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Efter ett års förberedelse och idébollande med arkitekten var det dags att börja bygga. Nu, två år senare, står drömvillan i Björlanda färdig, 
berättar familjen Ledner lyckligt.
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För Rosa Taikon har arbetet med silversmide i 
mötet mellan tradition och samtid varit mycket 
fruktbart. Att arbeta i en tradition betyder att 
man förhåller sig till ett kulturellt arv, något 
som ger anknytning bakåt. Men också något 

att konfrontera, förändra, utveckla och föra 
vidare. En levande tradition är därför i konstant 
förändring.

Rosa Taikon är minst lika känd som för-
kämpe för romernas rättigheter och plats i 
samhället tillsammans med sin syster Katarina 
Taikon.

Rosa Taikon började utbilda sig till silver-
smed ganska sent i livet. Beslutet att söka in till 
Konstfack vid 35 års ålder för att bli silversmed, 
hade att göra med att det inte längre fanns 
någon i hennes släkt, förutom Rosa själv, som 

kunde föra den romska formtraditio-
nen vidare.

Rosa Taikon ställde ut på Röhsska 
museet två gånger under 1970- och 
80-talen och återkommer nu med en stor 
utställning som tar fasta på hennes unika 
position som både nyskapande konstnär och 
bärare av en romsk smyckestradition.

Utställningen pågår 5 april till den 25 maj 
på Röhsska.

Armband, silver. 
Foto: Mikael Lammgård

Fingerring, silver.
Foto: Mikael Lammgård

Rosa Taikon smyckekonst
på Röhsska museet 5 april - 25 maj
Rosa Taikon är en av Sveriges 
främsta silversmeder och har 
under hela sin verksamhet 
arbetat med att förnya den 
romska smycketraditionen.

Säljtankar?

Huvudkontor: 733 20 00
Bostadsrätter City: 761 79 00

Örgryte: 733 20 15
Partille: 336 78 70

Hisingen: 733 20 00 

Torslanda: 92 29 70
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Västra Göteborg: 68 69 70
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Lerum: 0302-556 50
Kungälv: 0303-20 86 60
S. Bohuslän: 0304-66 00 00

Här finns din lokala Bjurforsmäklare:

BJURFORS GÖTEBORG | 031-733 20 00 | GOTEBORG@BJURFORS.SE | WWW.BJURFORS.SE

Har du funderingar på att sälja, nu eller längre fram? Ta hjälp 
av vår unika tjänst Bjurfors Boagent. Då får du tillgång till vårt 
köparregister med massor av köpklara spekulanter som letar 
bostad i just ditt område samt en rad andra förmåner. 

Vi erbjuder kostnadsfri värdering och en 
förutsättningslös diskussion kring ditt boende. 

Varmt välkomna att kontakta våra mäklare.

Villa & Fritid, 
Box 344, 431 24 Mölndal
Storg. 36, Mölndals Köpcentrum

Tel vx 031-27 51 20,
Fax 031-27 68 61
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För eventuella fel i en annons svarar  tidningen 
med högst annonskostnaden eller nytt införan-
de i nästkommande nummer. Åsikter framförda 
i signerade artiklar är författarnas egna och
behöver inte sammanfalla med tidningens.

Villa&Fritid distribueras med Posten. Tidningen 
fi nns även att hämta på Husknuten och på 
Byggcentrum.

Det är inte bara för kvinnan som håret har stor betydelse. 
Även mannen börjar inse vikten av ett välvårdat hår. Många 
har mjäll eller klåda. En del har för fett hår . . . andra åter 
för torrt. 
I Göteborg har vi sedan början av 1959 arbetat med stor 
framgång och vår erfarenhet har givit oss en mängd belåtna 
kunder. Varför? Helt enkelt därför att vi aldrig lovat någon 
med ringa hår eller gles hårväxt att få håret tillbaka. Men vi 
har hjälpt till att förbättra håret och hårbotten. 

KOSTNADSFRI  RÅDGIVNING
Vänta inte med att rådfråga oss. Vi ställer kostnadsfritt tid 
till förfogande för en undersökning. Vi förbehåller oss dock 
rätten att avvisa s k hopplösa fall. OBS! Tidsbeställning.

H
Å
R
E
T -

SKANDINAVISKA HÅRVÅRDSINSTITUTET
- institut för god hårvård -

S. Allégatan 1, Göteborg. Tel. 031-13 36 38. Fax. 031-13 36 39

Öppet: Månd - Torsd 11-15. Fred. 10-13

en huvudsak! 

 MODERNA LAMPOR
Finner du hos LIGHT ART

- en välsorterad belysningsbutik inom modern design.
Här hittar ni det mesta inom belysning

både inne & ute, spotlights, badrum och tavelbelysning.

Kristinelundsgatan 1 (hörnet Götabergsg.) Göteborg  |  Tel/fax. 031-180 140/180 125  |  tis, ons, fre 11-18, tors 12-18, lör 11-14



HISINGS BACKA Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa
Tel: 031-22 88 40, Fax: 031-22 88 98 • info@uden-k.se • www.uden-k.se 

KUNGSBACKA Arendalsvägen 33G, 434 95 Kungsbacka
Tel: 0300-162 90, Fax: 0300-163 49 • info@efvab.se • www.efvab.se 

MÖLNLYCKE Rådastocksvägen 1, 435 44 Mölnlycke
Tel: 031-338 41 40, Fax: 031-338 09 96 • info@efvab.se • www.efvab.se

SÄVEDALEN Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
Tel: 031-336 90 50, Fax: 031-26 70 60 • info@ivtcenter.se • www.ivtcenter.se

Värmepumpar  www.ivt.se

C
C

J

Den enkla vägen 
till bästa besparing

En IVT värmepump ska alltid vara ditt bästa val för ekonomi, miljö och trygghet. Med rätt 
värmepump i just ditt hus blir besparingen maximal. Våra välutbildade och certifi erade 
återförsäljare hjälper dig med allt. För närmaste IVT-återförsäljare se www.ivt.se

5) Överlämning/uppföljning
Anläggningen överlämnas till dig. Med  IVT Nöjd-Kund-Garanti 
får du en kostnadsfri funktionskontroll inom garantitiden.

4) Installation/uppstart
Installation och intrimning är viktigt för maximal besparing. 
Efter test och inställning får du en noggrann genomgång.

1) Hembesök
En kostnadsfri besiktning visar vilken värmepump som 
passar. Det är viktigt att se till energibehovet både i dag 
och i framtiden.

2) Besparingskalkyl
Du får en fri besparingskalkyl med en offert.

3) Borrning/grävning
Borrning eller grävning på din tomt tar bara någon dag. 

6) Varsågod
Nu väntar trygg och billig värme i många år. Ditt gamla 
pannrum har förvandlats till ett modernt utrymme för 

miljövänlig värme.
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www.inet.se   031 - 65 27  00

INET RINGÖN
Lergodsgatan 1
Ringön, Göteborg

INET SISJÖN 
Hantverksvägen 15
Gulinshuset, Sisjön

vard  10-19 
lörd  11-16  
sön 12-16 

vard  10-18 
lörd  11-15

*Gäller vid 24 månaders räntefri avbetalning, 
uppläggnings och aviavgift tillkommer. Vi kan 
även erbjuda 4, 6 eller 12 månaders räntefri 
avbetalning, prata med våra säljare. Sedvanlig 
kreditprövning genomförs. Alla priser inkl. moms, 
vi reserverar oss för slutförsäljning och ev. tryckfel 
i annonsen. Annonspriserna gäller så långt lagret 
räcker dock längst t.o.m. 080420.

INET TORP 
Hem&Fritidshuset, vån 2
Torp Köpcentrum, Uddevalla

vard  10-20 
lörd  10-17   
sön 11-17 

Klipp alla sladdar och skaffa dig trådlöst nätverk! DKT-110 

paketet är baserat på 802.11g-standarden och erbjuder en 

trådlös förbindelse på upp till 54Mbps. Routern är utrustad 

med en 4-portars switch och en brandvägg för din säkerhet. 

Medföljer gör även ett trådlöst nätverkskort för USB-anslutning 

(passar både bärbara 

och stationära 

datorer).

Trådlöst bredbandspaket 

D-Link DKT-110

495:-

22” Wide TFT-monitor 

HP v220

Fina grejor från Sony! Intel Core 2 Duo T5450, 15.4” TFT-skärm 

(1280x800) X-Black, Nvidia GeForce 8400M GT-grafik med 128MB 

(upp till 895MB TurboCache), 2048MB DDR2-RAM, 250GB hårddisk, 

DVD-brännare, trådlöst LAN med Draft-N, 10/100 LAN, modem, USB 

2.0, Firewire, minneskortläsare, TV-ut och Windows Vista Home 

Premium. Vikt 2.9 kg.

Bärbar dator 

Sony Vaio VGN-NR21S

Bärbar dator 

LG R400-MCPPKV

Smidig, snabb och välutrustad! Intel Pentium Dual Core T2130, 14.1” TFT-

skärm (1280x800) FineBright, ATI Radeon X2300HD-grafik med 128MB 

(upp till 896MB HyperMemory), 2048MB DDR2-RAM, 200GB hårddisk, 

DVD-brännare, trådlöst LAN, 10/100 LAN, USB 2.0, Bluetooth, 

minneskortläsare, TV-ut, inbyggd webbkamera och 

Windows Vista Home Premium. Vikt 2.3 kg.  

6.495:-

7.995:-

1.995:-

Bärbar dator Fujitsu 

Siemens Amilo Xi2550

Prestandamonster med extra allt! Intel Core 2 Duo T9300, 17” 

TFT-skärm (1920x1200) BrilliantView, ATI Radeon HD 2700-grafik 

med 256MB, 2048MB DDR2-RAM, 500GB hårddisk, Blu-Ray läsare 

& DVD-brännare, trådlöst LAN med Draft-N, 10/100/1000 LAN, 

modem, USB 2.0, Firewire, Bluetooth, minneskortläsare, TV-ut, 

HDMI-ut, inbyggd webbkamera, fjärrkontroll och Windows 

Vista Home Premium. Vikt 4 kg.

Extern hårddisk 

LaCie Hard Disk 

Neil Poulton USB

Extern hårddisk för dig med behov av ordentliga mängder 

plats. Perfekt för backup eller lagring av musik, film eller bilder. 

Ansluts via USB 2.0 och byggd med snabba diskar på 7200rpm. 

Läcker design av Neil Poulton i svart med blå LED-belysning, 

”svettigt snygg” enligt tidningen PC För Alla som gav den nio av tio i betyg.

Logitech Cordless 

Desktop MX3200   

Laser

725:-

Multifunktionsskrivare

Brother DCP-135C

595:-

Inga problem, vi har vad du behöver.
Och undrar du något, fråga oss gärna   
– på Inet löser vi det mesta. 

Datorprylar?

945:-

1.395:-

500 GB

750 GB

                                 Prisvärd, kompakt bläckstråleskrivare, scanner och kopiator 

                                   i ett. Kan skriva ut i fotokvalitet direkt från din kamera 

                                   (PictBridge) eller från ett USB-minne. Klarar kopiering av 

                                 dokument utan att din dator är igång. För bästa ekonomi 

                               använder DCP-135C fyra separata bläckpatroner. Ansluts via 

                   USB och fungerar både 

               till PC och MAC.

Prisvärd 22” Wide TFT-monitor med mycket bra bildkvalitet. 

Mer än tillräckligt snabb responstid för snabbrörlig grafik och 

film. Upplösning 1680x1050, responstid 5ms, kontrast 800:1. 

Snygg design i svart/silver och utrustad med högtalare. 

334:-/mån*

13.995:-
584:-/mån*

                                  En trådlös tangentbord och muskombination som 

                                  ger dig direkt tillgång till PC:ns multimedie- och 

                                  kommunikationsfunktioner samtidigt som du får 

prestanda, komfort och elegans i toppklass. Windows Vista-kompatibla 

knappar och mus med 

laserprecision.



Familjen Ledners tidigare hus var en före detta som-
marstuga, ombyggd till åretruntboende och tillbyggd i 
etapper.

Från övervåningen kan familjen kliva ut på en kilfor-
mad brygga som leder till berget utanför.

5Villa&Fritid nr 3 | 2008

VÄGEN FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGBYGGT HUS 
blir ofta längre och äventyrligare än man tror. 
För familjen Ledner handlar det om en treårig 
”resa”, slitsam men värd mödan.

– Projekteringsfasen tog ett år, men den tiden 
behövdes. Vi ville bygga ett gediget hus med bra 
material och genomtänkt konstruktion. Vi var 
trötta på provisoriska ombyggnader.

Deras tidigare hus var en före detta sommar-
stuga, ombyggd till åretruntboende och tillbyggd 
i etapper.

– Vi stod inför valet att antingen bygga om igen 
eller bygga nytt. Morgan som hade köpt stugan 
för 25 år sedan tyckte att det kändes sorgligt 
att riva. Men vi insåg att det var den bästa lös-
ningen, säger Mohnica Ledner.

HUR SKULLE DET NYA HUSET SE UT? Mohnica 
och Morgan var överens. De var båda förtjusta 
i den rustika arkitektur som präglar husen i 
New England.

– I mitt jobb har jag rest runt mycket längs den 
amerikanska östkusten. Jag gillar det maritima 
temat i kombination med vackra, vitmålade 
träpaneler, säger Morgan.

Från västkuststuga
till New England-villa
Efter ett års förberedelse 
och idébollande med arki-
tekten var det dags att börja 
bygga. Stilinfl uenserna 
hämtades från New Eng-
land och det spontade virket 
från ett snickeri i Halland. 

Två år senare står drömvil-
lan i Björlanda färdig – med 
liggande vitmålad panel, 
spröjsade fönster och inredd 
skärgårdskänsla.

- Vi har levt bland sågspån 
och färgburkar, men vi ång-
rar oss inte, säger familjen 
Ledner lyckligt.

Inredningen i familjen Ledhners nya hus präglas av tydliga infl uenser från New England: textilier med stjärnor och ränder (”stars and 
stripes”) och maritima prydnadsföremål. Det blir en spännande blandning av amerikansk och bohuslänsk skärgårdsidyll.

Bilder: JE WEINITZ
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Fakta/Villa Björlanda
Villan är ritad av Bengt Svanholm, arkitekt SAR/MSA. Han 
ingår i Sveriges Arkitekters Rådgivning till villaägare på 
Byggcentrum och har varit verksam sedan 1971. På senare 
har han profi lerat sig som villaarkitekt, där han ger råd och 
idéer från tidiga skisser fram till färdigt bygge.

Söker du efter en husarkitekt kan du vända dig till 
rådgivningen på Byggcentrum. Här är några punkter som 
brukar tas upp under en rådgivning:

www.byggcentrum.se

–  Jag läser inredningstidningar rätt ofta och varje 
gång jag ser något i New England-stil fastnar jag 
för det, säger Mohnica.

Stilen var man överens om. Men hur skulle plan-
lösningen se ut? Vilka material skulle användas? 
Hur mycket fi ck det kosta?

– Jag tittade på den ekonomiska sidan och Mohni-
ca på den inredningsmässiga. Det var mest jag som 
förlorade, skrattar Morgan.

ATT RITA HUSET SJÄLV VERKADE LÄTT – I TEORIN. 
I praktiken insåg Mohnica och Morgan fördelarna 
med att ta hjälp av en husarkitekt.

– Vi behövde en utomstående expert, någon som 
vi kunde bolla idéerna med och som gav oss nya 
infallsvinklar. Det skulle bli för mycket kontroverser 
om vi inte hade haft en arkitekt som ”katalysator”.

Familjen Ledner hittade en katalog över olika 

arkitekter som är verksamma på Västkusten. Valet 
föll på skärgårdsarkitekten Bengt Svanholm från 
Hönö. De tog kontakt och avtalade tid för en inle-
dande rådgivning.

– Jag minns att jag kom till mötet lite förse-
nad, berättar Mohnica. Då hade Morgan och 
Bengt redan lagt till en övervåning på huset!

UNDER PROJEKTERINGSFASEN ANLITADES också 
en byggtekniker för att göra en konstruktionsritning 
på huset. Det var en stor fördel, menar Morgan.

– Med konstruktionsritningen blev det enklare 
att beräkna materialåtgång och begära in offerter. 
Samtidigt lärde jag mig mycket om hur byggproces-
sen går till och vad man ska tänka på när man väljer 
virke: grovlekar, klassning och så vidare.

Byggvirket var i huvudsak råspont av furu. För 
enkelhetens skull valde Morgan endast en leve-

rantör, en trävarufabrik i Värö. Dit åkte han och 
sorterade ut råspont av lite bättre kvalitet. Snart 
började lastbilarna med virke rulla in på tomten i 
Björlanda.

– Det blev 10-12 lastbilslass med råspont, om-
kring 10 000 meter om man räknar ihop det! Det 
är råspont på utsidan, råspont på insidan, råspont 
i undergolven. Ja, man fi ck vänja sig vid att gå runt 
i sågspån.

Mycket av arbetet har paret Ledner klarat själva 
och med hjälp av anhöriga. Men man har också an-
litat snickare, bland annat för paneluppsättningen 
i det vinklade innertaket.

– Jag stod och sågade plankor i snabb takt medan 
snickarna ropade ut de exakta dimensionerna!

När panelen var uppsatt var det dags att måla. Det 
blev i första hand Mohnicas uppgift.

Det är råspont på 
utsidan, råspont 

på insidan,
råspont i
undergolven.

Bilder: JE WEINITZ

Byggvirket var i huvudsak råspont av 
furu. Morgan åkte själv till leverantö-
ren och  sorterade ut råspont av lite 
bättre kvalitet.

Vilken modell behöver vi?

Lika effektivt som bergvärme?

Vattenburna element ett måste?

Vilken modell behöver vi?

Blir det varmt i hela huset?

Bästa placering i vårt hus?

Boka ett kostnadsfritthembesök!031-760 10 50

Värmepumpstankar?



MÖLNDAL
G. Kungsbackv. 26
Tel 031 - 87 67 00
Vard 06.30 - 18.00
Lörd 10.00 - 15.00 

RINGÖN
Ringögatan 14
Tel 031 - 744 01 20
Vard 06.30 - 18.00
Lörd  10.00 - 16.00
Sönd 11.00 - 16.00 www.fargab.se

Beckers Nya Hem
VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGS KÖPVÄNLIGASTE BUTIKERVÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGS KÖPVÄNLIGASTE BUTIKER

KUNGSBACKA
Öppnar i maj -08
bakom Freeport.

FÄRG   •   TAPETER   •   GOLV   •   KAKEL   •   TYGER

Alltid fri pakering!

Vi hyr ut 
golvslip-
maskiner

Inspiration för ditt hem!
Hur mår ditt hus?Hur mår ditt hus?

Låt en 
färgexpert 
ställa diagnos 
på ditt hus.
Känns det krångligt att ta reda på 
vilken färg ditt hus är målat med? 
Eller hur det står till med fukten i 
fasaden?

Boka tid för Hushälsa i butiken, så 
kommer en färgexpert hem till dig 
och inspekterar huset på plats. 
Du får ett besiktningsprotokoll som 
innehåller allt du behöver inför om-
målningen, med fasadens skick, 
färgrekommendation, arbetsmetod, 
materialåtgång och mycket mer.

Kom in till oss på Beckers Nya Hem 
så berättar vi mer.

Vi kallar det Hushälsa!

Värde ca 300:-300:-
När ni bokar tid för ett 
kostnadsfritt hembesök 
av Hushälsan så bjuder 
vi på 3 lit Elit träolja och 
en pensel.

SPECIAL-ERBJUDANDE!SPECIAL-ERBJUDANDE!
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– Vi bestämde oss för att öppna ett 
konto hos målarfi rman för att ”slippa 
se kostnaderna”. Ärligt talat vet jag inte 
hur många liter färg som gick åt. Och 
arbetstimmarna har jag inte heller orkat 
räkna! säger Mohnica.

DET NYA HUSET ÄR PÅ 
DRYGT 300 KVADRAT-
METER och värms upp 
med luft-luftvärmepump 
i kombination med el-
radiatorer. Trots att ytan 
fördubblats har upp-
värmningskostnaderna 
legat still. 

- Vi var måna om att 
bygga så energieffektivt 
som möjligt. Huset är 
välisolerat och fönstrena 
har låga värmeförluster. 
Det kändes också viktigt 
att använda miljövänligt 
byggmaterial. Vi har till 
exempel undvikit ma-
terial som innehåller lösningsmedel, 
säger Morgan.

DET MARITIMA TEMAT MÄRKS ÖVER-
ALLT I HUSET. Ett runt fönster, 180 
centimeter högt, ramar in växtligheten 
på bergknallen som en tavla. Och uppe 
på övervåningen kan familjen kliva ut 

på en kilformad brygga som leder till 
berget. Ett lyckat förslag från arkitekten, 
berättar de.

Inredningen präglas av tydliga infl u-
enser från New England: textilier med 
stjärnor och ränder (”stars and stripes”) 
och maritima prydnadsföremål. Det blir 

en spännande blandning 
av amerikansk och bo-
huslänsk skärgårdsidyll.

- Vi är gamla träbåtsä-
gare, så ni förstår var vi 
hämtat intrycken…

HUSET ÄR FÄRDIGBYGGT 
men invändigt återstår 
några ytterligare projekt. 
En kamin ska i sinom tid 
pryda den öppna över-
våningen och mellan vå-
ningarna ska paret bygga 
en ny trätrappa.

- Vi grunnar fortfarande 
på hur vi ska konstruera 
den så att den både blir 

snygg och ändamålsenlig, säger Morgan 
och kliar sig i nacken.

- Det känns inte som om vi behöver 
jäkta. Det är viktigt att man tänker efter 
innan man sätter igång, lyder familjens 
råd. 

Text: Lars Bärtås

Några projekt återstår

- Mellan våningarna ska en ny trätrappa byggas.Vi grunnar fortfarande 
på hur vi ska konstruera den så att den både blir snygg och ändamåls-
enlig, säger Morgan.

Nu kan du låsa och låsa upp din bostad med 
fjärrkontroll - lika enkelt som du gör med bilen. 
Det nya fjärrstyrda entrélåset ASSA 3000 drar 
nytta av modern säkerhetselektronik för att göra 
din tillvaro lite enklare. 

www.ASSA3000.se
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Låt dig inspireras och överraskas av två mästare. 
I ett unikt samarbete har designgurun Terence 
Conran och trädgårdsarkitekten Diarmuid Gavin 
skrivit en bok som sprudlar av författarnas stora 
passion för trädgårdar.

Inspiration hämtar de från dagens experi-
menterande med former, material och växter 
men även från äldre tiders trädgårdar. Natur-
ligtvis med ett ekologiskt miljötänkande som 
grund.

Med stor fantasi och många jordnära och 
praktiska knep och råd ger de tips om hur 
man anlägger en spännande trädgård, stor som liten. 
En bibel för alla trädgårdsälskare och en mycket fi n presentbok.

Stort format. Rikt illustrerad med underbara färgfotografi er och planskisser.
”Ett av livets stora glädjeämnen är att odla sin trädgård”, säger författarna.
Terence Conran och Diarmuid Gavin / FORUM

TrädgårdsdesignTrädgårdsdesign
för 2000-taletför 2000-talet

Låt växterna sköta jobbet! 
Perenner har aldrig varit så populära som nu. De är lättskötta och perfekta 
för oss som har ont om tid men gärna vill ha blommor i trädgården att njuta 
av - och de är tacksamma då de återkommer i trädgården år efter år. 

Boken innehåller de bästa sorterna från A till Ö 
med allt från vårvinterns blommande mirakel till 
höstens glödande rabatt, växter för skuggiga lägen, 
den magiska vita trädgården och doftande oaser i sol. 
Här fi nns också handfasta planteringsråd med olika 
symboler som pekar ut sortens särprägel.

Boken beskriver drygt 125 perenner som Lisa 
Winnerlid själv odlat i sin trädgård och kan rekom-
mendera.

Lisa Winnerlind, Foto: S-G Johansson / Semic 

Vårkänslor 
Ljusare Tider!

Fredag 2 maj: 11-17

Lördag 3 maj: 10-17

Söndag 4 maj: 10-17

100:- vuxen
Barn upp till 15 år gratis i  
målsmans sällskap. 

Gratis Parkering. Gott om P-platser!
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Ring/mejla till Marita, 0920-196 88 (kvällar&helger)
mejl: 0920.19688@telia.com

Oftast är häcken klippt lika hög hela vägen. Men går 
man långt tillbaka i tiden och särskilt till England 
var häckarna formklippta i alla möjliga höjder och 
former. Att klippa häcken lägre på något ställe eller 
klippa ur den som ett fönster på något ställe ger liv 
åt trädgården. Det kan också vara för att få in mer 
ljus, en bättre utsikt eller för att folk som går förbi 
ska kunna titta in. En häck kan också ge skydd åt 
ömtåliga växter som man annars inte skulle kunna 
plantera. 

Att välja sort
Först får man fråga sig hur hög och vid häcken ska 
bli. Vad man har för jordmån och vad det är för läge. 
Att byta all jord för att man vill ha en viss sort är 
ganska jobbigt. 

En populär häckväxt är avenboken. Den har en 
genomgående stam, smalt växtsätt och vackra gröna 
blad som på hösten blir bronsfärgade och sitter kvar 
hela vintern. Den föredrar humusrik och kalkhaltig 
jord men vill inte stå i för mycket blåst. Den är också 
skuggtålig. Andra häckar som går bra i skugga är: 
Bok, idegran, lind och måbär.  

Idegranen eller som den heter på latin taxus kallas 
ibland för häckarnas Rolls Royce. Det är en vacker 
vintergrön häck som kan formas bra och klippas 
mycket då den villigt bryter nytt. Taxus x media 
hicksii, växer ca 30 cm per år. Släktingen hillii som 
bara växer ca 10 cm per år blir inte lika spretig som 
hicksii varför den rekommenderas.  

Vill man ha en häck som inte är fullt så vanlig kan 
man välja lavendel, äpple, katsura eller bambu. 

Häckar finns att 
köpa i många olika 
storlekar och kva-
litéer. Allt från små 
plantor utan kruka 
så kallade barrotad 
häckplanta till färdiga 
häckar på två meter. 
För en barrotad av-
enboksplanta som är 
50-80cm och står i 
gynnsamma förhål-
lande tar det cirka 
sex-sju år innan den 
är helt igenvuxen och 
cirka 150 cm hög. 

 

Plantering och beskärning
De fl esta häckar planteras på våren eller hösten då 
tillgången på vatten är god. Men undantag fi nns. 
Avenboken rekommenderas inte på hösten och 
vintergröna växter inte senare än september.

Beskärningen görs oftast runt midsommar. Kraf-
tigare beskärning görs på vintern beroende på sort. 
Häckar med genomgående stam toppas inte förrän 
plantan har nått den höjd man vill ha. Grenade 
häckar så som liguster klipps regelbundet från 
början för att få täta plantor.

Text och bilder: Annica Josefsson

En häck avgränsar tomten, skapar lä och in-
synsskydd. Men delar också in trädgården i 
olika rum och växtzoner. En häck kan bestå av 
i princip vilken växt som helst.

EXEMPEL PÅ HÄCKAR
Häggmispel, anspråkslös med vacker höstfärg. 
Både som klippt och friväxande häck.

Liguster, fi nns både vintergrön och lövfällande. 
Lätt att forma, små jordkrav men trivs bäst i 
väldränerad och näringsrik jord.

Måbär, lättodlad och tål skugga.

Oxel, har inte så stora jordkrav samt är vind- 
och salttålig.

Sibirisk ärtbuske, härdig och fungerar även på 
mager jord

Tuja, vintergrön, vindtålig växt i fuktig jord.

VILDVINSHÄCK. En smal annorlunda häck får man om man låter en klätterväxt sling-
ra på ett plank eller i ett nätstaket. Här ett vildvin som får vacker höstfärg. Murgrönan 
är ett annat alternativ som ger en bra bakgrund till andra växter.

Häckar ramar in Häckar ramar in 
och bildar rumoch bildar rum

ShoppingbagShoppingbag (i tyg) (i tyg)

need no plasticbag

STRÖMBLADS
F L A G G S T Ä N G E R

AB Gustav Strömblad
Gamla Alingsåsvägen 27

433 38 Partille
Tel. 031-44 34 72

www.stromblads.com

ERBJUDANDE!

10 m fl aggstång, 3.660:-
inkl fl agga och vimpel

KYRKÅSPLATSEN
Tel. 031-25 36 74

Öppet ALLA dagar!

Måndag–fredag 9.30–18, lördag 10–15, sön- och helgdag 11–15
Snittblommor|Binderier|Trädgårdstillbehör|Buskar|Träd m.m. 

Trädgårdsarbeten, utkörning

VI UTFÖR ALLA SLAGS 

TRÄDGÅRDS-
ARBETEN

ALLT FRÅN 
FÖRSLAG TILL ATT

BYGGA & SKÖTA 
DIN

TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRDS-
KONSULTATION
1 TIM FRÅN 675:-

NY ALTAN I NATURSTEN
Beklädnad av trappor, skorstenshällar m.m.

Stenhults AB
Kontor o. lager: Häggvalldamm (mittemot Statoil)

Öppettider: Vard 15-17, Lörd 11-14.
www.stenhulth.se  |   info@stenhulth.se

Tel. 0304-66 73 89 |  Mobil. 0708-66 73 89

Skicka in ritning och mått för offert!

59 kr/st
(+ porto)



11Villa&Fritid nr 3 | 2008

GÅRDA JOHAN AB, Entreprenadv. 1. Telefon: 031–55 92 00. ÖPPET: Måndag–Fredag 7.00–17.00, lördag 9.00–13.00

Allt detta hittar du hos GÅRDA JOHAN!
www.gardajohan.se

GRÄS PÅ RULLE

MARKSTEN
Plateau och Slottssten

MARKSTEN
Byasten

MARKSTEN
Holmegaardsten
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ANDREASSONANDREASSON
GÖSTA

Trädgårdsmästare, TMT Kålltorp Gardencenter

Söndagen den 16 mars hade vi ”vår”. Solen sken, 
fåglarna kvittrade och många bytte till sommardäck 
på bilen.  Måndagen den 
17 mars vräkte snön ner 
och det blev bara värre 
under påskhelgen. Sam-
tidigt blev det kallt.

Skydda växterna om 
kylan består

Kyla i samband med snö 

är ok men frost i samband med barmark är inte 
alls bra för växtligheten. Det är ju kanske inte så 
farligt ännu men om kylan består och om tjälen går 
ner får man skydda sina växter med täckning eller 
sprutning med avdunstningsskydd. Troligtvis och 
förhoppningsvis är detta inte aktuellt när du läser 
detta i början av april. 

Som tur är tål penséer och lökväxter (som du 
kanske redan planterat ut) mycket frost varför de 
bör sätta igång och blomma för fullt.

Men, men- mossan!
Det som kanske blivit ett större problem under 
vintern är ju mossan som växt nästan hela tiden. 
Mossan växer ju vid i alla fall +5 grader vilket vi ju 
haft i veckotal. Jag har en gräsmatta hemma som 
ligger i skugga. Nu efter denna vintern syns det inte 
ett grässtrå utan en tjock matta med mossa. 

Mitt i mossan blommar en, säger en, snödroppe. 
Jag har aldrig planterat någon lök mitt i mattan men 
många lökväxter fröar ju av sig. Tänk på att det tar 

lång tid från frö till blomma 
när det gäller lökväxter. 
Scilla, exempelvis, tar ca 8 år 
från frö till blomma.

Det gäller att inte rensa bort de små fröplantorna, 
de ser ju ut som grässtrå (ogräs?) i många år varför 
de kanske rensas bort av misstag när de kommer 
i rabatterna.

Använd fi berduk
Återigen kommer jag fram till att inte hålla på med 
överdrivet rensande i rabatterna. Låt marktäckarna 
ta över. Ingen öppen jord i rabatterna. Nu pratar jag 
om prydnadsrabatter. 

I nyttorabatter, typ grönsaksland eller land med 
bärbuskar är ju saken i ett annat läge. Här bör vi 
ju inte ha växter som konkurrerar med varandra. 
Varför inte plantera bärbuskar genom fi berduk och 
sedan täcka med grovt grus eller ex. pinjebark.

Grönsakslanden gör du i upphöjda bäddar ex. 
med byggtimmer eller pallkragar. Dessa bäddar 
fyller du med ogräsfri planteringsjord och gångarna 
mellan bäddarna täcker du med fi berduk och grus 
eller plattor.

Allt för att få det lättskött. Trädgård ska vara roligt 
inte betungande.

Gösta

I väntan på värmen
Vädrets makter är outgrundliga. Ha därför 
inte för bråttom med gödsling och sådd, 
vänta tills det börjar grönska och till att 
jorden reder sig.

Påskliljorna dränktes 
i snön men lyste ändå 
upp i trädgården.

Keystone Garden Wall

Keystone Compac

Heda Kombimur

På Heda är vi inte särskilt ytliga av 

oss. Den genialiska hemligheten 

bakom våra Keystonemurar är 

nämligen dold på insidan, där varje 

sten hålls på plats med hjälp av två glasfiberstavar. Detta 

gör Keystone unik och extremt enkel att montera. Du be-

höver varken murbruk eller specialverktyg. Missa inte heller 

att uppleva vår attraktiva och populära Heda Kombimur.

 KEYSTONE
– världens mest sålda stenmur.

Keystone Country Manor

PLATT-TJÄNST
-Stenvaruhuset-

Storås industrig 14, Angered T. 3301101

Vard 7-18 Lörd 10-14

www.platt-tjanst.se

Besök vår butik och utställning i Storås!
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JOHANSSONULLAVILLAÄGARNAS SYN PÅ ENERGIPOLI-
TIKEN är att investeringar som minskar 
vårt el- och oljeberoende ska stimu-
leras, och absolut inte straffbeskattas. 
Villaägarna försöker att få regeringen 
att lämna positiva möjligheter för en 
omställning till mer miljövänliga upp-
värmningssystem. 

Det måste bli (bättre) konkurrens på 
elmarknaden och momsen på skatten 
måste bort. Vi kan inte acceptera att de 
politiska regelsystemen står i motsats 
eller till och med i konfl ikt med små-
husägarnas ekonomiska möjligheter 
och vilja att satsa på miljöinvesteringar 
och energihushållning.

Vi har, tillsammans med HSB, Fastig-
hetsägarna och Riksbyggen, uppvaktat 
Maud Olofsson. Villaägarna är besvikna 
på förslaget till ny fjärrvärmelag efter-
som den nämnd som regeringen vill in-
rätta endast ska vara en medlingsfunk-
tion, och inte pröva prisskäligheten. En 
stor brist, alltså!

DEBATTEN OM FASTIGHETSSKATTEN 
fortsätter. Villaägarna har välkomnat 
den beslutade reformen av fastighets-
skatten, ett tak för skattens storlek. 

Vi har jobbat länge för att ingen ska 
tvingas lämna sin bostad på grund av 
att skatten driver den enskilde från sitt 
hem. En bra reform kan bli bättre och 
det ska vi arbeta vidare för. 

Villaägarna är starkt kritiska till att 
man behåller det godtyckliga taxerings-
systemet, som håller dörren öppen för 
en ändring (läs höjning) av fastighets-
skatten, med eller utan regerings-
skifte. 

Alliansen planerar att genomföra 
2009 års taxering av småhus. Detta 
medför höjd skatt för det stora fl ertalet 
småhusägare som inte omfattas av det 
nya taket på 6 000 kr. Regeringen måste 
också avskaffa skatten på tidigare be-
viljade uppskov. 

Villaägarna har i stället rekommen-
derat en amortering under en mycket 
lång period, att successivt återföra 
uppskoven. Pensionärer som fl yttar och 
använder hela köpeskillingen till ett 
mer anpassat boende, kan komma att få 
betala 10-15 000 kr per år i en ny skatt. 
Den som köper ett nybyggt hus kan få 
en omkullkastad privatekonomi genom 
att skattebefrielsen under de fem första 
åren endast gäller fastighetsavgiften 

och inte den nya skatten på uppskov. 

SÅ SLIPPER DU GRANNFEJDER. Vil-
laägarna har tagit fram sex enkla men 
viktiga råd för att bevara den goda 
grannsämjan. Det kan ju tyckas att man 
med sunt förnuft kan undvika att hamna 
i konfl ikt med sina närboende, men livet 
är inte alltid förutsägbart. Det som är ett 
drömboende kan av olika anledningar 
sakta eller plötsligt utvecklas till en 
mardröm. Logga in på vår hemsida och 
läs det självklara, men likväl handfasta 
råd i nöden, eller för att ”mota Olle i 
grinden”.

VÄLJ RÄTT HANTVERKARE. I vår 
entusiasm eller när vi är tvungna att 
förändra och förbättra vårt småhus blir 
det ofta aktuellt att anlita ett ”proffs”.  
Goda råd och information om vad du bör 
tänka på hittar du på vår hemsida.

 Sammanfattningsvis, kan vi tillsam-
mans jobba för och få bättre villaägar-
villkor i både stort och smått!

Ulla Johansson, förbundsordförande
Villaägarnas Riksförbund
/ www.villaagarna.se

Vi påverkarVi påverkar
 politiska beslut! politiska beslut!

Med en värmepump från NIBE sänker du dina värmekostnader med upp till 75%. 
NIBE FIGHTER 1235 har marknadens bästa värmefaktor på hela 5,03!
Det innebär att den ger fem gånger mer energi än vad den drar.

NIBE har Sveriges bredaste sortiment av villavärmeprodukter och kan 
därför alltid erbjuda den bästa lösningen utifrån ditt behov.

Välkommen till oss för kostnadfri rådgivning och offert!

Tel. 031-28 67 94, mob. 0707-40 67 94 
www.gak.se, info@gak.se

Kontakta oss för kostnadsfri 
energirådgivning samt hembesök.

Än är det inte för sent att förvandla 
elräkningen till rena kärleksbrevet!

www.nibe.se

BergvärmeFrånluftLuft-vatten
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Många våndas av tanken på allt arbete det inne-
bär att ge den gamla tråkiga väggen eller tapeten 
nytt liv. Underarbetet när man målar om eller ska 
tapetsera är oftast det som det slarvas mest med, 
då det är tidskrävande. 

Måla en tapetserad vägg
För de väggar som är prydda med tapet 
har det tidigare varit lite besvärligt 
eftersom man antingen behövt riva 
ner hela tapeten eller måla med en lös-
ningsmedelsburen färg för att förhindra  
blåsbildning i den gamla tapeten. 

- Binder är en patenterande grund-

färg, som effektivt binder dåligt underlag och 
minskar risken för att gamla tapeter bubblar sig 
när man målar på dem. Normalt sett  krävs endast 
en enda strykning,  sedan har man en bra yta att 
måla på, säger Josefi n Knarrström PR-ansvarig 
på Beckers. 

- Färgen är dessutom snabbtorkande vilket spar 
tid, då du kan måla om eller 

tapetsera ett rum på en 
dag istället för på två eller 
tre dagar.

Ny underlagsfärg
minskar risken för bubblande tapet

Caroline Salzinger har skrivit boken som hon själv saknade när hon 
skulle renovera sin första lägenhet. Från golv till tak tar upp det du 
ska tänka på innan du sätter igång och hur du sedan utför själva 
arbetet.

Lättförståeliga och handfasta steg-för-steg-beskrivningar, på till 
exempel tapetsering, målning, golvslipning, kakelsättning och upp-
sättning av mellanvägg, hjälper dig till ett gott resultat, även om du 
är nybörjare. En hel rad proffs delar med sig av sina kunskaper och 
bästa knep och för varje moment anges tidsåtgång och svårighetsgrad. Många 
inspirerande foton och fl era instruktiva teckningar.

av Caroline Salzinger  / Förlag: FORUM

Från golv till tak
Den enda handbok du behöver

TRUCKGATAN 2,
Rollsbo ind. omr. KUNGÄLV

Telefon: 0303-921 45
Öppet: vard. 9-17, lörd. stängt

YTTERBY
 RÖR AB

Värme - Vatten - Sanitet

Kompletta
pelletspaket!

Pellets- ved- eller elvärme?
Vi har lösningen!

 www.varmebaronen.se www.ifo.se

En enklare och mer rengöringsvänlig lösning.
Finns med FRESH WC funktion, spolning med doft.
Valfri sitthöjd 40-46 cm
Läs mer på www.ifo.se/sign

Ifö Sign vägghängd WC

Teknikergatan 8, Kungälv | Tel. 0303-105 00
Öppet: Mån-fre 10-18, Lör 10-14

Låt oss göra hela jobbet:
Kostnadsfritt hembesök |
Badrumsprojektering |Badrumsprojektering |
Kakelsättning |Kakelsättning |
VVS-installationVVS-installation

Ny kakeluställning!
Välkommen till vår badbutik för inspiration!

Badrums-Badrums-
renovering???renovering???

30%30%
på FM Mattssonspå FM Mattssons
hela sortimenthela sortiment
t.o.m. 19/4 -08t.o.m. 19/4 -08



Handla byggvaror i KodeHandla byggvaror i Kode

Hedsvägen 2, 442 60 KODE

Tel 0303-500 30, Fax 0303-507 10

Vardagar 7-17, Lördag 9-13

INSPIRATION

Spännande uteplatser och nytt tak från Benders!
Med Benders takpannor, murar och markstenar formar 
du din värld. Endast din fantasi sätter gränser. Modell- 
och färgprover finns i vår butik.

Välkommen till oss och hämta 
Benders nya broschyrer. www.benders.se

www.trarydfonster.se

Vi kan fönster
Våra kvalitetsprodukter 
finns i en mängd 
modeller och storlekar.
Har du huset så har vi 
fönster och fönsterdörrar
till det! 

Passar överallt!

Isover UNI-skiva har ett
universalformat som gör 
att den passar både i golv,
vägg och tak.

Nu med ännu 
bättre isolerförmåga!

��36
Ju lägre värde
desto bättre!

Du kan välja om det nya rummet ska

vinterbonas, så att du kan njuta av det året 

runt, eller om det ska förlänga sommaren 

med flera sköna månader.

Novoroom har lösningen som gör det enkelt 

att snabbt bygga till huset!

Bara undra varför du väntade så länge.

Det bästa du kan ge ditt hus.

snabbt bygga till huset!

a undra varför du väntade så länge.

Novoroom Gör ditt hus större!
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AGNETA
FORS CERVINFORS CERVIN

EN FRANSK BYGGEXPERT som vi känner 
menar att det många gånger kan vara 
billigare att bygga själv, än att köpa sin 
”drömbostad”. Priserna i Provence på 
lägenheter och hus är relativt höga. 
Naturligtvis är det också avgörande var 
man väljer att bo. 

Ett bra alter-
nativ kan vara 
att bygga nytt. 
Men det  är 
mycket man 
då måste tänka 
på. Först måste 
man fi nna en 
bra tomt. Inte 

helt enkelt. Här, som i Sverige är det 
högkonjunktur i bygg-branschen.

Restriktionerna för hur man får 
bygga är många.  Exempel fi nns på hur 
”oseriösa själar ” satt skogsområden i 
brand för att komma åt områden att 
bygga bostäder på! Då träden har för-
svunnit har det nämligen blivit tillåtet 
att bygga!

NÄR MAN FUNNIT SIN TOMT, kanske i 
Provences gröna backar, måste man 
försäkra sig om att  tomten har vat-
ten, kloak och el framdraget (annars 
blir det en mycket dyr extra kostnad). 
Därefter är det dags att gå till rådhuset 
och ansöka om ”Permis de Construire”. 
Gör man inte det kan man i värsta fall 
få ta ner byggnaden igen. 

Sedan ska man hitta professionella 

byggare som har korrekt försäkring. 
Det kan vara så lurigt att vissa hant-
verkare bara har försäkring för vissa 
arbeten. Exempel: - om en hantverkare 
lägger taket kan det inträffa att samma 
hantverkare bara är försäkrad för att 
göra murverket. Försäkringen  täcker 
alltså… inte taket!

DET ÄR VIKTIGT ATT HITTA EN BYGGHERRE 
om man själv inte anser sig kunna 
hålla i alla trådarna. Anlita även en 
advokat som är med i processen och 
kollar igenom alla överenskommelser. 
Det kan spara både pengar och den 
mentala hälsan.

På rådhuset kan man också ta reda 
på lokalplaner ”plan d´Occupation de 
Sol” och restriktioner för området. 

Gratis går det att få råd, om man ringer 
och avtalar tid hos ”Architecte Con-
seille” eller DDE i till exempel Nice 
0033(0)493 72 72 72. Normalt får man 
svar på sin ansökan om byggnadstill-
stånd inom tre månader. 

Under byggnationen måste man ha 
en skylt vid infarten, där det står vilka 
byggnadsföretag som är där och byg-
ger. Man ska ha påbörjat byggnationen 
inom två år från det att ansökan bevil-
jats. Om ej, ny ansökan.

MEDDELA RÅDHUSET NÄR ”DRÖMHU-
SET” ÄR KLART för infl yttning via ”De-
claration d´Achevement des Travaux”, 
och bjud in samtliga hantverkare med 
sina eventuella respektive till en grand 
féte. 

Du kan få mer 
information på 
www.service-
public.fr (också 
på engelska).

Good luck!

AFC

Bygga nytt 
i Provence

Många gånger kan 
det vara billigare 
att bygga själv, 
än att köpa sin 
”drömbostad” i 
Provence.

Vill du sänka 
värmekostnaden
med upp till 75%?
En NIBE FIGHTER 1235 bergvärme-
pump ger dig värme och varmvatten. 
Och förvandlar elräkningen till 
rena kärleksbrevet. 

• Sänkt värmekostnad med upp till 75%

• Uppdaterat sortiment med ny design

• Minst påverkan på växthuseffekten

Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Kontakta oss för kalkyl och offert!

Tel: 031-44 10 30 Fax: 031-40 45 11
Hemsida: www.rorpac.se   Mail: info@rorpac.se

Terränghjulingsutbildarna svarar på frågor

På lördag och söndag fi nns alla 
leverantörer på plats:
Can-Am, Kawasaki, Stihl, Fogelsta, Duells, 
LMT-vagnen, Kärcher, Klippo, MTD, 
Honda och Västkustkyl

Poängpromenad med fi na priser
Vi bjuder på kaffe och korv

Öppettider: Fredag  09-18
 Lördag  10-14
 Söndag  10-14

Oömma kläder rekomenderas!

Välkomna!
Alla erbjudanden gäller endast under öppet hus dagarna.

™ 800 
FORTFARANDE
STARKAST I
KLASSEN!

SKOGENS
KONUNG?

Rotax® 800 H.O. EFI V-twin motor garanterar överlägsen  
dragkraft, acceleration och effekt. Kom in så berättar vi mer!

OUTLANDER

Öppet hus 
Öppet hus 

11-12-13 april!

11-12-13 april!

Tämja vildmarken

KVF750 4X4

Provkörning av Provkörning av 
4-hjulingar4-hjulingar

i sin rätta miljöi sin rätta miljö

Poängpromenad 

med fi na priser

med fi na priser

Vi bjuder på 

Vi bjuder på 

kaffe & korv!

kaffe & korv!

Plogblad
Plogblad

på köpet!
på köpet!

Tel: 0303-502 90
www.kodemaskin.se

Kvalité till lågpris

Stort tillbehörsprogram - Alltid låga priser



Mjukstängande luckor är nog standard 
i dag i nya kök. Vill du även ha det i ditt 
gamla köket så är  det faktiskt lätt att 
fi xa! De fi nns olika alternativ på mark-
naden.

• En eftermonterad luckbroms från Blum. 
Den lilla stötdämparen i miniformat, 
monteras i köksskåpets kant genom att 
borra ett lagom djupt hål. 

• Vill du inte borra, så fi nns det olika adapterplat-
tor du kan fästa i de förborrade hål för hyllor, som 
fi nns på sidorna i alla nyare köksskåp.

/ www.blum.se,  www.theofi ls.se

Dämpare för inborrning

Tysta
köksluckor

Maskera proffsigt
3M lanserar en ny avancerad tejpapplikator som ska 
underlätta när man snabbt och noggrant vill maskera 
lister, socklar, foder och golvpapp.

3M™ TA20 Handmasker™ följer konturer på ett 
mycket exakt sätt och ger mycket precisa, skarpa och 
professionella målningskanter. Den är enkel att an-
vända och tillsammans med Scotch® maskeringstejp 
får man ett bra slutresultat.

Tejapplikatorn fungerar tillsammans med Scotch 
maskeringstejper mellan 19 mm - 50 mm bredd. Ett 
skarpt knivblad gör det även enkelt att skära till tejpen, vilket annars kan vara 
ett knepigt moment vid maskering. Den nya applikatorn väger bara 275 gram 
vilket underlättar vid större maskeringsjobb.

Applikatorn fi nns bl a att köpa i Beckers Nya Hem.

Bild: blum
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Autoselect gör 
jobbet enklare! 
Välj en applikation och verktygen
justerar sig automatiskt.  
Pendelsticksågen justrerar optimal hastighet och 
pendelfunktion efter vad som valts. 
På borrskruvdragaren optimeras 
hastighet för kontrollerad borrning 
och skruvdragning, samt styrkan den 
ska dra med.

Det enda man behöver göra är 
att titta på symbolerna vrida till läget 
som passar, sen är det bara att köra.

Insatser för öppna spisar
i 32 olika varianter, även för hörn. 

Medtag mått på er öppna spis.

Tel. 031-68 33 55, Fax. 031-68 33 35
Hantverksvägen 5, 436 33 Askim 
(Sisjöns industriområde)WWW.bras-spisen.se

Braskaminer
Kakelugnar
Murningar

Skorstensrenoveringar

BRAS-SPISEN AB

Oslag-
bara

fördelar

Luftvärmepumpen med

C
C

J

Nyheter!

• Toppresultat i Konsumentverkets test.

• Kan mer än halvera värmekostnaden.

• Utvecklad för att ge värme 
ned mot - 30 grader.

• P-märkt – säkerställer teknik 
och prestanda.

• 6 års försäkring på hela anläggningen 
och 10 år på kompressorn.

• Aktiv luftrening med Plasma-
Cluster teknik.

• Underhållsvärme +10 grader perfekt 
för fritidshuset.

• Kan fjärrstyras från t.ex. mobiltelefon*

• Unik fuktreglering*

Blaupunkt TravelPilot 300
Helt ny toppmodell med 
de senaste finesserna.
Värde cirka 3.000:-
Gäller vid köp av IVT Nordic
Inverter 31 mars–30 juni 2008.

Leverans av GPS fr o m maj 2008.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

*Fjärrstyrning och 
fuktreglering är 
extra tillbehör.

JOUR
DYGNET RUNT

Aröds Industriv. 28, 422 43 Hisings-Backa
Tel. 031-50 01 20 • www.500120.com

MÖLNDALGÖTEBORG

TRUCKGATAN 2,
Rollsbo ind. omr. KUNGÄLV

Telefon: 0303-921 45
Öppet: vardagar 9-17, lördagar stängt

YTTERBYYTTERBY
 RÖR AB RÖR AB

KUNGÄLVKUNGSBACKA

Telefon 031-87 51 00
info@haga.bz

EL- RÖR- KYL- RESTAURANG
& FASTIGHETSSERVICE
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ATT KÖRA 4-HJULING ÄR OTROLIGT ROLIGT, det 
är lika bra att erkänna detta direkt. Det var 
dock inte på grund av nöjesfaktorn som jag 
gick med på sambons övertalningskampanj 
att införskaffa en ATV (All Terrain Vehicle) i 
”herrgårdsklassen”. Det som fällde avgörandet 
att sambon fi ck sin hett eftertraktade ”leksak” 
(min personliga benämning på den) var att vi 
äger en liten gård. 

Argumenten för en bra 4-hjuling var att vi 
inte skulle behöva införskaffa en bra mycket 
dyrare traktor för att kunna sköta gården med 
tillhörande ängar och lite skog. Tillbehören till 4-
hjulingar är många, nämnas kan snöplog, vinsch, 
släpkärra, vanlig plog. 

INNAN JAG BLEV HELT ÖVER-
TYGAD om att vi skulle köpa 
en ATV till gården åkte vi till 
Kode Maskin utanför Kungälv. 
Kode Maskin är en av Sve-
riges största återförsäljare 
på 4-hjulingar och där fi nns 
möjligheter att provköra och 
testa olika modeller och fabri-
kat innan man bestämmer sig. 
Försäljaren Dennis Persson tog 
väl hand om oss och svarade på 
alla mina konstiga frågor, jag 
hade lite andra frågor än min 
redan frälsta sambo…

MAN KAN SÄGA ATT DET FINNS 
4-HJULINGAR i ungefär samma 
kategorier som det fi nns bilar. 
En kategori som helt och hållet 
lämpar sig för tuff terräng-
körning, dessa fordon har stel 
bakaxel och tål hårt arbete. De 
är inte direkt bekväma att åka 
på plant och lätt underlag med. 
Men att klättra i berg och köra 
över stock och sten är deras 
rätta element! Dessa ATVs är starka och stryk-
tåliga, man kan enkelt beskriva dem som riktigt 
duktiga och pålitliga arbetsmaskiner.

SEN FINNS DET 4-HJULINGAR SOM KALLAS ”QUA-
DRICYCLES”, dessa är dem man oftast ser på våra 
vägar. Helt enkelt en motorcykel på 4 hjul som 
känns som en sportbil i jämförelse! Fördelarna 
med en Quadricycel att pendla med till jobbet, 
förutom att de är kul att köra, är att de är lätt-
parkerade, bränslesnåla och lätt att manövrera 
och ta sig fram med, även i tät trafi k.

- I Stockholm har de blivit väldigt populära 
sen vägtullsavgifterna infördes eftersom de 
fortfarande är tullbefriade, berättar Dennis på 
Kode Maskin.

I SEGMENTET MELLAN ARBETSHÄSTEN och sport 
4-hjulingen fi nns de som klarar att köras i ter-
räng med men som även är komfortabla att köras 
på plana underlag. En 4-hjuling som kan i stort 
sett det mesta som en traktor kan, fast i mindre 
skala, men med fördelen att den är mindre och 
enklare att ta sig runt markerna på.   

REGELVERKET OCH LAGSTIFTNINGEN kring 4-hju-
lingar är ganska snårigt. Enkelt kan man säga 
att Quadricycles som man avser köra på väg med 
skall vara vägregistrerade. Samma regelverk 

som för motorcyklar gäller, med den stora skill-
naden att man behöver bara B-körkort. Hjälm är 
obligatoriskt och fordonet är besiktningpliktigt. 
Registreringsskylt skall vara fastsatt baktill. For-
donet får ha en högsta effekt på 19 hästkrafter. 
Det skall även vara trafi kförsäkrat.

ATVS ÄR ETT 4-HJULIGT ARBETSREDSKAP och det 
lyder under maskindirektivet. Fordonet skall 
vara registrerat och får användas yrkesmäs-
sigt. B-körkort eller förarbevis är kravet för att 
få köra,  men om körkortet är utfärdat efter år 
2000 räcker inte detta utan då måste man ha 
förarbevis.

Det är inte hjälmtvång för att framföra en 
ATV och det är inte besiktningspliktigt. Regist-
reringsskylt ska sitta på fram. I undantagsfall 
får man framföra fordonet på allmän väg, ex-
empelvis om man behöver förfl ytta sig mellan 
två arbetsplatser. Terrängkörningslagen gäller, 
denna lag är mycket omfattande. Generella 
undantag är att man får lov att köra i terrängen 
vid arbete i jord och skogsbruk och i annat fall 
när marken är snötäckt. 

TÄNK PÅ ATT DE HÄR MASKINERNA ÄR MYCKET 
STÖLDBEGÄRLIGA. Försäkringskostnaden varierar 
beroende på om man har ATVn till gården eller 
om den är vägregistrerad. De fl esta försäkrings-
bolag kräver att man har sin 4-hjuling inlåst 
och ordentligt fastkedjad när man parkerar 
hemma.     

ATT TESTA DE OLIKA MODELLERNA och fabrikaten 
innan man köper är att rekommendera. Fundera 
även på vilka användningsområden er familj har 
för ATVn innan köpet, den värsta arbetsmaski-
nen är kanske inte den bästa ATVn på en mindre 
hästgård… Omvänt bör man kanske gå upp en 
klass om man på förhand vet att 4 hjulingen 
kommer att få slita hårt…  

Text: Louise Abrahamsson

En pålitlig maskin
med många användningsområden!

Testkör gärna olika modeller innan du köper en 4-hjuling. Bild: JEW

✃
Det fi nns ingen säng som 

vi inte kan göra 
en polyetermadrass till!

Odinsplatsen 2Odinsplatsen 2 (hpl. Ullevi N)  Tel: 031-15 28 16 (hpl. Ullevi N)  Tel: 031-15 28 16
Vard. 9-18, lörd. 10-14  Vard. 9-18, lörd. 10-14  www.galantplast.sewww.galantplast.se

GALANT-PLAST AB

Mjuka och behagliga bäddmadrasser 
till alla sängstorlekar, 

även till husvagnen och båten.

Handla för 300kr 
och få en skön 
Sensuskudde

för 89:-
( ord. pris 220:- )

Bra isolervärde – 
bra tätningslister

Vi erbjuder installation till fasta priser, 
ring för kostnadsfritt hembesök,

031-58 69 30.

Säkerhet • Service • Kvalitet

Orrekulla Industrig. 23, Hisings Kärra

Öppet: Mån-Tor 800-1700, Fred 800-1600

(Lunchstängt 1200-1300)

Garageportar
www.raynor.se

Marknadens mest 
prisvärda port

Pris fr. 10.900:- 
inkl automatik.

SVANPELLETS
Svensk pellets från Svanskog

med mkt hög kvalité,
känd för extra låg askhalt.

Hämtpris 2.040 kr/pall
Även utkörning med egen kranbil.

Guddeby Gård
- Din lokala pelletsleverantör med

snabba leveranser och hög servicenivå

Guddeby 290, Ytterby | Vard 9-17, lörd 10-13
Tel 0303-916 82, Fax 0303-913 31

www.guddebygard.se | info@guddebygard.se
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Kompostboken
Från nyklippt till förmultnat – Kompostboken är en 
praktisk guide till hur du förvandlar trädgårdsavfallet 
till miljövänligt gödningsmedel. Här får du veta hur 
man ordnar en enkel kompostbehållare, väljer rätt 
verktyg och lämplig ambitionsnivå för sin trädgård. 
Få saker är så bra för miljön och dina växter som 
trädgårdskompost.

I Ken Thompsons bok avslöjas mysterierna som gör 
komposteringen till ett enkelt hantverk. Man behöver 
till exempel inte vända komposten om man inte vill. 
Allt organiskt material blir ju till kompost förr eller 
senare bara man har lite tålamod.

 I boken predikas inte någon bestämd metod, men 
med en förståelse av de grundläggande 

principerna hittar man lätt-
tare en metod som passar den 
egna trädgården. Boken är 
roligt och fantasifullt formgi-
ven i kongenial återbruksstil 
med en känsla av wellpapp 
och returmaterial.
Författare: Ken Thompson
/ Förlag: Prisma

Vi fi rar 25-årsjubileum!

Alla som köper NunnaUuni får 
ett tillbehörspaket till jubileumspris!
Välj de 3 alternativen du önskar bland följande:
 Förhöjningsskikt 25 :- (riktpris 4.500 :-)

 Sockel 25 :- (riktpris 5.500 :-)

 Täljstensplattor 25 :- (riktpris 3.500:-)

 Pelletenhet 25 :- (riktpris 4.800 :-)

 HRT-luftstyrning 25 :- (riktpris 3.800 :-)

Erbjudandet gäller till 30.4.2008 och kan endast utnyttjas 
i samband med köp av en NunnaUuni-eldstad.

www.nunnauuni.com

JØTUL F374

– skorstenen med unika
möjligheter och egenskaper

Bästa kvalité
– garanterar säkerhet.

• Isoleringen består av form-
pressad mineralull i högsta
kvalité.

• I skarven mellan modulerna
går isoleringen omlott som
stoppar värmebryggan och
eliminerar brandrisken.

• Godstjockleken är 1 mm.

• NVI uppfyller alla EU:s hälso-,
miljö- och säkerhetskrav.

• stort urval på färg och mate-
rial.

• 25 års garanti.

www.nvi.se

Eldabutiken är Sveriges ledande återförsäljare av brasvärme med marknadens bredaste sortiment.  Vi är specialister inom alla delar 
av en lyckad installation, från val av kamin till bygganmälan, fi nansiering, besiktning och allmän rådgivning. 

Mer information hittar du på www.eldabutiken.se

Vi installerar eldstäder och skorstenar, renoverar rökkanaler med typgodkända metoder, monterar insatsrör för olja och gas, 
frånluftskanaler med kompositmaterial. Murade öppna spisar samt övrigt i branschen förekommande arbeten.

Spisar • Kakelugnar • Kaminer • Skorstenar • Vi arbetar med ledande leverantörer och varumärken

Göteborgsvägen 91B, Mölndal
Tel. 031-27 01 18, Fax 27 09 17, Mobil 0708-27 01 18
Öppet: Månd, tisd, fred 11-17. Ons, torsd 11-18. Lörd 11-14
Se vår hemsida: www.skorstenspojkarna.com

Även murade SPISAR - SKORSTENAR samt SKORSTENSREPARATIONER.

www.eldabutiken.se

BESÖK VÅR 

UTSTÄLLNING!
Göteborgsvägen 91B

Fem starka skäl att välja Eldabutiken;

•  Vi kan värme.
• Bra miljöval.
• Bredaste sortimentet.
• Rätta tillbehören.
• Fackkunskap.
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Andelen kunder som valde elavtal 
med tillsvidarepris minskade under 
fjärde kvartalet 2007, visar statistik 
från Energimyndigheten.

Däremot ökade andelen kunder med rörligt 
avtal och kunder med avtal på upp t.o.m. ett år 
respektive avtal på tre år eller längre.

I DECEMBER 2007 hade dock fortfarande de 
fl esta elkunder, 38,6 procent, avtal med tillsvi-
darepris. Näst största kundgruppen var de med 
avtalslängd på 3 år eller längre, 19,7 procent, 
tätt följd av kundgruppen med avtal upp t.o.m. 
1 år, 19,6 procent. Andelen kunder med rörligt 
pris uppgick till 15,5 procent. 

I JÄMFÖRELSE MED motsvarande kvartal 2006 
är priserna högre för samtliga typer av elavtal, 
utom för avtal med tillsvidarepriser, under det 
fjärde kvartalet 2007. Kunder med rörligt avtal 
hade lägst elpris under perioden.

VILLAOLJAN UPPGICK TILL över 11 000 kr/m3 
i december månad 2007. I jämförelse med 
motsvarande kvartal 2006 var priserna på 
villaolja omkring 20 procent högre under det 
sista kvartalet 2007. 

Källa: Energimyndigheten

Färre elkunder
har tillsvidareprisSkapa

ordning&reda
Tidymaker är en smart upphängning som klarar av att hänga 
upp näst intill allt oavsett form, utlovar Börje Andersson, som 
ligger bakom den patenterade uppfi nningen. 

- Oavsett om det gäller upphängning av trädgårdsredskap, 
vattenslangar, kablar, stegar eller cyklar så klarar tidymaker 
det, säger Börje. 

Tidymaker är en enkel konstruktion - en krok och en kul-
kedja som klarar upp till 20 kg. Så här gör du: Lyft det som 
skall hängas, lägg om kulkedjan på lämpligt sätt och haka 
kulkedjan i kroken. Vid nertagning är det bara att lyfta lätt i 
det upphängda föremålet så är det loss!

/ www.tidymaker.se

Bild: JEW

Husknuten i Göteborg
Göran          031-497058
Magnus       031-497088

När du har valt att anlita MjöbäcksVillan 
finns vi där för att hjälpa dig hela vägen 
genom ditt bygge, från grunden och de 
första hammarslagen, till inflyttningen.

Vår affärsidé är att tillfredsställa 
människors behov av funktionellt boende. 

Det är Dina idéer och tankar som 
inspirerar oss.

Välkommen till oss!

Öppet: Månd 12-19, tisd-onsd 12-18 
 torsd 12-17,  sönd 12-15.
Tel. 031-45 09 00, Fax. 031-49 35 42 
Frölunda Smedjegata 4, Västra Frölunda
E-post: info@husknuten.se
Hemsida: www.husknuten.se

Öppet: Månd 12-19, tisd-onsd 12-18,
torsd 12-17, sönd 12-15.
Tel. 031-45 09 00, Fax. 031-49 35 42
Frölunda Smedjegata 4, Västra Frölunda
E-post: info@husknuten.se
Hemsida: www.husknuten.se

ETB Installation AB
Krokslättsgatan 5, 43167 MÖLNDAL
Tel. 031 - 704 23 60  Fax. 031 - 14 17 16
mail@etb-installation.se 
www.etb-installation.se

Nu har vi � yttat till 
nya fräscha lokaler.

Stor NIBE-utställning. 
Välkommen att 

besöka oss!

KOSTNADSFRIA 

ENERGIKALKYLER

OCH HEMBESÖK

av kvali� cerad

elkraftsingenjör

B E R G V Ä R M E P U M PA R

F R Å N LU F T S V Ä R M E P U M PA R

LUFT/VATTENV Ä R M E P U M PA R

SERVICE/INSTALLATION

Den höga besparingsfaktorn, den sinnrika styrningen, den ekonomiska 
effektvakten, det skonsamma mjukstartsreläet och möjligheten att 
leverera 70°C till värmesystemet (bland mycket annat) gör NIBE till ett 
självklart val. Kort sagt får du mycket värmepump för pengarna och 
garanterat låga uppvärmningskostnader.

Om din frånluftsvärmepump behöver bytas av åldersskäl eller du vill ha 
bättre värmeekonomi, så har NIBE den nya pump du behöver. Och 
oavsett vilket märke eller modell din frånluftsvärmepump har idag.

Den som tar värme ur iskall luft ner till -20°. NIBE FIGHTER 2020 är något 
så unikt som en luft/vatten-värmepump med scroll-kompressor och är 
utvecklad för villor med vattenburen värme i vårt svenska klimat. FIGHTER 
2020 arbetar bra ihop med din gamla panna, men marknadens bästa 
besparing och funktion får du tillsammans med elpannan NIBE VVM 300.

ETB Installation är experter på villavärme och är auktoriserad 
service-station för fabrikatet NIBE sedan 70-talet.  Våra 
servicemän/installatörer har erfoderlig kompetens inom el, rör, 
kyla, ventilation och våra servicebilar har kompletta reservdels-lager. 
Med detta levererar ETB Installation service och installationer 
rationellt och med kvalitet. Gamla som nya kunder hälsas välkomna.

ELINSTALLATION   VILLAVÄRME  NIBE AUKT. SERVICE  RESERVDELAR

Sveriges största leverantör
av villavärmeprodukter
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DIN VILLA & DIN TRÄDGÅRD, mäss-
san för villaägare, blir tack vare 
fl ytten från Tjolöholm till Mölndal 
mer lättillgänglig för boende i stor-
Göteborg.

- Åby förfogar över fantastiskt fi na 

hallar vilket gör att vi denna gång får 
tillgång till betydligt mer inomhusyta. 
Men självfallet fi nns det också en 
hel del utställare som fi nns med ut-
omhus, säger Peter Torgersson, som 
arrangerar mässan.

- Det är det stora intresset 
för renovering och inred-
ning samt det kraftigt ökan-
de trädgårdsintresset som 
medför att en mötesplats 
av det här slaget verkligen 
behövs.  Inriktningen med 
både villa och trädgård gör 
mässan mycket intressant 
och ger en bred spännvidd 
vad gäller produkter och 
tjänster.

MÄSSAN VÄNDER SIG TILL 
VILLAÄGARE, radhusägare 
och till alla som drömmer 
om ett eget hus någon gång 

i framtiden. Nytt för i år blir en min-
dre avdelning för heminredning och 
villaekonomi.  

Mässan blir en upplevelsemässa 
och här visas allt från småhustillver-
kare,  värmepumpar, SPA/swimming-

pooler och uterum till gräsklippare, 
växter och markiser.  En sådan här 
mässa skall självklart ge massvis med 
idéer och inspiration och här skall 
också ges möjlighet till shopping till 
mässpriser.

- TIDPUNKTEN 2-4 MAJ är noga vald. 
Det är då villaägarna planerar sä-
songens husreparationer, underhåll 
och inte minst trädgårdsarbetet. 
Självklart hoppas vi på bra väder och 
en rekordpublik, säger Peter Torgers-
son entusiastiskt.

Lite av en huvudmålgrupp blir 
barnfamiljer som kan se fram emot 
ett eget lekområde för barnen på 
mässan. Här blir det gycklare, gratis 
åsneridning, utomhusleksaker, ka-
ruseller, lottförsäljning med mera. 
Tanken är att det skall bli en folkfest 
för hela familjen.

Mässan Din Villa & Din TrädgårdMässan Din Villa & Din Trädgård
fflyttar till Åby Travbanalyttar till Åby Travbana

Det är fjärde året som Peter Torgersson arrangerar mässan Din Villa & 
Din Trädgård. I år fl yttar mässan in på Åby Travbana i Mölndal.

Bild: JEW

VÄSTSVERIGES största utställning medVÄSTSVERIGES största utställning med
22 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS22 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS

Ring Onsalavillan för mer information
031-45 20 82
www.onsalavillan.se

Onsalavillan/
Arkitektritat # 1
Onsalavillan kommer löpande att presentera
nya arkitektritade hus i samarbete med
Arkitektrådet Peo Oskarsson SAR / MSA.
nedan visar vi # 1, boarea 157 kvm,
Pris 2.130.000:- inkl grund & Bergvärmepump !
PS. Håll utkik efter våra nya hus på nätet DS.

Villa Sjövik 
en njutning för ögat

Eksjöhus Försäljningskontor 
Husknuten

 Västra Frölunda
Tel. 031-45 03 00

w w w . e k s j o h u s . s e

Välkommen att besöka våra två  
visningshus på Husknuten! 

Underhållsfria fönster
för samma pris 
som träfönster!

Besök vår utställning och 
få en opartisk information.
Det skall vara lätt att välja!
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Jurist Helene R Unger, från Swedbank i Mölndal, 
tar upp aktuella frågor om boende- och famijeekonomi.

FAMILJEEKONOMI

Jag har under 10 år varit körmamma 
för Domkyrkans ungdomskör. Therese 
var nio år när hon första gången klev 
innanför Domkyrkans dörrar och där 
fi ck sjunga upp för få komma med i 
deras fl ickkör. Hon blev antagen och 
nu tio år senare så är det lika roligt 
som då att få komma till sin kör. 

Flera av fl ickorna har varit med lika 
länge och jag som körmamma har 
fått vara med om att se dessa fl ickor 
växa upp för att nu vara på väg in i 
vuxenvärlden. 

Jag har nu pensionerat mig som 
körmamma och de yngre mammorna 
får ta vid. En av våra körmammor 

kommenterade 
mina artiklar 

och sa, ”Jag 
som är gift 
och endast 
har gemen-

samma barn 

behöver inte  tänka på något med ju-
ridiken”. Det slog mig att just detta gör 
att det ibland blir så fel så det måste 
jag skriva om här.

Vi vet idag att makar med gemen-
samma barn ärver allt av varandra 
före barnen. 

Kolla olycksfallsförsäkring
Vad som är viktigt att tänka på är att 
det fi nns försäkringar till efterlevande 
maka för att kunna lösa den avlidnes 
lån. Många av oss har inte bra försäk-
ringar om någon i familjen blir sjuk 
och kanske handikappad. 

Tänk om en av makarna råkar ut för 
en sjukdom så att man blir sittande på 
ett vårdhem. Sjukpensionen går till 
att betala vårdhemmet och den friske 
maken blir ensam kvar i hemmet med 
ansvar för bostad och de lån och drifts-
kostnader som hör till bostaden. Kolla 
era olycksfallsförsäkringar !!

Att makar ärver allt av varandra före 
barnen innebär att om den avlidne har 
enskild egendom så går även detta 
över till maken och ej till barn. Detta 
är det många som inte känner. 

Det kan ju vara så att man är deläga-
re i en sommarstuga med sina syskon 
som man fått som gåva som enskild 
egendom av föräldrar. Kanske tror 
man att denna andel i sommarstugan 
går direkt till barn vid dödsfall men 
så är det inte. Även denna del tillfaller 
efterlevande make som kanske sen 
inte vill vara kvar som delägare.

Upprätta testamente
Medan jag lever och äger något som 
enskild egendom kan jag upprätta ett 
testamente över denna egendom. Vill 
jag att mina barn skall få egendomen 
före min make så går detta bra 
genom att skriva testamente.    

Om vi som makar vill att det 

som våra barn ärver av oss skall utgöra 
enskild egendom i deras äktenskap 
eller samboförhållande så måste detta 
skrivas in i testamente.

Tänk er att föräldrahemmet därute 
på ön som barnen älskar att få komma 
hem till på sommaren med sina barn 
ärvs av barnen men utan testamente 
med villkor om enskild egendom. 

Vad händer vid en skilsmässa?
Vad händer senare om ett av baren 
skall gå igenom en skilsmässa ?? Då är 
andelen i sommarstugan giftorätt och 
maken har rätt att få halva andelens 
marknadsvärde. 

Exempel: Två syskon som har en 
ärvd sommarstuga kanske värde 
4.000.000 (attraktivt läge vid havet). 
Efter avdrag för tänkt mäklare och 

Gifta med endast gemensamma barn   
- Även ni bör skriva testamente! 

”Allt arv skulle enligt lag 
vara enskild egendom”

Efter 5 års succé i Stockholm finns vi nu i Göteborg. 

Besök vår utställning. Prata med våra inredare.

VICCO • Packhusplatsen 7, 411 13 Göteborg • Tel. 031-138690

VICCO • Kommendörsgatan 44 (vid Grevgatan), 114 58 Stockholm • Tel. 08-54569030
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reavinstskatt uppgår värdet till 
3.500.000 kr. Inga lån i fastigheten. 

Om en går igenom en skilsmässa 
så innebär det att dens make har rätt 
att få ca 875 000 kr. Har man inte råd 
att lösa maken och andra syskonet 
kan inte hjälpa så förstår ni kanske 
att föräldrahemmet måste säljas på 
grund av att fastigheten utgjorde 
giftorätt.

 Jag har mött människor i just 
denna situation som inte trott att den 
andre maken skulle kunna begära 
ut sin andel på grund av moraliska 
skäl.

Vid skilsmässor fi nns regler att 
följa men moral är svårt i dessa 
situationer. Båda parter har sin bild 
av situationen.

Jag är av den åsikten att allt arv 
skulle enligt lag vara enskild egen-
dom för detta är vad många män-
niskor tror.

Slutord får bli att vi alla bör skriva 
testamente och förstärka vår vilja 
och allt arv som enskild egendom 
till barn och barnbarn.

Helene R Unger

Om ni 
vill att ert 
föräldrahem-
met i första 
hand ska gå 
i arv till barn 
så skriv ett 
testamente 
och att fast-
igheten ska 
vara enskild 
egendom.

Bild: JEW

Välkommen till den äldsta
belysningsbutiken i Göteborg

- Grundad anno 1925.
Se vår omtalade Tiffany-utställning.

ELEKTROTEKNISKA BYRÅN 
W. OLSSON AB

LINNÉGATAN 14, 413 04 GÖTEBORG.  Tel 031-704 14 90
e-mail: info@etb.se     hemsida: www.etb.se

Konsultera gärna oss för
belysningsinredning hemma hos Er.

VI HAR ETT UNIKT HANDPLOCKAT SORTIMENT OCH GER ER EN GENUIN SERVICE.

Inred med vacker och funktionell belysning!

Fotlamphållare
Tak eller vägg, 
olika färger
190:-

Light on 
Ø 100 mm
Från 595:-

Välkommen in till oss, eller gå 

in på www.arosmarin.se

Vi har stor sortering av fotogenlampor, 
däckslyktor, kupor och reservdelar.

Oblique Vägg och golvlampa. 
Bordslampa som beställningsvara.
Vit, svart, grå, röd och lime.
Från 1.720:-

Belysning för moderna hem 
och offentlig miljö.

www.foxdesign.com

Vendela
Veckad Organza 
med prismor. 
35 cm diam. 
Svart eller vit.
625:-

Victor Hasselbladsg. 11 Göteborg | Tel: 031-726 55 00

Öppetider Mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-15.00

Serien BASIC alltid på lager!

Basic
prisexempel

5.549:-
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Vedums nya grunda skåp är en perfekt 
lösning för både mindre badrum och för 
smala utrymmen. I skåpen fi nns gott om 
utrymme för alla småsaker som behöver 
förvaras i badrummet, samtidigt som 
bara en liten del av golvytan används. 

De vägghängda skåpen tillåter en fri-
are yta och en mer lekfull placering då de 
även kan hängas på olika höjder. 

/ www.vedum.se

Det norska företaget Fibo-Trespo har tillverkat våt-
rumsskivor i mer än 40 år. De nya våtrumsskivorna 
har fått en ny modern lock och ser nu ut som kakel, 
marmor, trä och skiffer. 

Skivorna är stora (60x240 cm) och lätta 
att kapa.
De monteras snabbt och enkelt. De kan 
monteras dirket på reglar eller på befi nt-
liga skruvfasta väggar. Glöm allt jobb med 
gipsskivor, membran, kakel och fogbruk. 
Våtrumsskivorna är godkänd enligt SITAC, 
som ett vattentätt beklädnadssystem för 
våtrum.

  Alla skivor levereras med det nya 
foglåsningssystemet Aqualock. Panelerna 
låser fast i varandra och monteringen går 
snabbt.

Den glatta och starka ytan tål både direkt 
vattensprut och stora temperaturvariatio-
ner, är enkla att torka av. 

Urvalet i Fortissimo-kollektion erbjuder 
olika utseende. De efterliknar stora och små 
kakelmönster vilket ger ett stort utrymme 
för egen design av rummet. Matchande 
dekorlister fi nns till fl era av mönsterna.

Säljs i Sverige av Byggma Gorup / 
Huntonit AB 

Ny, fräck design på

våtrumsskivor

Våtrumsskiva med stort kakelmönster. De här skivorna är fråsta 60x40 cm.

Grunda
skåp

exBoKök Göteborgsvägen 415, Kungsbacka, Tel: 0300-303 30, Öppettider: se www.exbokok.se 

FISHER & PAYKEL

Världens mest avancerade diskteknik, 

världens enklaste konstruktion - allt för 

dig och miljön. Kom in ska vi visa dig!

Tillräckligt liten för en person, stor nog för tolv. Två separata 
disklådor som fungerar helt oberoende av varandra. Minimal 
vatten- och energiförbrukning, samtidigt rymligare. Stå upp-
rätt när du fyller och tömmer den och var snäll mot ryggen.

MÅNADEN
S

VARA
En grönare diskmaskin
Diska miljövänligare och mer ergonomiskt med Fisher & Paykel. 
Vi har Sveriges lägsta priser!
Singelmaskin: 8 299 kr

Dubbelmaskin: 12 999 kr

April 2008

Singelmaskin: 8299 kr
ord. pris 10 495 kr

Dubbelmaskin: 12999 kr
ord. pris 15 995 kr

OBS! Begränsat antal.

SPARA 
UPP TILL
3000 kr!
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Kyllådemodul
Vi har vant oss med lådor i köket, allt från lådor 
för mat till lådor för tallrikar och matberedare 
mm.  Nu har turen kommit till kylskåpet. Dels 
är det praktiskt med överblick över all mat och 
dels passar inte det traditionella kylskåpet i alla 
kök.

Den här kyllådemodulen från Norcool inne-
håller två stora lådor och en mindre låda. Givetvis 
med stötdämpning och självstängande lådor. 

/ Jana Teknik, Kungälv

Krydd/burkhylla
Nedfällbart skåp eller hylla? Ja, vad man än 
väljer att kalla det så är det helt olikt kon-
ventionella väggenheter. Det monteras under 
överskåpen. Perfekt för kryddor eller sådant 
man ofta använder. 

Lättöverskådligt och ergonomiskt. Uppfälld 
tar det egentligen inte någon  plats som man 
annars skulle använda. 

/ www.hettich.se

Med full överblick

Knivarna
på plats
Flexibelt och öppet hyllsystem för den 
dagliga förvaringen. Finns i massiv ek 
eller björk. Serien inkluderar bl.a. kniv-
hållare och upphängningsbar skärbräda. 
Framtagen av formgivarna Leif Burman 
och Boel Dahl.

/ www.smedstorp.com
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Namn _____________________________________________________________________________________

Adress: ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

1:a pris:
Lottpaket
Värde: 100:-

2:a - 5:e pris:
Två trisslotter
Värde: 50:-

Skicka lösningen till Villa & Fritid, Box 344, 431 24 Mölndal. 
Lösningen ska ha inkommit senast den 18 april 2008. Vinsten skickas med post till vinnarna.

Anställda och till dem närstående äger ej rätt att deltaga i tävlingen.

Lös korsordet och vinn lotter! 
OBS! Märk kuvertet med  ”Korsord”.
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Skapa den klassiska stilen med 

svarta ekgolv

Nu lanserar Tarkett ett nytt trägolv i Epoquefa-
miljen, Black Oak. Golvet läggs lätt utan lim.

Epoquefamiljen är Tarketts klassiska och fi -
naste trägolv där planken har fasade kanter som 
förstärker det exklusiva utseendet. Nu utökas 
familjen med Black Oak vilket är ett laserat svart 
ekgolv med en borstad yta. 

Epoque Black Oak är ett 14 mm trägolv i 3-
stavsutförande med 3, 6 mm slitskikt, där ytan 
är behandlad med Proteco Natura matt lack. 
Lacken har utseendet och känslan hos ett oljat 
golv men har lackens fördelar med skötsel och 
slitageskydd.

Tarkett vill inspirera folk att skapa harmoniska 
miljöer i hemmet. Med hjälp av programmet 3D 
Roomviewer på hemsidan erbjuder företaget 
konsumenten att byta golv och väggfärger 
på ett enkelt sätt i olika miljöer. Där kan man 
växla mellan olika golvtyper, material, färger 
och mönster. 

/ www.tarkett.se

Får ett golv se ut hur som helst? 
Självklart, så länge som det är 
snyggt, slitstarkt, lättstädat 
och passar individen själv. 

Med fem nya mönster uppmanar Tarkett kon-
sumenten att låta personligheten spegla sig 
i golven.  De är enkla att lägga in och passar 
både den trendmedvetne och mer klassiska 
inredningstypen.

För två år sedan lanserades den färgstarka 
vinylgolvskollektionen Cool & Colour,  nu 
utökas kollektionen med nya spännande 
mönster som ger stora möjligheter att passa 
ihop golvet med övrig inredning. 

Vinylgolven i Cool & Colour-serien kan 
lösläggas utan limning. Golvet är uppbyggt 
av fl era lager med det speciella ytskiktet Su-
preme Protection som gör golvet lättstädat och är mycket 
reptåligt med en slitagegaranti på 10 år. Rengör med damm-
sugning eller micromopp och fukttorka vid behov. Golven 
har en baksida av skum, vilket gör golven behagliga att gå 
på samtidigt som det ger en ljuddämpande effekt. 

Visa vem du är
med personliga golv

Ett spän-
nande golv 
i vita och 
olika ljus-
grå nyanser 
i ett tufft 
rutmönster.

Ett svart 
enfärgat 
golv för 
den trend-
medvetne.

Skälebräcke Industri område
Svarvaregatan 17, Kungälv, Tel: 0303-134 90
Öppettider: Månd-Tors 10-18, Fred 10-14 kungalvmur@telia.com

Skorstensrenovering!Skorstensrenovering!
Nu när vintern är över är det dags att kolla din skorsten!
Att renovera din skorsten och täta dess insida är både säkert och kostnadseffektivt. 
Det gör din skorsten både gas- och röktät. Den släta ytan ger även bättre drag och förhindrar sotavlagringar. 

ISOKERN

ÖPPEN SPIS

www.schiedel.se

”Det är insidan som räknas”



Som konsument är det viktigt att kolla upp hantverkaren innan jobbet 
påbörjas. Har företaget F-skattesedel? Finns det anmärkningar hos krono-
fogden? Kan företaget visa upp referenser?
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På Konsumentverket för man årli-
gen statistik över antalet ”klagomål” 
som kommunernas konsumentväg-
ledare får ta hand om. Av de totalt 
102 000 klagomål som kom in förra 
året svarade boendeproblemen för 
dryga 20 procent, varav nästan 
hälften rörde hantverkstjänster.
I statistiken ingår dock inte alla 
landets kommuner, till exempel inte 
Göteborg som har en delvis annor-
lunda statistisk indelning.

- Vi brukar inte heller kategorisera 
alla samtal som ”klagomål” eftersom 
det ibland snarare handlar om att få 
information och goda råd. Det är mer 
rättvisande att beteckna samtalen 
som ”kontakter”, förklarar Anna 
Fjellman på Konsument Göteborg.

Även om många konsumenter 
ber om allmänna råd fi nns det na-
turligtvis också rena klagomålsä-
renden. Och i detta fall är det inte 
sällan hantverkare som är föremål 
för missnöjet, bekräftar Anna Fjell-
man.

- Det fi nns många seriösa hant-
verkare, men det är i stort sett bara 
problemfallen som vi hör talas om.

Gör upp tydliga avtal
Många klagomål är en följd av att 
det inte gjorts upp något tydligt avtal 
mellan kunden och hantverkaren, 
säger Anna Fjellman.

- Kunden har kanske bara fått ett 
muntligt löfte och när jobbet är utfört 
är man inte nöjd med resultatet. Eller 
så är priset högre, ibland mycket hö-
gre, än vad hantverkaren först sagt.
Inom vissa hantverkstjänster idag 
är efterfrågan mycket större än till-
gången. Det leder, menar Anna Fjell-
man, till att kunderna får rätta sig 
efter hantverkarnas egna villkor.

- Många hantverkare har fullteck-
nade almanackor och när man väl får 
tag i någon kan det kännas stressigt 
och svårt att ställa krav. 

Betala aldrig i förskott
Anna Fjellmans främsta råd är att 
vara ute i så god tid som möjligt 
och verkligen se till att avtal skrivs.
- Det är ofta mycket pengar som man 
ska betala så det gäller att stå på sig. 
Även om det är svårt ska man inte 
acceptera ett uppdrag utan papper. 

Som konsument är det viktigt att 
kolla upp hantverkaren innan job-
bet påbörjas. Har företaget F-skat-
tesedel? Finns det anmärkningar 
hos kronofogden? Kan företaget visa 
upp referenser? 

Ett viktigt råd är att aldrig betala 
några pengar i förskott. 

- Om man betalt innan jobbet är 
slutfört hamnar man i ett underläge. 
Det kan bli problem att få tillbaka 
pengar vid en reklamation. 

 Om avtal och prissättning:
• Se till att få ett skriftligt avtal med 
hantverkaren. Det minskar risken 
för missförstånd och är ett stöd vid 
eventuell reklamation. Standardfor-
mulär för avtal fi nns bl a på Konsu-
mentverkets hemsida.

• Välj mellan fast pris, cirkapris och 
löpande räkning med ett angivet 
pristak. Moms ska alltid ingå.

• Ett fast pris som gjorts upp i förväg 
får i regel inte ändras, dock kan hant-
verkare ha rätt till kompensation för 
nödvändiga tillägg. Ett cirkapris får 
inte överskridas med mer än 15 pro-
cent. En löpande räkning utan pris-
tak begränsas endast av oskälighet, 
vilket kan vara en defi nitionsfråga. 
När arbetet väl är utfört, be att få 

ett kvalitetsbevis som är en skriftlig 
dokumentation över vad som gjorts. 
Du bör också kräva garanti.

• Om du inte är nöjd med utfört ar-
bete bör du först klaga hos hantver-
karen. Reklamationstiden är i dag tre 
år, men reklamera helst så snart som 
möjligt. Arbete på mark, byggnader 
och andra fasta saker får reklameras 
i upp till tio år.

• Genom konsumentköplagen har 
man ett lagstadgat konsumentskydd 
som ger rätt till exempelvis prisav-
drag, skadestånd eller hävning av 
avtalet om arbetet är felaktigt utfört 
eller försenat.

Text: Lars Bärtås

Undvik fällor iUndvik fällor i
hantverksdjungelnhantverksdjungeln

Svårt att få tag i en seriös hantverkare?

Då är du inte ensam. Enligt Konsumentverkets 
statistik hamnar hantverkstjänster överst i kla-
gomålsligan. Men det fi nns sätt att undvika fäl-
lorna.

18.900:-

Välkommen till vår utställning på Aröds Industriväg 28.
Ett brett sortiment av massagebadkar och spabad.

Öppet tisd– torsd 14–18 • 031-500 120 • www.500120.com

FÖNSTER FÖR LIVET

Hitta stilen till ditt hus



Esslon™ Suntuf ®

Släpp in ljuset  
med takplast!
Ljusa och starka takmaterial 
för altaner, uterum,  
carportar och växthus

Takplast

www.gop.se

ALLT FÖR TAKET

HÖGSBO JÄRN OCH METALL AB
Argongatan 16, Åbro Industriområde, Mölndal

Telefon: 031-746 63 00
Öppet: Månd-Fred. 0700 - 1700

Otroliga lagerpriser
TAK- & VÄGGPLÅT
 Andra sort. från  ...28:-/m2+moms

  Tegelprofi l  ..44:-/m2+moms

Ventilationshuvar Ventilationshuvar •• Takstegar  Takstegar •• Specialbeslag Specialbeslag

BYGGVARUHANDELN FÖR
PROFFS OCH GÖR-DET-SJÄLVARE

www.hjm.se

Stuprör  • Fönsterbleck • Underlagspapp 
Takpapp  • Fästmaterial  • Kondensväv 
Takläkt  • Vindskivor  • Takgenomföring

Vi gör BESLAG efter 
dina egna mått.

PLÅT, RÖR, STÄNGER, BALKAR
Allt i järn och stål. Rör, balkar, formrör,

handelsstål.

Plåt- kallvalsad, -varmvalsad, galvaniserad, 
mönstrad, perforerad, färgad. 
Vi hjälper dej tillrätta!

Täta, lätta, 
lättlagda
Decra-tak

DECRA® Taksystem

Uterum
• Glasning från enkelglas till
  isolerrutor i samma system
• Skjutbart, fast och kombinationer 
 (utan mellanstolpe)
• Vädringsrutor, hakregellås m.m

Plannja erbjuder marknadens 
bredaste sortiment med allt du 
behöver för en effektiv takav-
vattning. Finns i många varia-
tioner och utföranden som pas-
sar vitt skilda förutsättningar 
och estetiska önskemål. 
www.plannja.se

Plannja Takavvattning 
passar alla tak.

JÖNÅKERPANNAN
Lägg nytt tak lättare.

Protector Protector en nyutvecklad ytbehandling!en nyutvecklad ytbehandling!
Resultatet är en panna med 30% längre estetisk livslängd Resultatet är en panna med 30% längre estetisk livslängd 
jämfört med andra ytbehandlade betongpannor. jämfört med andra ytbehandlade betongpannor. 

Bättre UV-beständighet gör också att färgen inte bleks. Bättre UV-beständighet gör också att färgen inte bleks. 
Den vackra, släta ytan ger djupare färger och ökar pannans Den vackra, släta ytan ger djupare färger och ökar pannans 
motstånd mot moss- och algpåväxt.motstånd mot moss- och algpåväxt.

Vilpe Vent –
Frånluftsventilation
och takprodukter

Genomföringssatserna för takfl äktar och frånlufts-Genomföringssatserna för takfl äktar och frånlufts-
huvar av P-modell garanterar att genomföringen huvar av P-modell garanterar att genomföringen 
håller tätt.håller tätt.
Genomföringarna passar alla vanligt Genomföringarna passar alla vanligt 
förekommande taklutningar (under 50 grader). förekommande taklutningar (under 50 grader). 
Genomföringssatsen väljer man Genomföringssatsen väljer man 
alltid utifrån takmaterialet.alltid utifrån takmaterialet.

Plannjas mest exklusiva takpanna 
i svenskt kvalitetsstål. Uppskattad 
för sin höga profi l och formen av 
enkupigt taktegel med sidenmatt 
yta. En trygg takpanna med skyd-
dande beläggning. Svart, mörkgrå 
och brunröd. www.plannja.se

Plannja Royal.
Det bästa på taket.
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Planera för
vårens festervårens fester

Magdalena Ribbing är Sveriges mest kända 
auktoritet i stil- och etikettfrågor. Hon är 
även en fl itigt anlitad föreläsare, förekom-
mer ofta i radio och tv och har skrivit ett 
fl ertal böcker i ämnet, bland andra bästsäl-
jaren Nya Stora Etikettboken (2005).

/ av Magdalena Ribbing, Forum

Satsa på en sund dessert

Salt och peppar
våra två mest grundläggande kryddor, står i fokus i 
den här kokboken med recept på förrätter, drinkar, 
tilltugg, huvudrätter, såser och desserter. 

Maten är modern och europeisk med asiatiska 
inslag. Alla recept innehåller tidsangivelser för att det 
ska bli lättare att planera sin matlagning. Dessutom 
presenteras åtta olika salt- och pepparsorter i detalj, 
var kryddorna kommer ifrån och till vilken användning 
de bäst lämpar sig.

Spännande recept, vad sägs om pepprig tonfi sk med 
wasabimajonäs, färska yoghurtbullar rullade i peppar 
och chili, fänkåls jansson, fi sk bakad i salskorpa med 
kaprissås?

/ av Jody Vassallo, Natur&Kultur

Konsten att lyckas med en 
rolig middag
En rolig kväll handlar minst av allt om mat, dukar, 
blommor, bestick, vett och etikett. Inget kan till 
exempel störa dynamiken kring ett bord så mycket 
som en skrymmande bukett. 

Konsten är istället att få sina gäster att känna 
sig bekvämt tvingade att bjuda på sig själva. I 15 
korta kapitel beskrivs utförligt och på ett roligt  sätt 
hur man undviker kvällens fallgropar och svagaste 
punkter och istället får gästerna att stanna längre 
– utan att tänka på att det är en dag i morgon också.

 Här kan man läsa om allt från hur maten inte ska tysta mun, om 
tjusningen bakom skum belysning, om succéhemligheten bakom ett 
ostädat bord och om varför man ska undvika soffgruppen och frågan 
om te efter maten.

/ av Antonia Stackelberg, Camilla von Otter, Natur & Kultur

Schücks sunda 
söta efterrätter 
med lågt GI!

Längtar du efter en lyxig efter-
rätt ibland trots att du har dragit 
ner på både socker och dåligt fett 
och försöker hålla dig till GI-vänlig 
mat? Vill du variera fruktdesser-
terna? Vill du sätta tänderna i en 
fyllig chokladkaka? Eller vill du 
överraska dina gäster med en 
sund mandel- och aprikostårta?

Schücks sunda söta innehåller 
omkring 45 goda efterrätter med 
nyttiga ingredienser som torkad 
och färsk frukt, torkade och färs-
ka bär, mandel, nötter, yoghurt 
och mörk choklad. Här fi nns sunt 
och sött till festen, vardagsfi kat, 
mellanmålet och lite till.

/ av Cathrine Schück,
Fitnessförlaget

Duka med naturen
som inspiration
Hur kan man göra något speciellt för sina gäster – som 
får dem att känna sig som drottning eller kung till 
bords?

Här fi nns en rolig mix av frukt, grönsaker, kvistar 
och mossa, tyg, fjädrar, pärlor, silvertråd, samt vilda 
och köpta blommor. En bordsdekoration kan vara allt 
från tallriksunderlägg, glasunderlägg, placeringskort, 
servettringar, blomsterkreationer, grönsaksvaser, 
isdekorationer mm.

Bokens teman utgår från naturens växlingar; 
vårgrönt, påskäggslunch, sommarängsinspiration, 
svärmor på fi ka, höstsoppa, vintermiddag, julpynt 
och mycket mer.

av Tone Rörseth / prisma

Klaras GI-desserter
”För mig är efterrätter jätteviktiga. När 
jag äter ute tittar jag tidigt på dessert-
menyn och ser fram emot en härlig 
avslutning på en god middag. Det som 
är bra när man sedan där hemma får 
göra egna efterrätter är att man kan 
laga många som både är goda och bra 
för kroppen.”

”Många recept innehåller frukt och 
magra mejeriprodukter. Detta är var-
dagens bästa ingredienser. Till helg och 
fest använder vi också dessa ingredienser 
men kan även lyxa till det med lite socker 
och grädde. Ägg har många använd-
ningsområden och uppträder i många 
former och sällskap. 

Mandel, nötter och frön är bra ingre-
dienser som man kan göra mycket gott 
med. Kryddor ger god smak utan att öka 
energiinnehållet. Kanel, kardemumma, 
ingefära och nejlika. 

/ av  Klara Desser, Prisma

Snabb-etikett & Hålla tal

En riktig matklassiker i efterlängtad ny utgåva
och för
vardagslyxvardagslyxSvensk husmanskost med fl äsklägg och rotmos, kål-

dolmar och sillpudding mm är alltid uppskattat. Den 
svenska matkulturen när den är som bäst, med mat ba-
serad på enkla råvaror och lagad med stor omsorg. 

Här fi nns över 300 recept för alla tillfällen, varda-
gens mer sparsamma kost och de stora högtidernas 
festmåltider.

De 26 illustrationerna av Stig Claesson - Slas ger 
boken en originell accent och bidrar till att förmedla 
en doft från den gamla tidens stora matglada kök.

Smörgåsbordet - vår nationalstolthet som Tore 
Vretman kallar det- ägnas ett eget kapitel.

 / av Tore Vretman, Forum

Det går att laga god 
och hälsosam mat - 
och få pengar över! 
Här fi nns en mängd recept och tips samlade som vill inspirera till en 
rofylld och enkel matlagning. Det handlar om rätter med få men goda 
råvaror, som är lätta att lyckas med. I Enkla billiga matboken fi nns 
de allra mest lättlagade recepten från Lotten Thörngrens populära 
matböcker för “fattiga gourmeter”. 

/ av Lotten Thörngren, Semic
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Solljus in i hemmet gör dig på gott hu-
mör, då dagsljuset stimulerar hjärnans 
produktion av hormonet serotonin, så 
att du känner dig mer frisk och utvilad. 
Människor behöver dagsljuset för att 
dygnsrytmen skall fungera, mycket 
mer än vad vi egentligen är medvetna 
om.

Rätt belysning på rätt plats
I de fl esta hem kan man enkelt spara 
15-20% på elförbrukningen och sam-
tidigt få bättre belysning, enligt un-
dersökningar och rekommendationer 
från Energimyndigheten. Det handlar 
om att ha rätt belysning på rätt plats 
och vid rätt tidpunkt – varför betala 
för lampbelysning när dagsljuset är 
gratis?

Människans behov av ljus ställer 
höga krav på fönster och glaspartier 
som ska låta massor av dagsljus ström-
ma in i rummet. Hos fönstertillverka-
ren Velfac AB har man många års er-
farenhet  av att ge goda råd till svensk-

arna om ljus och 
fönster.  Mark-
nadschef Joakim 
Malmsten, Vel-
fac  i Sverige, ger 
några goda råd 
för att bättre utnyttja dagsljuset. 

• Välj smala fönsterprofi ler
- Fönstrets konstruktion, storlek, place-
ring och omgivning har stor betydelse 
för hur mycket dagsljus som kommer 
in. Om man vill ha ett optimalt utbyte 
av solljus, skall man välja fönster med 
smala bågprofi ler. Skall det vara ett 
fönster med spröjs, skall spröjsen vara 
smala. Smala fönsterprofi ler kan ge 
upp till hela 50 % mer dagsljus in i ett 
rum. Det gäller samtidigt att placera 
fönstren i de väderstreck som ger mest 
ljus. Generellt är det också bra att pla-
cera fönster så högt som möjligt.

• Undvik tunga gardiner
- Därutöver skall du undvika träd och 

buskar precis utanför fönstret, stora 
plantor i fönsterkarmen och tunga 
gardiner som hänger ned och täcker 
glasytan. De tar nämligen upp allt 
samlat dagsljus, som annars skulle 
strömma in i ditt hem. 

• Mörka fönsterkarmar stjäl ljus
- Mörka dörr- och fönsterkarmar och 
mörka väggfärger stjäl också en stor 
del av dagsljuset. Står du i begrepp 
att renovera ditt hus, bör du överväga, 
om du kan placera fönster så att de 
når de mörka delarna av ditt hem, t ex 
korridorer, entréer och badrum. 

Givetvis är avskärmning också en 
viktig del och den kan t ex bestå av 
en persienn eller en tunn gardin som 
mjukar upp ljusinfallet. 

•  Se på dagsljuset innan
 du inreder
Före du går i gång med att inreda och 
möblera, se på dagsljuset i rummet. 
Utnyttjar du det solljus som är gratis 
maximalt under en dag kan du nämli-
gen spara på det elektriska ljuset. Det 
kan ge synliga resultat på elräkningen 
och du gör samtidigt en tjänst för 
miljön då elektricitet är en av de stora 
syndarna i CO2- sammanhang. 

- Det handlar om att utnyttja dags-
ljuset på de ställen där man utför de 
aktiviteter som kräver ljus, t ex  vid 
skrivbordet, köksbordet och i läsfåtöl-
jen. Det handlar också om att placera 
möblerna rätt i förhållande till ljuset.

Fler tips? Se www.velfac.se.

Låt fönstren släppa in massor av dagsljus och 
få ditt hem att framstå som mer inbjudande 
och stämningsfullt. 

Ljuset är bra för humöret och miljön, och så 
sparar du pengar på elräkningen.

Inred med dagsljus

Var uppmärksam på vilken stil och vilket uttryck som är karakteristiskt för huset och välj fönster 
som understryker den stilen. Var uppmärksam på möjligheterna att påverka mängden dagsljus-
insläpp vid val av storlek och placering på fönstren.

 Alingsås Euronova, 0733-33 96 62 Göteborg Anders Rör AB, 031-53 25 80, Hermenius El & Energiteknik AB, 031-779 71 00, 
Jerklens Rör, 0733-51 90 40,  Knippla Rörkompani AB, 031-96 34 33, Råda Rör,  0705-60 22 75, Rönnevalls Energiförbättring-
ar AB, 0731-41 75 00, Stigs Rörläggeri AB, 031-99 03 25, Särö Rör,  0733-85 93 00, Vestkyl AB, 031- 80 58  65 Kungsbacka
Kungskyl AB, 0300-707 60, Wallins Rör AB, 0708-67 02 27 Kungshamn Forsströms Rör AB, 0523-300 20 Kungälv Rönnevalls 
Energiförbättringar AB, 0731-41 75 00 Lilla Edet Lundgrens Rör, 0709-81 62 00  Ljungskile ROJO VVS & Fastighetsservice, 
0705-25 15 14 Munkedal VVS Shopen AB, 0524-715 11, NT Rör, 070-604 20 28 Rabbalshede  Svandals VVS AB, 0705-42 80 01 
Smögen  G Mattsson Rör & Värme, 0706-28 51 43 Stenungsund Lila Allservice, 0304-672 698, Vestkyl AB, 0303-835 75 
Tanumshede Bullarens Rör AB, 0705-75 71 00 Trollhättan Lundgrens Rör, 0709-81 62 00 Uddevalla  ROJO VVS & Fastig-
hetsservice, 0705-25 15 14 Vårgårda  Euronova, 0733-33 96 62 Vänersborg Rör-Anders VVS & Energi AB, 0521-657 00
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Bild: JEW

Det regnar mycket på västkusten och regnandet 
påverkar inte bara västkustbornas humör – utan 
också husen som vi bor i. En del hus är mer utsatta 
än andra vilket beror på konstruktion, byggnadsma-
terial, värmesystem, dränering och andra faktorer. 
I huset är det ofta vissa områden som är särskilt 
utsatta, till exempel källare, krypgrund och vinds-
utrymme.

Problemen beror som re-
gel på en kombination av 
hög fuktbelastning och otill-
räcklig uttorkning. Fukten 
stannar kvar i byggnadsma-
terialet och riskerar att bli en grogrund för mögel 
och bakterier.

Undersök ditt hus först
Man kan säga att en luftavfuktare behandlar 
symptomen men inte orsaken. Därför kan det vara 
lämpligt att utreda var fukten kommer ifrån och 
varför den stannar i huset. 

Tänk på att en fuktskada också kan bero på ett 
lokalt problem, till exempel en läcka i taket eller ett 
otätt golvbjälklag som tar in markfukt. I bästa fall 
kan det räcka med att byta ut en skadad byggnads-
del så är man kvitt problemet. 

Om du inte själv kan lokalisera källan kan det 

vara värt att anlita en fackkunnig 
fuktskadeutredare.

Två typer av avfuktare
I ett hus där det är svårt eller för dyrt 
att ”bygga bort fukten” kan det vara 
motiverat att sätta in en luftavfuk-
tare. Syftet är att hålla luftfuktighe-
ten nere på en nivå som förhindrar 
fuktangrepp och mögelbildning. 
Tillverkarna brukar rekommendera 
att man ställer in avfuktarens hyg-
rostat på 50-60 procent R.F (relativ 
fuktighet), vilket är optimalt för de 
fl esta utrymmen. 

Det fi nns två olika principer för 
luftavfuktning: kondensering och 

a b s o r p t i o n . 
Ko n d e n s a v -
fuktaren (även 
kallad kylav-
fuktare) suger 
in den fuktiga 

rumsluften, kondenserar fukten och 
återför den torrare luften till rummet. 
Kondensvattnet samlas i en behållare 
eller leds bort direkt via en slang till 
golvbrunnen. 

Sorptionsavfuktaren har ett ro-
terande hjul med luftkanaler och 
ett kemiskt material som fångar upp fukten. Vat-
tenångan förs sedan ut via ett rör i väggen eller 
grundmuren.

För- och nackdelar 
En kondensavfuktare är mest effektiv vid normal 
rumstemperatur, till exempel i tvättstugan och käl-

laren. Vid lägre temperatur sjunker kapaciteten och 
under 5 grader riskerar avfuktaren att frosta igen 
och sluta fungera. Hos vissa modeller fi nns dock 
en avfrostningsfunktion som gör att maskinen kan 
fortsätta arbeta med viss effekt ända ned mot 5 
grader. En värmefl äkt med frostskydd kan förhindra 
att temperaturen sjunker under 5 grader. 

En luftavfuktare kan motverka 
fuktskador och mögel i utsatta de-
lar av huset. Men det gäller att väl-
ja rätt avfuktare för rätt plats. Börja 
alltid med att undersöka vad fukt-
problemet beror på.

Rätt avfuktare
håller möglet borta

Anlita en fackkunnig 
fuktskadeutredare

En kondensavfuktare är mest effektiv vid normal 
rumstemperatur, till exempel i tvättstugan

Svamp och röta
går att åtgärda och förebygga.

Kontakta oss på

Telefon 031-727 25 00

AB

Tel 031-10 09 14 • Fax 031-711 50 34

VI UTFÖR
• Överlåtelsebesiktningar
• Byggnadstekniska besiktningar
• Radonmätning
• Tvister. Byggnadsteknisk rådgivning

Lakanders Byggkonsult AB
Torgil Lakander

KÖP/SÄLJ TRYGGHET
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Varm luft orkar bära mer fukt 
än kall luft, vilket innebär 
att luft som kyls ned släpper 
ifrån sig vatten (kondens). Om 
luftfuktigheten inomhus är 
kontinuerligt hög ökar därför 
risken för fuktskador.  I fuktiga 
miljöer kan mögel och bakterier 
börja gro.

Samtidigt behöver de fl esta 
mögelsvampar värme för att 
växa: det innebär att mögeltill-
växten ofta sker vid en tempe-
raturhöjning. Om det bildats 
kolonier av mögelsvamp räcker 
det inte att avfukta luften el-
ler höja värmen, det krävs en 
sanering.

Luftens fuktighet anges i 
procent. I Sverige kan luftfuk-
tigheten stiga till 90 % under 
vissa perioder av året. Redan 
vid 60 % rostar stål och vid 70 
% fi nns det risk för mögelan-
grepp. En tumregel är att 50 % 
är bra för de fl esta material och 
människor.

I kalla utrymmen har sorptionsavfuktaren en 
större torkningskapacitet. Vanligtvis används den-
na typ i krypgrunder och kallvindsutrymmen.

Prismässigt är sorptionsavfuktare som regel 
dyrare och mindre energieffektiv än en kondens-
avfuktare. En normal sorptionsavfuktare kostar 
omkring 13 000 kr, men det fi nns också en bil-
ligare portabel variant för omkring 4000 kronor. 
Kondensavfuktarna varierar från 1500 kronor till 
uppemot 7000 kronor, beroende på prestanda och 
funktioner.

Tester på avfuktare
Under senare år har det genomförts tester som 
visar att luftavfuktarna generellt sett blivit billigare 
och effektivare. Om man tittar på Energimyndighe-
tens senaste test, juni 2007, kan man dock se att det 
fi nns tydliga skillnader i kapacitet och energieffek-
tivitet. Andra faktorer som varierar är bullernivån 
och hur lättanvända maskinerna är. 

Hur tillförlitliga är testerna? Flera tillverkare 
har påpekat att avfuktarna provas vid mycket 

hög luftfuktighet (90 procent), vilket kan ge ett 
missvisande resultat. Fråga istället hur effektiv 
avfuktaren är vid normala förhållanden (60-70 
procent luftfuktighet).

 
Text: Lars Bärtås

Fotnot: artikeln bygger på intervjuer med forskare 
och återförsäljare av luftavfuktare, samt faktama-
terial från bl a Energimyndigheten.

Mer information om luftavfuktare
www.energimyndigheten.se: läs faktaartiklar om 
luftavfuktare och se tester (under länken Huhåll/
Husets värmesystem/Test av luftavfuktare). 

Välj en avfuktare som passar temperaturförhållandena där den ska stå. 

Kontrollera att avfuktaren har bra luftgenomströmning och är energieffektiv.

Det är en fördel om kondensavfuktaren är utrustad med hygrostat (känner av luftfuktigheten), 
automatisk på- och avstängning (spar energi) och avfrostningstimer (skyddar kompressorn).

Placera avfuktaren minst 25 cm från vägg och ej nära ett värmeelement eller i solljus.

Se till att ventilationen i utrymmet är stängt när maskinen arbetar.
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Fuktmätningar  | Tekniska utredningar |
Inomhusmiljöutredning

Avtal med alla försäkringsbolag
Statusbesiktning för bostadsrättförening

Munters Torkteknik
Box 131, 421 22 Västra Frölunda

Tel. 031-709 84 00, Fax 031-709 84 10
www.munters.se

24 timmars
VATTENSKADEJOUR

Överlåtelsebesiktningar
Utredningar Fukt- och Mögelskador

Välkommen att kontakta Jan Traneus
Byggnadsing. SBR - Ansvarsförsäkrad

jan.traneus@traneus-fb.se

Tel 0303-521 26 Mobil 070-718 33 00

Skomakaregårdens Bygg
Ring Dick Nilsson 

031-92 67 68, 0707-46 61 50

Fukt i källaren??Fukt i källaren??

Kontakta oss,
 för rådgivning 

och åtgärdsförslag.

Få bukt med kapillär fukt!Få bukt med kapillär fukt!

Finns hos välsorterade 
EL & VVS fackhandlare
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Tollarpojkar söker nya hem!Tollarpojkar söker nya hem!
Ring  eller maila oss gärna 
så får ni veta mera!

Tel. 0303-779111
rocky.emma@telia.com
www.krokasmeden.com

Mor är Bruks-SM meritad, SBCH i spår 
Far är TJH, Narkotika sökhund!
Valparna är leveransklara 7 april-08
Läs mera på www.krokasmeden.com

Kr
ok
as

me
den.com

Det är allmänt känt att mögel kan producera 
giftiga ämnen som påverkar människors hälsa. 
Däremot råder det delade meningar om gifthal-
terna inomhus kan nå så höga koncentrationer 
att det påverkar människors immunförsvar. 

Sambandet mellan mögelskadade hus och 
sjukdomar är inte helt 
klarlagt. Men aktuell 
forskning visar att in-
omhusmögel kan vara 
mer hälsofarligt än vad 
forskare tidigare sagt.

En forskargrupp på Lunds universitet har 
genom en ny mätmetod upptäckt att mögel kan 
producera höga halter av de giftiga ämnena 
mykotoxiner.

- PROBLEMET ÄR STÖRST om man har synligt 
mögel inomhus. Då produceras i de allra fl esta 
fall mykotoxiner. Vi har också kunnat se att 
dessa giftpartiklar är luftburna och därmed 

kan förekomma i luften som vi andas in, säger 
Lennart Larsson, docent vid sektionen för 
medicinsk mikrobiologi på Lunds universitet.

MÖGELSKADOR I HUS bör tas på stort allvar, 
påpekar Lennart Larsson och hänvisar även 
till amerikanska studier där det framgår att 
giftpartiklarna förekommer i högre mängd än 
vad man tidigare uppmätt.

- De amerikanska forskarna har kunnat se att 
partiklarna är så pass små att de kan transpor-
teras genom till exempel golvspringor och lister 
i byggnaden. Det innebär alltså att mögel som 

fi nns innanför väggar och 
i själva byggnadskon-
struktionen utgör en ökad 
hälsorisk.

TYSKA FORSKARE HAR 
LYCKATS PÅVISA att mytotoxiner, även vid låga 
halter, kan påverka immunsystemet och vara 
allergidrivande. I hög koncentration är my-
totoxiner cancerogena, men det är viktigt att 
påpeka att det inte fi nns någon ökad cancerrisk 
för dem som bor i mögelskadade hus, säger 
Lennart Larsson.

- Halterna av mytotoxiner är visserligen 
högre än vad tidigare forskning visat, men 

mängderna är aldrig så höga att det innebär 
ökad risk för cancer.

UR HÄLSOSYNPUNKT är det ändå viktigt att mö-
gelskador saneras, betonar Lennart Larsson.

- Det räcker inte med att torka ut området 
som mögelskadats. Allt mögelangripet material 
bör tas bort. 

Text: Lars Bärtås

Nya rön om giftpartiklar i inomhusluft

- Mögelskador ökar 
risken för allergi
Tolerera inte mögel inomhus, uppma-
nar en forskargrupp i Lund. Mögel-
skadat byggmaterial kan producera 
höga halter av allergiframkallande 
ämnen som sprids i inomhusluften.

Mögelskador i hus 
bör tas på stort allvar

- Det räcker inte med att torka ut området som 
mögelskadats. Allt mögelangripet material bör tas 
bort, säger docent Lennart Larsson.

Tel: 031-57 52 81, 0707-27 40 70
timo.haaga@tele2.se | www.rannaproduktermontage.com

Skarvfria, större och bättre häng-
rännor som rymmer mycket mer
än de traditionella.
Tillverkas på plats hos er.

Det fi nns även möjlighet att beställa 
exakta längder för avhämtning.

SkarvfriSkarvfri Hängränna Hängränna

Vi lämnar skriftlig, kostnadsfri 
offert med fast pris.

Tak-, plåt- & snickeri-Tak-, plåt- & snickeri-
arbetenarbeten

( En annorlunda modell som ( En annorlunda modell som 
ursprungligen kommer från USA. )ursprungligen kommer från USA. )

Då endastDå endast 4949kr /mkr /m

Lägenhet uthyres i soliga TorreviejaLägenhet uthyres i soliga Torrevieja
Nybyggt Townhouse 2 våningar + takterass. 2 sovrum för 4 pers.
Vardagsrum, stort badrum med duschkabin för 2 personer, gästtoalett, 
fullt utrustat kök, veranda i markplan, balkong en trappa upp, 
stor takterass 2 trappor upp, garage, stor gemensam pool. 

Lyxigt möblerat, svenska tv-kanaler, bredband, aircond, larm.

Gångavstånd till havet, affärer och restauranger.
Uthyres veckovis 5 000:-/vecka. Maj-sept. Jul och påsk, 
övriga tider 4 000:-/vecka.
Området är beläget 2 km söder Torrevieja, 4 mil söder Alicante
Ring 0709-47 26 80 Tommy

SPANIENSPANIEN

www.konsument.goteborg.se

Hos�oss�
får�du�råd
Konsument-�och�
energirådgivning

Tel�031-368� 08 0 0.

Välkommen�till�
Konsument�Göteborg
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9.00-14.00

Vår och nya 
möjligheter!

Maxtid 3 tim. 
Ej förbokning

Låna en släpkärra 
när du handlar 
hos oss!

DS 15
- Bäst för krypgrunden

TDR 36 
- Den ultimata allround-avfuktaren

DS 28 
- Sveriges mest köpta avfuktare

3495:- 4995:-

3795:-

• Överlägsen luftgenomströmning
• Gör jobbet i kalla utrymmen med 

mycket fukt
• Passar perfekt i krypgrund, DS15 

är standardutrustning till hus 
som levereras av den ledande 
småhustillverkaren i Sverige

• Komplettera med hygrometer så 
kan du kontinuerligt kontrollera 
luftfuktigheten i krypgrunden via 
en inomhusdisplay.

• Ultimata lösningen för t.ex. 
krypgrunder över 100 m2 eller
stora källare

• Löstagbar display med inbyggd 
fuktighetssensor. Effektivt för 
t.ex. källare eller tvättstuga. 
Räckvidd ca 30 m.

• Ny funktion: Rumstemperatur 
under 4°C i 4 min slås kom-
pressor/fläkt av. När tempera-
turen stiger och förblir 5°C
eller mer under 8 min startar 
avfukta ren igen. Optimalt för 
sommarstugor eller utrymmen 
man inte vistas året om.

• Rostfritt skal isolerar ljud från 
fläkt och kompressor. 
Skyddsklass IPX1.

• En mycket driftsäker 
allround avfuktare, utnämnd 
till ”Bäst i Test” i Råd&Rön 
(nr 9/2001)

• Perfekt rill källaren för att 
eliminera fukt, ta bort dålig 
luft och motverka uppkomst 
av mögel och kvalster.

• Lätt att flytta - passar också 
bra i tvättstugan.

• Stor tank, rymmer 10 liter.

30 dagars öppet köp!



Handla byggvaror i Onsala och Värö!!

ONSALA
Huvudkontor o lager VÄRÖBACKA • Tel. 0340-66 50 50 • www.varotra.se • E-mail: info@varotra.se
ÖPPET: Månd-Fred 0700-1200,1300 -1630, Lörd. 0900-1200

GOTTSKÄRSVÄGEN 30 • ÖPPET: Månd-Fred 0700-1700 (Lunch 1200-1300), Lörd. 0900-1200

- AB VÄRÖ TRÄ
TEL. 0300-617 80

Kärra utlånas gratis!

Se bättre ut

Fönster
till alla st

ilar! 25%
rabatt

Under kampanjperioden vecka 13-15 lämnar vi 25% rabatt på
Classic, Kultur, Objekt samt dörrar och solskydd

Nya fönster till alla hustyper - från snickarglädje till funkis.
Besök oss gärna och se vår utställning, så får du veta mer.

Du kan också gå in på www.spfonster.se

Underlagspapp 221
15 X 0.7 m 

322:-/rulle

Ytpapp 140
10 X 0.7 m

516:-/rulle

Ytpapp 141
Klarar ner till 
30 lutning
7 x 1 m

821:-/rulle

Välj TrebolitVälj Trebolit
–så får ditt tak ett –så får ditt tak ett 
långt, tätt livlångt, tätt liv

FÖR TÄTA, TRYGGA TAK
www.trebolit.se

Du kan välja om det nya rummet ska

vinterbonas, så att du kan njuta av det året 

runt, eller om det ska förlänga sommaren 

med flera sköna månader.

Novoroom har lösningen som gör det enkelt 

att snabbt bygga till huset!

Bara undra varför du väntade så länge.

Det bästa du kan ge ditt hus.

snabbt bygga till huset!

a undra varför du väntade så länge.

Novoroom Gör ditt hus större!

JUST NU
20% RABATT
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I samarbete med

Inglasningar och uterumInglasningar och uterum
Utställning även på Byggcentrum, Göteborgsvägen, Mölndal

Måttanpassade glaspartier
och limträstommar.

Kanalplasttak

Solo enkelglassystem

Twin isolerglassystem för
vinterträdgårdar.

Brodalsvägen 1D
433 38  Partille
Tel: 031-261385 Mob: 0707-567959

Byggmontage AB

VIKDÖRRAR

Mått-
tillverkade 
vikdörrar

i olika
utföranden.

Byggmästaregatan 4, Kungälv
Öppet: vard 8.00 - 16.30

VIKDÖRRAR
Tel 0303-120 88

Fax 0303-21 10 65

www.pani.se

Folkpool Väst
Femvägsskälet 1,  Västra Frölunda, 031-87 50 00 
Öppettider vard 11-18, Lör 11-14

Utomhus Spabad från 39 900:-

Eget Spa hemma gör gott för kropp och själ, en 
investering i livskvalité. Automatisk rening innebär 
minimal skötsel. Påkostad isolering och kraftigt ter-
molock ger låg driftskostnad. Förändra tillvaron för 
alltid och unna dig en fulländad njutningsmaskin. 
Folkpool erbjuder 27 olika modeller av spabad i alla 
prisklasser. Varmt välkommen till Folkpool Väst!

Spabad hemma!

Sprutad Rockwool Lösull från Paroc behåller
värmen i huset och ägarens pengar i fi ckan.

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

www.paroc.se

Spruta din vind med
Rockwool Lösull!

HÖGSBOVERKEN ISOLERING AB
– Auktoriserad entreprenör för Rockwool lösull –

Pl 3596, 437 21 LINDOME
Tel 031-27 08 87, 031-94 83 89
Kvällstid: Håkan Johansson 031-88 24 35
Mobiltel: Håkan Johansson 0705-85 78 03, Karl Ahlgren 0705-85 78 09

Kyrkog 16, Varberg. Tel 0340-13450, 070-7531837.

emaljskylten.dismark@telia.com

Husnummer-, Gat-, Namn- och FöretagsskyltarHusnummer-, Gat-, Namn- och Företagsskyltar

125 års erfarenhet av emaljering125 års erfarenhet av emaljering

ett äkta genuint hantverkett äkta genuint hantverk

EMALJSKYLTAREMALJSKYLTAR
Mycket uppskattad present!Mycket uppskattad present!

www.emaljskylten.se

TRUCKGATAN 2,

Rollsbo ind. omr. KUNGÄLV

Telefon: 0303-921 45
Öppet: vard. 9-17, lörd. stängt

YTTERBY RÖR AB

Värme - Vatten - Sanitet

Kompletta
pelletspaket!

Pellets- ved- eller elvärme?
Vi har lösningen!

 www.varmebaronen.se 
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Göteborgs

Svenska kvalitetskök

Asmundtorpv 5, Säve
(Korsningen Tuveväg-Norrleden)
 031-96 00 91• www.gikab.com 

Vard 0900- 1800, lörd 10 00- 14 00

Chalmersg. 31, Göteborg
Tel. 031 - 16 46 16
Mobil. 0708-16 46 16
Säkrast efter kl. 17.00

OMLÄGGNING OCH REPARATIONER OMLÄGGNING OCH REPARATIONER 

AV AV PAPPTAKPAPPTAK

• 15 års garanti• 15 års garanti
• 20 års branschvana• 20 års branschvana
• Fr 100 kr/m• Fr 100 kr/m22 + moms + moms
• Fasta priser, allt ingår!• Fasta priser, allt ingår!

Ring och prata 
tak med Jonas

För den kvalitets-För den kvalitets-
och prismedvetne!och prismedvetne!

Svarvaregatan 12, KUNGÄLV
Tel. 0303-591 65, Fax. 0303-598 44
janne@janateknik.se
www.janateknik.se

VI SÄLJER INGA
VANLIGA KYLSKÅP

HÖRNKYLSKÅP
• fyra gånger större
 än ett vanligt kylskåp
• fyra gånger elegantare
 än ett vanligt kylskåp
• hörnkylskåp från

Vi säljer ävenVi säljer även

VINKYL & VINKYL & 
ISMASKINISMASKIN
fristående ochfristående och
för inbyggnadför inbyggnad

Tel: 0303-502 90 
www.kodemaskin.se

Kvalité till lågpris. 

Dags att lägga i båten
Vi har Fogelsta båtupptagningsvagnar för din båtVi har Fogelsta båtupptagningsvagnar för din båt

Alltid hemma till låga priser!Alltid hemma till låga priser!

Transport och montering utförs

Ord pris 5.500:- 

Vi fortsätter att vara 
billigast på fl aggstänger
och stegar i Sverige. 
10 års garanti. 3-18 m.

Prisex.

10 m KOMPLETT3.295:-

BILLIGAST PÅ
FLAGGSTÄNGER

Köper du en fl aggstång under 
april bjuder vi på vimpeln! 

Personlig service • Etabl. 1920
Mölndals Centrum. 031-27 01 86

Vard. 10-18, Lörd 10-14

Bouppteckning • Bodelning • Arvskifte
Testamente • Köpekontrakt • Gåvobrev

Äktenskapsförord • Samboavtal • Kompanjonavtal
Allmän juridisk rådgivning • Skattefrågor

Företagsformer • Generationsväxling

Välkommen in!

Mölndals Centrum
Kållereds Centrum
Lindome Centrum
Hisingen/Öckerö

Juristbyrå

Beställ tid för
juridisk rådgivning.

Tel. 031-739 77 70

Swedbank Juristbyrå
Box 22070, 400 72 Göteborg

Nu kommer 
på torsdagar! Utdelning med posten!
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I samarbete med

Ågatan 30C
431 35 Mölndal
Tel: 031-7769935
www.byggkompaniet.net

Uterum och skjutdörrarUterum och skjutdörrar
Utställning även på Byggcentrum, Göteborgsvägen, Mölndal

Måttanpassade glaspartier
och limträstommar.

.

Kanalplasttak
.

Solo enkelglassystem
.

Twin isolerglassystem för
vinterträdgårdar.

.

Skjutgarderober

031-779 09 10
Gustaf Dalénsg. 19 Göteborg 

www.hermenius.se

Sänkt värmekostnad • Bättre inomhusklimat

CTC

Aukt. service, försäljning och reparation av
värmepumpar, elpannor och varmvattenberedare

IVT AUTOTERM

El & Energiteknik

30 år i branschen
Gratis hembesök med offertförslag  •  Fasta priser

Box 22011, 400 72 Göteborg. Tfn: 031-23 12 41. Fax: 031-51 42 05

Besöksadr: Hildedalsgatan 44-46. 

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare. 
Radonett har den högsta reningsgraden av radon i samtliga 
tester i bland annat SSI (Statens Strålskyddsinstitut) och 
råd & rön. 

RADONETT
• garanterar en reningsgrad av radon på 97-99,9 %
• tar bort svavelväte, metangas och CO2
• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier

Uppskattningsvis finns det ca. 50.000 brunnar i Sverige som har 
hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas! 
Radonett ger dig och dina barn ett sunt och friskt vatten!

RADON i dricks-
vattnet eller luktar
det ruttet ägg?ruttet ägg?

Dricker du radioaktivt vatten?

Försäljning: ring 0248-10278 så hjälper vi dig www.radonett.com
Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik info@radonett.comBrodalsv. 1 Hus B  •  433 38 Partille • Tel: 031-24 40 40

D
et är

ditt vatten, ta kontroll över
det!

VATTENRENING
Skräddarsydda filter som åtgärdar kalk, järn, mangan, svavelväte, 
lågt pH, lukt, färg, smak m.m. – Vi kan vattenrening

www.jms-vattenrening.se

Gratis grovtest av ditt dricks/brunnsvatten
Nu 0:- (ord. pris 250:-)
Grumlighet, lukt, färg, pH, järn, hårdhet, TDS, konduktivitet. 
Max 1 test/hushåll, gäller t om 
Ta med en flaska vatten minst 0,5 lit, ta även
med ev. tidigare provsvar så kan någon av 
våra experter hjälpa dig med att hitta den 
bästa lösningen på ditt specifika behov.

080413.

Box 56   71621 Fjugesta 

   Tel 0585 31661
Fax 0585 31660

www.jf-fritid.se

Oslagbara 
priser !

Beställ gratis katalog!

Sveriges mest sålda pool !

Kompletta
poolpaket
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www.dinol.se
LACKKONSERVERING

www.ditec.se

Hund och barn i bilen, Svalare bil. 

BILVÅRDSCENTER
Stora Höga 

Tel. 0303-77 77 35
www.bilvardscenter.biz

Skydda bilen mot ROST!

• Tuff-kote-Dinitrol Rostskyddsbehandling
• Skyddar bilen effektivt ca 6 år
• Rostskydda innan bilen rostar

Så håller du bilen ren!
• Smutsavvisande hård yta
• Tål avfettning
• 6 år hållbarhet
• Aldrig mer vax

LACKKONSERVERING

Funderar du på bil och bilvård?
Kanske har du köpt “ny eller beg. bil. i hjälper dig att hitta
rätt sätt för dig att sköta din bil lätt och rätt.
Ring eller besök oss i tid. Mvh Petrus

• Barn- och hundvänligt
• Coolare bil
• Insynsskydd
• Inga lösa solskydd
• Olika styrka och färgton

Bilvårdsfrågor???
☎ Ring oss!!!

Hund o barn i bilen, SVALARE BIL!
Solfi lmsmontering, Snyggt o elegant.

Skydda bilden mot ROST!

Så håller du bilen ren!

• Även nya & galvade bilar rostar

 + +

Vårda Vårda din bildin bil
Just nu
Tvätt & vax
från  500:-500:-

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL
(vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

TEl. 031-27 27 10

Handy klassisk soffa i många 
kombinationer och färger!

från Gotland köper du 
naturligtvis hos oss!

Lilla Åland

MONTÉ

Svensk-
tillverkad
hyllserie
med
många
möjligheter
och träslag.

Olika färger

Lamino
med pall i 
olika färger 
och träslag!

Passa på och köp
en svensk 
klassiker.

BYT NU!
Fri transport eller 
hämtpris.
Vi tar gamla 
möbler med.

BRUNO MATHSSON

Nu till specialpris!

PILASTER

Öppet: Månd 930-19, tisd-fred 930-18, lörd 10-14

Fåtölj Oskar
till bra priser.

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL TEl. 031-27 27 10

BYT NU!
Fri transport eller 
hämtpris.
Vi tar gamla 
möbler med.

www.hastens.com

Oöverträffl  ig!

HUSRENTHUSRENT
Göteborg ABGöteborg AB

ring oss 0706-38 77 20

Företaget som städar allt från

TAK till GRUND samt

IN- och UTSIDAN!
• Byggstäd
• Flyttstäd
• Hemstäd
• Kontorstäd m.m.

för gratis konsultation och kostnadsförslag!

Beställ gärna en folder! Klipp ur annonsen!

Vet du vad Hushållsnära tjänster innebär?
 om inte

Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
031- 261516, www.varme-kallan.se

Vi tar hand om service och skötsel 
av din värmepump.

Försäljning, service av värmepumpar 
och kylaggregat oavsett fabrikat.

Toredalsgatan 22, 418 71 Göteborg
 Tel: 031-51 18 18, 0708-73 95 96

www.timmerhuset.com

VILLOR • FRITIDSHUS • SPECIAL

 Ring för information.



Jotun Sverige AB, Box 151, 421 22 Västra Frölunda. Telefon 031-69 63 00, Fax 031-69 63 97

Aschebergsgatan 23,
031-711 00 20

Klangfärgsgatan 8, 
Västra Frölunda
Tel. 031-69 07 20 Flygledarevägen 1,

 423 37 Torslanda
Tel. 031-92 33 85

www.fargboden.seAlthallen - Gitarrgatan 2
031-45 11 34, 45 45 02  |  www.lassesfarg.nu

Långedragsvägen 102,  Västra Frölunda 

Tel.031-29 95 01  |  www.fargspecialisten.se

Bli en Demidekkare du också

www.jotun.se  Jotun Sverige AB, Box 151, 421 22 Västra Frölunda. Telefon 031-69 63 00, Fax 031-69 63 97

Visst känns det behagligt när huset är nymålat. 
Välj Demidekk Optimal nästa gång, så kan du njuta 
längre av den känslan. För det kommer att dröja 
tills du behöver måla igen.
 Demidekk Optimal är den optimala kombinatio-
nen av alkydolja och akryl. Resultatet av mer än 
35 års erfarenhet av att utveckla färg som skyddar 
hundratusentals hus runt om i Norden. Demidekk 
Optimal baseras på AMA-teknologi (alkydoljemo-

difierad akryl) som ger mycket lång hållbarhet. Ditt 
hus kommer att se nymålat ut längre än de flesta 
andra i grannskapet.
 Demidekk Optimal använder du i kombination 
med Visir, en grundning som tränger in och skyd-
dar träpanelen på djupet.
 Vill du veta mer om hur du håller huset nymå-
lat längre, gör ett besök hos din Jotun-handlare 
eller på vår hemsida: www.jotun.se

Huset kommer från Sävsjö Trähus: www.savsjotrahus.se

Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta.



Följande sidor
går endast i södra 
upplagan 
(dvs från Åsa till Göteborg )
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Många våndas av tanken på allt arbete det inne-
bär att ge den gamla tråkiga väggen eller tapeten 
nytt liv. Underarbetet när man målar om eller ska 
tapetsera är oftast det som det slarvas mest med, 
då det är tidskrävande. 

Måla en tapetserad vägg
För de väggar som är prydda med tapet 
har det tidigare varit lite besvärligt 
eftersom man antingen behövt riva 
ner hela tapeten eller måla med en lös-
ningsmedelsburen färg för att förhindra  
blåsbildning i den gamla tapeten. 

- Binder är en patenterande grund-

färg, som effektivt binder dåligt underlag och 
minskar risken för att gamla tapeter bubblar sig 
när man målar på dem. Normalt sett  krävs endast 
en enda strykning,  sedan har man en bra yta att 
måla på, säger Josefi n Knarrström PR-ansvarig 
på Beckers. 

- Färgen är dessutom snabbtorkande vilket spar 
tid, då du kan måla om eller 

tapetsera ett rum på en 
dag istället för på två eller 
tre dagar.

Ny underlagsfärg
minskar risken för bubblande tapet

Caroline Salzinger har skrivit boken som hon själv saknade när hon 
skulle renovera sin första lägenhet. Från golv till tak tar upp det du 
ska tänka på innan du sätter igång och hur du sedan utför själva 
arbetet.

Lättförståeliga och handfasta steg-för-steg-beskrivningar, på till 
exempel tapetsering, målning, golvslipning, kakelsättning och upp-
sättning av mellanvägg, hjälper dig till ett gott resultat, även om du 
är nybörjare. En hel rad proffs delar med sig av sina kunskaper och 
bästa knep och för varje moment anges tidsåtgång och svårighetsgrad. Många 
inspirerande foton och fl era instruktiva teckningar.

av Caroline Salzinger  / Förlag: FORUM

Från golv till tak
Den enda handbok du behöver

Magasinsgatan 19, KUNGSBACKA  Tel. 0300-56 65 40  www.ovbyggvaror.se

MILJÖMÄRKTmodern och miljömärktmodern och miljömärkt

Se vår miljövänliga
nykomling!

Braskaminer fr

14 900:-

Se vår miljövänliga
nykomling!

Välkomna in!

VårerbjudandeVårerbjudande

vid inramning av tavlor

Vi byter även bilglas.
Ring för prisinformation!

Frejagatan 2, Mölndal | Tel. 031-27 33 42
Öppet: Vard 7-16 | www.gunnarsglas.se

35%
RABATT

30%
RABATT

vid byte av immiga eller
trasiga isolerglas

Premiärpriser på Rottingmöbler, Uterumsmöbler m.m.Premiärpriser på Rottingmöbler, Uterumsmöbler m.m.

2000 m
2

LADDAT MED ÅRETS NYHETERLADDAT MED ÅRETS NYHETER

Vardagar 10-18, 
Lördag 10–15, Söndag 11-16

Välkommen!

ÅSKLOSTER Åsklostervägen 55 • 0340-62 62 65

KÖP NU- 
betala innan 31/8 utan 
avgifter eller upp till 24 

mån räntefritt



Sagbäcksvägen 5 (Stationsområdet), Lindome. Tel 031-99 00 97
Öppettider: Vard 730-1800 och lördag 900-1300

Våren är här!

Trött på ogräs?
maxit Danfogsand – miljövänlig 
fogsand med starkt hämmande 
effekt på ogräs. 

Slutblandat!
Gräv ett hål, fyll med vatten 
och häll ner maxit NOMIX. 

På mindre än 15 minuter har 
betongen stelnat.

w
w

w
.m

ax
it.

se

Svenska kv        a       l   itetsfl aggstängerSvenska kv        a       l  itetsfl aggstänger
Levereras komplett med stång, Levereras komplett med stång, 
markfäste,  fl agga och vimpel. markfäste,  fl agga och vimpel. 

8 meter  8 meter  22..990:-990:-
9 meter9 meter 3.150:-3.150:-

www.trarydfonster.se

Vi kan fönster
Våra kvalitetsprodukter 
finns i en mängd 
modeller och storlekar.
Har du huset så har vi 
fönster och fönsterdörrar
till det! 

Jonsered Röjare
CC 2145
Lev. med trimmerhuvud, 
gräsklinga och röjklinga.
45.0 cm³ / 2.0 kW / 2.7 hk.

7.400: 

Jonsered Motorsåg
CS 2137
Perfekt för fällning av små 
träd i trädgården.
42.0 cm³ / 1.7 kW / 2.3 hk.

1.900: 

Jonsered Motorsåg
CS 2145 S
Perfekt för den som hugger 
mycket ved och jobbar i skogen.
45.0 cm³ / 2.2 kW / 3.0 hk.

4.900: 

Jonsered Röjare
CC 2036
Lev. med trimmerhuvud, 
gräsklinga, och röjklinga.
36.3 cm³ / 1.3 kW / 1.8 hk.

4.900: 
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Jannes Färg
CAPAROL

CAPAROL

Färger

Tapeter

Konstnärs-
material

Båtfärger

Verktyg

Laminatgolv

Kakel
Klinker

KVALITÉT TIL

CAPAROL

Gör som proffsen använd färg från Caparol!

Hyr golvslip till trägolv, golvfräs till målade golv, polermaskin till oljade golv

CAPAROL

Träolja
4lit lacknaftaburen
ord.pris 353:-

Träolja LF
4lit vattenburen
ord.pris 353:-

Rengörings-
medel
Trärent
5lit ord.pris 254:-

Fasad & 
algtvätt
5lit ord.pris 266:-

Du kan tvätta huset nu och måla senare i sommar ! 

Tapetrea från 29:- per rulle

Vårt
pris
endast 183:-

217:-Vårt
pris
endast

209:-Vårt
pris
endast

222:-Vårt
pris
endast

Nu är det dags att ta fram trädgårdsmöblerna 
och göra rent altanen! 



LILLA VERKSTADSGATAN 7, intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.

g & Tapet

LL RÄTT PRIS 
Gör som proffsen använd färg från Beckers!

Hyr golvslip till trägolv, golvfräs till målade golv, polermaskin till oljade golv

DECOR TRÄBETS Matt, vattenburen bets 
för obehandlade träytor inomhus. Är i princip 
luktfri när du målar och gulnar inte med åren. 
För möbler, snickerier, väggpanel och trägolv. 
1 liter. Rek ca pris från 133:-

BECKERS PARKETTLACK Ger golvet 
en skyddande yta. Välj mellan blank och 
halvblank. 1 liter. Rek ca pris från 303:- 

Förnya golvet!
Har du tänkt på att du kan färgsätta golvet? Genom att 
måla, betsa eller lacka kan du göra det ljusare, mörkare 
eller behålla ursprungsfärgen med förnyad glans och 
lyster. Kom in, så visar vi hur du får ett lyckat resultat.

BECKERS GOLVFÄRG ALKYD Blank golvfärg för 
trä-, linoleum- och betonggolv både inom- och 
utomhus. Ger en blank, lättskött och slitstark 
yta. Valfri kulör. 3 liter. Rek ca pris från 579:-

Skapa ett exklusivt intryck genom att betsa och lacka golvet. Trött på ditt plankgolv? Måla det vitt!

3 L VALFRI KULÖR

499:-
1 L

199:-

Parkett ek 14 mm ord. pris 429:- per kvm  .......................................298:-
Laminat per kvm från  .......................................................................... 99:-
kakel & klinker per kvm från  ............................................................ 99:-



Handla byggvaror i Onsala och Värö!!

ONSALA
Huvudkontor o lager VÄRÖBACKA • Tel. 0340-66 50 50 • www.varotra.se • E-mail: info@varotra.se
ÖPPET: Månd-Fred 0700-1200,1300 -1630, Lörd. 0900-1200

GOTTSKÄRSVÄGEN 30 • ÖPPET: Månd-Fred 0700-1700 (Lunch 1200-1300), Lörd. 0900-1200

- AB VÄRÖ TRÄ
TEL. 0300-617 80

Kärra utlånas gratis!

Se bättre ut

Fönster
till alla st

ilar! 25%
rabatt

Under kampanjperioden vecka 13-15 lämnar vi 25% rabatt på
Classic, Kultur, Objekt samt dörrar och solskydd

Nya fönster till alla hustyper - från snickarglädje till funkis.
Besök oss gärna och se vår utställning, så får du veta mer.

Du kan också gå in på www.spfonster.se

Underlagspapp 221
15 X 0.7 m 

322:-/rulle

Ytpapp 140
10 X 0.7 m

516:-/rulle

Ytpapp 141
Klarar ner till 
30 lutning
7 x 1 m

821:-/rulle

Välj TrebolitVälj Trebolit
–så får ditt tak ett –så får ditt tak ett 
långt, tätt livlångt, tätt liv

FÖR TÄTA, TRYGGA TAK
www.trebolit.se

Du kan välja om det nya rummet ska

vinterbonas, så att du kan njuta av det året 

runt, eller om det ska förlänga sommaren 

med flera sköna månader.

Novoroom har lösningen som gör det enkelt 

att snabbt bygga till huset!

Bara undra varför du väntade så länge.

Det bästa du kan ge ditt hus.

snabbt bygga till huset!

a undra varför du väntade så länge.

Novoroom Gör ditt hus större!

JUST NU
20% RABATT


