
minuter för rengöring kan du både spara mer energi 
och öka livslängden på pumpen. Här är 3 enkla tips.

1. Kontrollera så att det inte fastnat löv, grenar och annat 
skräp i utedelen. Rengör gallren, både främre och bakre, 
och se till så att inte något blockerar luftvägen. Tänk på 
att stänga av pumpen innan rengöring och använd inte 
några vassa föremål som kan skada pumpen.

2. Minusgrader, snö eller is? Se till att hålla taket ovanför 
värmepumpen fri från exempelvis istappar. Om dessa 
trillar ner kan pumpen ta skada.

3. Sist men inte minst – se till att leda eventuellt vatten 
bort från husgrunden för att undvika fuktskador. Detta 
kan även frysa till is ute i trädgården och bilda en isgata 
där det finns risk att du halkar.

/ Tips från CTC 

SÅ HÅLLER DU DIN  
LUFT/VATTENVÄRMEPUMP  
EFFEKTIV I HÖST

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? 

 

Sprutad Paroc Lösull behåller 
värmen i huset och ägarens pengar i fickan. 

Kontakta oss för information om vårt erbjudande 
med lösullen sprutad på plats.

www.hogsboverken.se

Spruta din vind med 
Paroc Lösull!

HÖGSBOVERKEN ISOLERING AB
– Auktoriserad entreprenör för Paroc lösull –

Gunnavägen 4 A, 437 21 LINDOME
Tel 031-27 08 87, 031-94 83 89

Mobiltel: Carl Ahlgren 0705-85 78 09, Anders 0709-30 05 55
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Nu presenterar vi svensk design- och ingenjörskonst i en ny serie värmepumpar 

Snygg, smart och snål 
smålänning söker  
bostad att värma!

NYHET!

och inomhusmoduler. Med innovativa lösningar och modern design tar vi  
bekvämligheten till en helt ny nivå. Läs mer om våra nya produkter på ctc.se
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