
Annika Svensson betraktar sina
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i rummet.
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Nära och enkelt 
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Nu pressar vi våra elpriser!
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Titta gärna in så berättar vi mer om våra passioner.

Mässerbjudande!

www.molndalenergi.se
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Du vet väl att 111 000 villaägare
får  direkt hem i brevlådan!
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Nästa nummer utkommer 29 maj.
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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.

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.
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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! 

Göteborgs

Svenska kvalitetskök

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

Vard 0900- 1800, lörd 10 00- 14 00



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
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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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Morgondimman har lättat och vårsolen tittar fram. Tomas Kåberger 
kisar upp mot hustaket där en installatör just håller på att montera 
några solcellsplattor. Ett litet komplement till solfångarna som han 
skaffade för snart tio år sedan.

– Solcellerna är på 500 watt och ger kanske lika många kilowat-
timmar el om året. Jag har satt det på hushållskontot för ”lek och 
experiment” för till skillnad från solfångarna kostar det i dagsläget 
mer än det ger. Däremot är jag övertygad om att solceller kommer 
bli ett självklart inslag i framtidens husbyggande, säger Tomas 
Kåberger.

I MARS TILLTRÄDDE HAN POSTEN SOM NY GENERALDIREKTÖR för 
Energimyndigheten. Bakom sig har han en mångårig verksamhet 
inom såväl energibranschen som universitetsvärlden. Han utbil-
dade sig på Chalmers i början 1980-talet och har doktorerat i fysisk 
resursteori. De senaste åren har han bland annat tjänstgjort som 
adjungerad professor vid Internationella miljöinstitutet i Lund.

– Jag tyckte att jag jobbade intensivt tidigare, men som general-
direktör råder det full mental aktivitet varje dag. Det är också en 
stor skillnad att plötsligt befi nna sig i offentligheten. Många vill 
veta vad jag är för en fi lur!

TOMAS KÅBERGER HYSER ETT STORT INTRESSE FÖR ENERGITEKNISKA 
LÖSNINGAR. Fast tiden för experiment hemma i Mölndalsvillan är 
numera begränsad. Han veckopendlar till jobbet i Eskilstuna och 
reser överhuvudtaget fl itigt. Senast var han i Kina.

– Det händer väldigt mycket i Kina när det gäller utveckling 
och satsning på förnybar energi. Till exempel går vindkraftsut-
byggnaden oerhört snabbt och i fjol byggde man 3-4 gånger mer 
vindkraftskapacitet än motsvarande för kärnkraft.

HEMMA I SVERIGE TAMPAS SMÅHUSÄGARNA med stigande energi-
kostnader och grubblar över frågor kring uppvärmning och effekti-
visering. Som chef för Energimyndigheten vill Kåberger naturligtvis 
slå ett slag för den kommunala energirådgivningen.

Solceller på taket och effektiviserad elvär-
me inomhus. Tomas Kåberger omsätter gär-
na sitt intresse för energiteknik i det egna 
hemmet. 

Villa & Fritid har hälsat på Energimyndig-
hetens nye generaldirektör i hans villa i 
Mölndal.

Bilder: JE WEINITZ

Energidirektör testarEnergidirektör testar
tekniken  i villan tekniken  i villan 

Satsar på förnybar energi. Tomas Kåberger, nytill-
trädd chef för Energimyndigheten, ser en ljus framtid 
för solenergiteknik inom bostadssektorn.
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– Aldrig tidigare har goda energiråd varit så lönsamma. Det 
märker konsumenterna och det sporrar oss att förbättra energi-
rådgivningen ytterligare.

I FAMILJEN KÅBERGERS TVÅPLANSVILLA, byggd 1980, är energian-
vändningen förhållandevis låg, omkring 15 000 kilowattimmar per 
år inklusive elvärme, varmvatten och hushållsel. Solfångarna på 
taket värmer duschvattnet under vår, sommar och höst. Samtidigt 
effektiviserar familjen sin elvärmeförbrukning med hjälp av ett 
datoriserat reglersystem. 

– Jag kan ställa in en tidsprofi l där jag anger vilken temperatur 
varje rum ska ha under olika tider på dygnet, säger Tomas Kåber-
ger. 

Han tar fram en fjärrkontroll och visar med några enkla knapp-
tryckningar hur man kan programmera termostaterna på elemen-
ten.

– Av komfortskäl har vi valt att ha det kyligt på natten och lagom 
varmt på morgonen. Temperaturen är som en klocka: om jag vak-
nar på natten så sticker jag ut foten och känner efter. Är det kallt 
kan jag dra in foten och somna om, är det varmt så är det dags att 
gå upp!

TOMAS KÅBERGER VILL LEVA SOM HAN LÄR. Hans energiprincip lyder 
”effektiv och hållbar” snarare än ”sparsam och asketisk”.

– Energieffektivisering handlar inte om att vara snål och lida. 
Det handlar om att använda material och teknik som ger bra kom-
fort för en rimlig kostnad. Många åtgärder som till exempel bra 
fönster innebär ju komfortfördelar eftersom man slipper kallras 
och drag.

Med tanke på att Kåberger varit ordförande i Sveriges Bioener-
giförening skulle man kunna förvänta sig ett annat värmesystem 
i hans hus. Vore det inte lämpligt att ersätta den direktverkande 
elen med en biobränsleanläggning?

– Jo, jag har en pelletskamin i beredskap. Men tyvärr fi nns det 
ingen skorsten i huset så den installationen måste göras först. 
Samtidigt har jag en så pass liten elförbrukning att det ännu inte är 
kostnadsmässigt motiverat att byta ut systemet. Jag tycker att man 
ska passa på att göra energiåtgärder i samband med ett renoverings- 
eller ombyggnadsarbete och det är inte aktuellt just nu.

I DAG HAR DET BLIVIT POPULÄRT ATT BYGGA EXTREMT ENERGISNÅLA 
HUS, så kallade passivhus. Tomas Kåberger tycker idén är god, men 

att strategin inom bygg- och fastighetsbranschen borde 
vara långt mer offensiv.

– Branschen borde kunna höja sin ambition genom 
att bygga hus som levererar energi snarare än förbrukar 
den. Det fi nns stora möjligheter att utnyttja solenergin 
mycket mer, och skulle jag själv bygga ett hus skulle jag 
satsa på aktiva material snarare än ”passiva” takpan-
nor.

VI KLIVER IN I TOMAS KÅBERGERS VARDAGSRUM och 
upptäcker en prydnad i fönstret: en litet vindkraftverk 
i trä med snurrande vingar.

– Den drivs av en liten 
solcell, förklarar han.

Sol, vind och bioenergi, 
alltså. Vad kan väl bättre 
symbolisera den nye gene-
raldirektörens uppdrag?

Text: Lars Bärtås

Lever som han lär. 
Hemma i Mölndal använ-
der Tomas Kåberger det 
mest klimatvänliga fordo-
net - cykeln!

HUBER MCB® Minireningsverk

Avloppsvattnet renas så mycket 
att ytterligare rening ej är 
nödvändig
Inga kemikalier

Avloppsvattenrening genom 
membranteknik
I princip bakterie- och virus-
fritt utlopp
Möjlighet till installation i 
befintliga brunnar

www.hubersverige.se      031-99 72 80
Kontakta oss gärna för mer information!

Grävarbete, installation och service:
GÖTEBORGS

MARK & ASFALT AB

Boka gratis hembesök!
Ring 020 markis (020 62 75 47) & boka!

 VÅRA MARKIS

EXPERTER
Andreas Stenlund Jörgen KildénRoland EnerothMichael Sigurdson

Få koll på det senaste inom solskydd.

GRATIS HEMBESÖK
Våra experter ger gärna tips, ring 020 markis (020 62 75 47)

Vinn den perfekta terrassen!
Köp en terrassmarkis – var med och tävla om allt du kan  
tänkas behöva till din terrass! (värde 20.000:-)  
Information om tävlingen och tävligsregler finns  
på: www.markis.se

Besök oss på mässan Kom till Åby travbana  
2–4 maj och vårmässan Din villa & din trädgård!
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”DRÖMHUSET” MÅ VARA EN SLITEN REPORTAGEKLI-
CHÉ. Men när vi anländer till familjens Sundvakts 
trävilla på Orust känns klichén plötsligt klockren. 
Platsen erbjuder en milsvid vy över ett förtrol-
lande skärgårdslandskap, ända ner till Marstrand 
i söder. 

- Det är en gammal släkttomt. Mina morföräldrar 
bodde i det lilla huset strax nedanför, förklarar 
Hans-Erik Sundvakt och pekar mot en numera 
förfallen stuga med ett rudimentärt lappat tak.

- Huset tjänstgjorde bland annat som bevak-
ningsbarack under kriget. Vi själva har använt den 
som sommarstuga och bodde där medan husbygget 
pågick. Stugan är oisolerad och läckte in regnvat-
ten, det var inte särskilt lämpligt för en barnfamilj, 
säger Hans-Erik och ler åt minnet.

PRÖVNINGAR GER ERFARENHET och när Hans-Erik 
ritade det nya huset i datorn visste han hur han 
ville ha det. 

- Att bygga ett hus är ett livsprojekt. Det handlar 
om att förhålla sig till frågor om miljö, energi och 
hållbarhet.

Hans-Erik Sundvakt har en bakgrund som 
naturvetare och molekylärbiolog, men jobbar 
idag inom IT-sektorn. När vi talar om energi- och 

miljöfrågor väcks engagemanget; ämnet har alltid 
intresserat honom.

- Redan som barn var det en självklar rutin att 
kompostera och sopsortera. Som vuxen har det 
känts lika självklart att välja alternativ som är mest 
miljövänliga, etanol hellre än fossila bränslen, 
och resa kollektivt hellre än att slentrianmässigt 
ta bilen.

Intresset har följdriktigt också präglat husbygget 
och energilösningarna. Hans-Erik har noggrant 
övervägt vilka energislag som är lämpliga att kom-
binera och vilka miljöeffekter de har. 

- Det krävs många avvägningar för att hitta en 
bra helhetslösning. Det handlar inte bara om vär-
mesystem och energieffektiva material utan också 
om ventilation, inomhusmiljö och bra komfort.

FAMILJEN SUNDVAKT HAR BYGGT ETT HUS MED RYMD 
OCH LJUS. De stora glaspartierna släpper in ljuset 
och ger en härlig utsikt ut mot havet. Fönstrena 
är inte bara energisnåla utan också värmerefl ek-
terande, berättar Hans-Erik.

- Glasen tar bort en del av instrålningsvärmen. 
Det behövs framför allt under sommartid då det 
annars kan bli väldigt varmt när solen ligger på.

Orustvillafångar solen

Skärgårdsvyn är sagolik och solläget perfekt uppe på höjden 
i Svanesund. Här har familjen Sundvakt byggt en modern 
villa som tillvaratar ljuset och energin.

Bild: Hans-Erik Sundvakt
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När Hans-Erik Sundvakt planerade för familjens nya hus övervägde han noggrant vilka energislag 
som var lämpliga att kombinera och vilka miljöeffekter de hade.



MÖLNDAL
G. Kungsbackv. 26
Tel 031 - 87 67 00
Vard 06.30 - 18.00
Lörd 09.00 - 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

KUNGSBACKA
Öppnar den 14/5 -08
bakom Freeport.

FÄRG   •   TAPETER   •   GOLV   •   KAKEL   •   TYGER

Alltid fri pakering!

Vi hyr ut 
golvslip-
maskiner

Så kan du kopplaSå kan du koppla 
av i 15 årav i 15 år

Beckers Perfekt Akrylatfärg skyddar 
fasaden och håller kulören i upp till 15 
år. Eftersom den är vattenburen är den 
skonsam mot miljön. Dessutom är den 
enkel att måla med. Kom in, så berättar 
vi mer om vår bästa utomhusfärg.

Vågar du chansa på 
något annat???

Bäst i test!
Källa Folksams stora test av utomhusfärger

www.folksam.se

Måla fasaden med BeckersMåla fasaden med Beckers 
Perfekt i sommarPerfekt i sommar

Inspiration för ditt hem!
Sköt om ditt husSköt om ditt hus



Ring för mer information!
Håkan Gustavsson, INKA SOLENERGI.
Tel. 0304-20959 • Mobil 070-8720959   
Tegneby Stala 624, 474 96 Nösund

ÖPPET HUSÖPPET HUS
Lörd 10/5 kl. 10-14 visar vi våra Solfångar
modeller samt Sveriges bästa solvarmvattensystem. 

Vi bjuder på kaffe med dopp!
Vägbeskrivning: Från Stenungsund väg 160 till Varekil, ta vänster mot
Mollösund. Efter 9 km vänster mot Nösund, efter 5 km höger mot Rålanda. 
Efter 5-600 m vänster mot Ekeliden. Efter 500 m höger och du är framme!

INKA ENERGI är ett företag som jobbat mycket 
med alternativa energifrågor och systemlösningar 
sedan slutet på 80-talet både praktiskt och 
teoretiskt. Vi har stor erfarenhet av solvärme
montage och ackumulatorsystem.

UPPTÄCK VÅRT SOLSYSTEM DU OCKSÅ!UPPTÄCK VÅRT SOLSYSTEM DU OCKSÅ!
Montering till fasta priser.

INKAs Folksolfångare.INKAs Folksolfångare.

VI SÄLJER ÄVEN VAKUUMRÖRVI SÄLJER ÄVEN VAKUUMRÖR

VILLAPAKET  ..... 30 125:-
Statsbidrag avgår med  ..7 500:-

Paketet innehåller: • 9 m² solfångare 
•  25 m rör med isolering  • Drivpaket  Solkrets 
• Driftstermostat  • Tyfocor solvätska

Ditt pris ............. 22 625:-
Inkl. moms

Paketet innehåller: 
• Varmvattenberedare 300 liter 
• Elpatron 3 kW 
• 5,4 m² högeffektiv solfångare 
• Drivpaket 
• Rör med isolering 
• Tyfocor solvätska.

Statsbidrag avgår med ......5 360:-

Ditt pris...24 390:-
Inkl. moms

Materialpris .....29 750:-

Småsolpaket för varmvatten

Tysk kvalitéts solfångare 
för fristående montage.

Kanonpriser på öppethusdagarnaKanonpriser på öppethusdagarna
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för mer information,
ring 031-27 51 20

eller mejla
info@villafritid.se

BORTSETT FRÅN DETTA ÄR SOLSTRÅLARNA EN ENER-
GIRESURS som huset tar tillvara. Uppe på tegeltaket 
ligger sex plana solfångare, sammanlagt 16 kva-
dratmeter. Under ett normalår levererar de cirka 
8000 kilowattimmar värme till ackumulatortanken 
i pannrummet. 

- Solfångarna värmer huset och varmvattnet 
under vår, sommar och höst, i bästa fall ända in i 
november, berättar Hans-Erik.

Som uppvärmningskomplement fi nns en kombi-
nerad ved- och pelletspanna. 

- Biobränsle är ju också solenergi, så det kändes 
som ett naturligt val. Vi har hittills bara eldat med 
ved och det ger bra motion eftersom jag hugger 
veden själv!

FÖRBRUKNINGEN AV VED motsvarade förra året cirka 
10 000 kilowattimmar. Lägg därtill 6000 kilowattim-
mar miljömärkt hushållsel så landar husets sam-
manlagda energiförbrukning på 24 000 kWh.

- Med tanke på att vi är en barnfamilj har vi ett 
ganska stort energibehov. Vi har heller ingen princip 
om att snåla på värme och varmvatten. Däremot 
tänker vi på hur energin används. Till exempel 
kan man passa på att bada i samband med att man 
eldar i pannan.

HANS-ERIK SUNDVAKT HAR YTTERLIGARE ENERGIPLA-
NER för framtiden. Han hoppas kunna investera i 
solceller om priserna går ner och vill även skaffa 
ett eget vindkraftverk.

- Helst skulle jag vilja satsa på ett vindkraftverk 
med vertikal rotoraxel. Det är inte så vanligt i Sve-
rige, men det fi nns till exempel i USA. En fördel i 
jämförelse med traditionella vindsnurror är att de 
är betydligt tystare och inte lika störande. Vi får se 
om jag hittar en lämplig modell!

Text: Lars Bärtås

En solfångare tar emot solstrålar och 
omvandlar energin i solinstrålningen 
till värme. Värmen transporteras från 
solfångaren med hjälp av ett lämpligt 
medium och överförs direkt eller via 
värmeväxlare till ett värmesystem. 

De vanligaste typerna av solfångare 
för småhus är planglasade solfång-
are respektive vakuumrörsolfångare. 
De senare anses mer effektiva vid 
rätt förhållanden, d v s starkt solljus. 
De planglasade passar något bättre 
vid diffust ljus och är prismässigt 
billigare.

Förutom värme kan solenergi om-
vandlas till el. Detta sker med hjälp 
av solceller, som vanligtvis läggs som 
seriekopplade

FAKTA
SOLENERGI
FÖR HUSET

Familjen Sundvakt har byggt ett hus med rymd och ljus. De stora glaspartierna släpper in ljuset och ger en härlig 
utsikt ut mot havet. Bortsett från detta är solstrålarna en energiresurs som huset tar tillvara.

Härlig utsikt ut mot havet
B

ild
er

: J
E 

W
ei

ni
tz

Var smart 
och låt solen 
värma dig 
och ditt hus !

Vi har solfångarna
som ger mest
för pengarna.

www.sfinx.se  info@sfinx.se  Tel: 0340–658840

REKORD ENLIGT SP:S TES
TE

R

•
M

AR
KN

ADENS MEST EFFEKTIVA
•
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ANDREASSONANDREASSON
GÖSTA

Trädgårdsmästare, TMT Kålltorp Gardencenter

• Skall man ha olika jord till olika växter?
Det är ju så att många växter har speciella jordkrav. Rosor och rhododendron 
trivs till exempel inte i samma jord. Rosor vill ha lerhaltig, djup jord och gärna 
lite tyngre med neutralt eller alkaliskt pH-värde. Andra växter som vill ha 
liknande jord är de fl esta prydnadsbuskar och träd. 

Rhododendron vill ha lågt pH värde. Det vill också hortensia, ex klätterhor-
tensia, trädgårdshortensia, höstsyren också ha.

Prunus, ex plommon, körsbär, dvärgmandel m. fl . vill gärna ha lätt, sand-
blandad jord.

Vill man höja pH-värdet gäller det att kalka och om pH-värdet skall sänkas 
blanda gärna upp jorden med ogödslad torv. 

• Vilket är bäst? Att så en gräs-
matta eller att lägga färdigt gräs?
Egentligen handlar det om två saker. Att få en använd-
ningsbar gräsmatta inom en eller fyra månader. Dessutom 
är det en kostnadsfråga. Förarbetet måste göras på lika 
sätt antingen man skall så eller lägga på gräs.

Nyutlagd jord skall hålla en tjocklek på minst 10 cm 
för gräsyta, jorden bör vara sandblandad, krattas och 

vältas jämn samt ha fall för 
vattenavrinning. Jorden bör 
även grundgödslas med full-
gödsel 15-20 kg/100 m2 eller 
med hönsgödsel. Sedan är det 
dags att så eller lägga gräs.

En sådd gräsmatta kan i princip inte användas under en säsong utan måste 
växa till sig för att bilda en tät och slitstark matta. En lagd gräsmatta kan 
användas att leka på efter 3-4 veckor. Materialet till en färdiglagd gräsmatta 
kostar ungefär 10 ggr så mycket som till en sådd matta.

• När kan jag så mina fröer, blommor och
grönsaker?
Det varierar. Växter som har lång utvecklingstid ex tomater, redan i mars. Plan-
torna ”dras upp” inne, planteras om och ev. toppas. De ska inte planteras ut 

förrän risken  för frost är över. Tomaterna 
kan inte planteras ut förrän natttempera-
turen är minst 10-12 oc.

Principen för sådd utomhus är att vänta 
tills jorden ”reder sig”, troligen inte förrän 
i slutat av april eller i början av maj. Vissa 
fröer skall inte sås förrän jordtemperatu-
ren är åtminstone 12-15 oc Detta gäller ex. 
ärtväxter, luktärtor, bönor m. m.

Text: Gösta Andreasson

Några av de vanligaste frågor som jag får är

En lagd gräsmatta kan användas 
redan efter 3-4 veckor. 

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!



Och förankra stolparna lätt 
med en bland-
ningsfri betong
Med Nomix från Maxit behö-
ver du varken betongblandare, 
speciella verktyg eller ens hink 
för att blanda den. 

Det enda man behöver göra 
är att hälla vatten i ett grävt 
hål eller något annat man vill 
gjuta i och sedan häller man 
bara ner pulvret. På mindre än 
15 minuter har betongen stelnat. Enklare kan det 
inte bli! Otroligt enkelt att gjuta fast trädgårdslam-
por, brevlådor, torkvindor eller staketstolpar. 

Bakom NOMIX enkelhet fi nns en betongstruktur 
med tillräcklig hållfasthet för att tillgodose alla ty-
per av vardaglig användning. NOMIX är dock ingen 
konstruktionsbetong och bör därför inte användas 
till t.ex. husgrunder, trappor och uppbyggnader. 
Produkten rekommenderas inte heller till konstruk-
tioner som utsätts för hög belastning som fl agg-
stänger och gungställningar.
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Snart är det tid att um-
gås i trädgården. Med 
enkla medel kan man 
skapa ett rum i träd-
gården. Det kan vara 
för att slippa insyn men 
mest av allt för att få en 
avkopplande plats för 
umgänge.

Trenden med mörka 
träslag håller i sig. Till 
våren blir samtliga mo-
deller från Lundbergs 
tillverkade i träslaget 
eukalyptus. Det är ett 
hårt och kompakt ma-
terial som står emot det 
mesta och som därför 
passar bra i de svenska 
trädgårdarna.

Eukalyptus odlas 
främ-st i Sydamerika. 
Produkterna är FSC-
godkända, en cerifi ce-
ring som ställer krav på 
att skogsbruket bedri-
vits på ett ekologiskt 
försvarbart sätt. 

Skapa en avkopplandeSkapa en avkopplande 
uteplats med staketuteplats med staket

Ekerö – staket i metall
Ett stabilt staket i metall som ska-
par stilrena och tydliga linjer samt 
ger huset en ny karaktär och luftig 
känsla. Staketet ger en öppenhet, 
men skärmar ändå av och skapar 
ett spännande intryck.

Sakai – i trä och metall
Den nya stilrena skärmen Sakai är 
framförallt framtagen för att passa de 
moderna funkishusen där man blandar 
trä och metall. Trädgårdsskärmens raka 
formgivning avgränsar, men ger ändå 
lagom insyn.

Okänd design. Varje gång 
jag går förbi det här huset 
på landet beundrar jag 
trädgården och staketet. 
Enkelt, stilfullt och hel-
hetsintycket är harmoni! 
/ ES

Bild: Lundbergs

B
ild: Lundbergs

Eliassons Skog & Trädgård AB
”Köp inte i kartong

– hos oss får du service 
även efter köpet”

 Järnringen Partille (vid Bilprovningen) 
Telefon: 031-340 28 24 • Fax: 031-340 28 25

Service Center

2 års garanti
Garantin på samtliga MTD-
produkter är två år.

KLIPP SNABBARE ÄN DU NÅGONSIN GJORT

”Vi servar alla 
märken i egen

verkstad”

MTD 22/107
Kraftfull trädgårdstraktor
22,0 HK, två cylindrig motor, klippbredd 107 cm.

SLÄPET PÅ KÖPET!

MTD RS 180/107
Trädgårdstraktor
18,0 HK, klippbredd 107 cm.

MTD RS 125/96 B
Trädgårdstraktor
12,5 HK, klippbredd 96 cm.

Cub Cadet RZT- 42
Zero-Turn Åkklippare

17,0 HK, klippbredd 107 cm, svängradie 0 cm,
elektriskt knivtillslag

29.995:-

Cub Cadet RZT- 54
Zero-Turn Åkklippare
25,0 HK, två cylindrig motor, klippbredd 137 cm.
svängradie 0 cm, elektriskt knivtillslag

49.995:-

www.eliassonsskogtradgard.se www.eliassonsskogtradgard.se

Kampanjpris

15.900:-
Inkl. släp

Kampanjpris

14.900:-
Inkl. släp

Kampanjpris

11.900:-
Inkl. släp
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Perenner växer ofta snabbt och är  lätt-
odlade. Många perenner är fi na att plocka 
in som snittblommor medan andra lockar 
fjärilar och bin till trädgården. Exempel 
på perenner är lavendel, löjtnantshjärta 
och prästkragar. 

Vilka perenner man väljer beror på smak 
men också på läge och jordmån. Oftast 
väljer man sorter så att det ska  vara något 
som blommar hela tiden i rabatten. Man 
kombinerar ihop fi na färger och sorter som 
ska passa bra ihop för att

 sedan märka att alla blommar en månad 
var. Då är det bättre att dela upp rabatterna 
i årstider. 

Blommorna står ofta i fokus i  rabatten men man 
ska inte glömma bort bladen. Vackra blad i  olika for-
mer och färger förstärker och förlänger säsongen i

 rabatten.
Väljer man för många sorter i en och  samma ra-

batt kan det lätt bli rörigt. Välj hellre fl er av samma 
sort och plantera i grupper. 

Plantering
Innan man anlägger en ny plantering med pe-

renner är det  viktigt att jorden är fri från rotogräs 
och väl genomgrävd.  På våren eller tidig höst är 
bra planteringsmånader då jorden  oftast är fuktig. 
Men det går att plantera perenner odlade i kruka 
hela säsongen. 

Hur tätt man ska plantera beror förstås på hur tät 
man vill ha  rabatten men också hur snabbt. En ge-
nerell regel är att perenner ska  planteras på samma 
avstånd som växten är hög. Men undantag  fi nns. En 
marktäckare som bara blir tio centimeter hög kan 
bli  fl era gånger så bred. Planterar man för tätt kan 
man dela plantorna efter några år. Vårblommande 
perenner delas på hösten och höstblommande på 
våren.

 Det är också genom delning  eller frösådd man 
oftast förökar perenner. I regel ska man plantera 
perennerna lika djupt som de står i krukan när 
man köper dem. Planterar man för djupt kan de  
opponera sig genom att inte blomma. Ett sådant 
exempel är  pionen. 

Pionen är en av många perenner som 
behöver bindas upp. Stöd bör sättas tidigt 
på säsongen för att de inte ska brytas när 
man senare försöker räta upp en redan 
krokig planta. 

Jorden
De fl esta perenner vill ha närings- och 

humusrik jord. Lägger  man till kompost 
och lite benmjöl är det ännu bättre. Men 

det  fi nns alltid undantag. Vill perennerna ha annan 
slags jord står  det oftast på växtbeskrivningarna 
som fi nns i plantskolorna.

Bra marktäckare
För att slippa ogräs under buskar är marktäckande 

perenner ett bra alternativ. En matta av perenner 
håller också fukten i rabatten bättre. Exempel på 
perenner som klarar sig under buskar i halvskugga-
skugga är hasselört, skuggröna, ormöga, myskmadra, 
spetsmössa, sockblomma och vintergröna. 

Text och bilder : Annica Josefsson

Att odla perenner är kul. De är ofta 
tacksamma, lättodlade och bra 
marktäckare. Nu är det dags att
plantera dem och sortimentet är 
som störst i plantskolorna.

Odla perenner
är kul Perenner är örtartade  väx-

ter som  kommer år efter år. 
De vissnar ner varje säsong, 
för att komma åter nästa år. 
Perenn betyder fl erårig.

Sätt stöd för 
perenner som 
blir höga eller 
sköra tidigt 
på säsongen. 
Här har en 
pion fått ett 
stöd av arme-
ringsjärn

Täta rabatter med perenner håller ogräset borta.

Marbodalkvalitet kan vara ett antal millimeterlånga 
plastpluggar. Med dem döljer du lätt de svarta hål för 
alternativ placering av hyllplan som inte utnyttjas. Det är 
bara en detalj. Men så är det med kök. De består av en 
mängd detaljer. Och de detaljerna ska vara någonting 
som du ska glädjas åt, snarare än irritera dig på, under 
alla de år du ska använda ditt kök.
 Nu kan du få den här kvaliteten till cirka 20 % lägre 
pris om du gör mer av jobbet själv! Välkommen in för att 
upptäcka mer!

Södra vägen 15, Göteborg, 031-727 71 50
Vardagar: 10-18, Lördagar: 10-14

www.marbodal.se/goteborg



MARKSTEN
Holmegaardssten

MURSTEN MURSTEN
FrodemurSlottsmur

GRÄS PÅ RULLE

Allt detta hittar du hos GÅRDA JOHAN
och ännu mer fi nns på utställningen. Välkommen. Inspiration får du på www.gardajohan.se!

Mån–Fre 7.00–17.00, lör 9.00–13.00. GÅRDA JOHAN, Entreprenadv. 1. Tel: 031–55 92 00. 



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
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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! 

Triumph
Push&go! Mulcher-
system. Smidig, 
lättkörd och enkel.
Klippbredd: 42 cm. 
Briggs & Stratton 
Sprint XT
3.600:-

Exellent
Avtagbar mulcherinsats. 
Cross-cut. 
Nytt handtag. Lättstartad.
Klippbredd: 48 cm. 
Briggs & Stratton Quantum 
XRQ Ready Start
Fr. 5.100:-

Champion
Push & go! Mulcher-system. 
Lättkörd. 
Hög klippkapacitet.
Klippbredd: 48 cm. Briggs & 
Stratton Quantum XLS
4.500:-

Comet S
Avtagbar mulcherinsats. 
Cross-cut. Möjlighet att 
klippa högt gräs.
Klippbredd: 53 cm. Briggs & 
Stratton DOV Ready Start
7.200:-

Cobra S
Självgående med framhjulsdrift. 
65 liters uppsamlare och mulcher.
Klippbredd: 48 cm. 
Briggs & Stratton Quantum XLS
7.500:-
Elstart som tillval

En av Sveriges mest sålda högtryckstvättar de senaste 
åren, Kärcher 5.85 M plus eller bara ”femåttifemman”, 
vann 2004 titeln Bäst i Test i tidningen Råd&Rön. Och 
den har gjort skäl för sin titel. Ägarna uppskattar dess 
goda prestanda i kombination med slangvinda och 
robust aluminiumpump som bara går och går. I vår 
har vi sänkt priset på ”femåttifemman” till 2004 års 
introduktionspris. Ordinarie rek.pris: 3.495:- 
Så passa på!

”Femåttifemman”
 Svenska Folkets favorittvätt.
 Nu endast 2.995:-

Ev maskininfo: 
Kärcher 5.85 M plus
• Max tryck 140 bar 
• Vattenkapacitet 490 liter/min  
• Steglöst justerbart tryck i spolröret 
• Rotojetmunstycke 
• 7,5 m högtrycksslang på integrerad 
vinda
• Integrerad kemtank 
• Pump i högklassig aluminium
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Designen för trädgårdsmöbler blir 
allt mer avancerad och konsumen-
terna önskar snygga möbler, som 
behöver lite underhåll.

- Den senaste trenden inom 
trädgårdsmöbler är möbler gjorda 
av ett material som till vardags kall-
las konstrotting, säger Tina Eriksson 
på Kungsbacka Trädgårdsmöbler. 

- Konstrotting är en fi berarme-
rad plast och fi nns i många olika 
kvaliteter på marknaden. Konstrot-
tingen är speciellt framtagen för 
att klara vårt utomhusklimat och 
kräver minimalt med underhåll 
- i alla fall om möbeln är tillverkad 
enligt konstens alla regler. Det är 
särskilt viktigt att konstrottingen 
fl ätas runt en stomme av väderbe-
ständigt aluminium, för att man ska få en möbel 
som verkligen tål att stå ute.

 Den senaste trädgårdstrenden
konstrotting!

Bild: Kungsbacka Trädgårdsmöbler 

Forrest - Urläcker (och skön) stol!
Bruksföremål eller konst? Inspirationen till de komplicerade mönstret är som 
namnet antyder hämtat från naturen. Stolarna är tillverkade i massivt aluminium 
och kan användas både inomhus och utomhus. Pulverlackerad eller i blankpo-
lerad aluminium. Finns i fl era läckra färger.
/ www.fast-design.dk 

Antiksten,
med skif-
ferprägling
i grått, rött 
och gult.

Antiksten, med skifferprägling i gult.

DANSKDANSK
KVALITETSSTENKVALITETSSTEN

Bradstone fi nns som plattor, 
kantsten och mur och har 
ett Naturstenslikt utseende. 
Plattorna är varma och lena 
att gå på, har en skön pati-
na, och är redan från början 
”vackrare med åren” Tjusi-
gast blir det om du blandar 
olika storlekar.
Bradstone® kan läggas i en 
rad spännande mönster

SKAPAR I BETONG FÖR HUS OCH MARK

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!

Klassisk trumlad marksten.
Finns i 3 storlekar och 12 färger.

Besök oss på Lisebergs Trädgårdsdagar 9-11 maj

✃

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

GALANT-PLAST AB

SKUMPLASTSKUMPLAST
tillskärs och sömnad utförs efter mått och 
mallar till bl a båtdynor, madrasser, 
utedynor och balkongskydd.

Nyinkommet parti
Fritidsvävar till balkongskydd och utedynor
Randiga & enfärgade från ....99:-/m
Kapellväv från  ................. 159:-/m

Vi har Sunbrella dynväv och kapellväv.
Många nya tyger för ute, inne, dynor & gardiner.

Tel: 0303-502 90
www.kodemaskin.se

Kvalité till lågpris

Stort tillbehörsprogram - Alltid låga priser

OUTLANDER
800 H.O. EFI

OUTLANDER
800 H.O. XT EFI

OUTLANDER MAX 
800 H.O. EFI

™ 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
PROV-
KÖR

I RÄTT 
MILJÖ!

KLASSLEDANDE FYRHJULINGAR FÖR ARBETE,
FRITID OCH NÖJE. PÅ VÄG OCH I TERRÄNG.
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- Denna moderna friggebod är oslagbar 
med tanke på möjligheten att skapa ett 
matchande extrarum till sin putsade villa 
nu när reglerna har ändrats till 15m2. Det 
näst intill underhållsfria huset får man på 
köpet, säger Gull-Britt Jonasson VD på 
Finja Betong.

Produktnyheten - murad friggebod för 
gör-det-självaren - ingår i den populära 
gör-det-själv-serien ”Allt du behöver för 

att komma igång” från Finja Betong.  Ar-
betsbeskrivningen tar stegvis upp alla mo-
ment från grund till tak med tillhörande 
komplett materialspecifi kation. Vill man 
så kompletterar man med isolering i golv 
och tak och får på så sätt ett extra rum 
att ha t ex keramikverkstad, målarateljé, 
snickarbod eller gästrum.

/ www.fi njabetong.se

Det fi nns inte heller någon begränsning för hur 
många bodar som får uppföras så länge inte 
totalytan överskriver 15 kvadrat. Beslutet är ett 
led i den förenkling av plan- och bygglagen 
som regeringen ska genomföra fram till 2010.
Den utökade storleken innebär att friggeboden 
kan komma till bättre användning och inte bara 
tjänstgöra som förrådsbod, lekstuga och fi karum 
i trädgården.

För den kreativa inredaren öppnas också nya 
möjligheter.  Den större friggeboden kan ge 
utrymme för sängplats, kombinerat med en liten 
sittgrupp och kanske ett litet minikök.

Bland friggebodstillverkarna inleds nu ett aktivt 
arbete med att ta fram nya modeller. På Svenska 
husgruppen har man tagit fram en modell för 
varumärket Faluhus som är anpassad till de nya 
måtten.

Text: Lars Bärtås

Från och med årsskiftet är det tillåtet att bygga friggebodar 
på upp till 15 kvadratmeter. Det utökade utrymmet bäddar 
för möjligheter. Och det har skapat en våg av kreativitet hos 
småhustillverkare.

Fakta – nya regler
för friggebod
• Friggeboden får vara max 
15 kvadratmeter
• Takhöjden är oföränd-
rad och får ej överstiga tre 
meter
• Friggeboden får inte byg-
gas närmare tomtgränsen 
än 4,5 meter (såvida inte be-
rörda grannar medger det)
• Friggeboden ska vara fri-
stående
• Undantaget från bygglov 
gäller endast en- och tvåbo-
stadshus (för industrier och 
fl erfamiljshus måste alltså en 
bygglovsansökan göras)

En friggebod
är inte längre bara en bod

Murad friggebod i funkisstil

Granngården kan mest om djur och trädgård

För alla som vill leva lite närmare sitt ursprung.
KUNGSBACKA • Lantmannagatan 7 • vard 800-1800, lörd 900-1400 • Tel 0300-519 00 
KUNGÄLV • Filaregatan 9 • vard 900-1800, lörd 900-1400 , sönd 1000-1400• Tel 0303-185 60
www.granngarden.se

www.gunneboprotection.se

Gunnebo stängselprodukter
hittar du hos Granngården

  1
        Gunnebo
  Kombistolpe
        Gunnebo
  Kombistolpe

  2
     Nätfylld
  Villagrind
     Nätfylld
  Villagrind

  3
        Gunnebo
  Villa Euro
        Gunnebo
  Villa Euro

Svetsat, plastbelagt stängselnät.

Maskstorlek 100x50-mm.

  4
          Gunnebo
  Villa Euro Plus
          Gunnebo
  Villa Euro Plus

Som mellanstolpe, hörnstolpe och ändstolpe. 
Till alla typer av stängselnät och monteringssätt.

För
fotplatta

För ned-
gjutning

För mark-
fundament

Svetsat, plastbelagt stängselnät.

Maskstorlek 100x100-mm.

Enkel- och dubbelgrind. 

Levereras som komplett grindpaket.

  Prisvärt stängselsystem 

för villa- och fritidstomter

KVF750 4x4 KVF650 4x4 KVF360 4x4

Kawasakis 4x4 ATV-maskiner är byggda för dig med en aktiv körstil 

som gillar naturens utmaningar. 2008 års modeller har kraftfulla 

V-twinmotorer, vår största modell KVF750 har bränsleinsprutning. Alla levererar ett överflöd 

av prestanda och sportiga köregenskaper. Låt en 4x4 ATV från Kawasaki inspirera dig att flytta 

fram gränserna för vad du trodde var möjligt. Läs mer på kawasaki.se

KAWASAKI

Tar dig dit ingen varit
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Funkis- eller 
lantligstil

Woody Bygghandel er-
bjuder fl era olika stilar av 
friggebodar, som både pas-
sar det moderna funkishuset 
och den lantliga villan. Nu 
utökas sortimentet med 
fl er modeller än någonsin, 
många av dem med ny de-
sign och mer ljusinsläpp 
vilket gör friggeboden både 

luftig och modern. De lättmonterade friggebodarna från Jabo har en 
tidlös design och stora kombinationsmöjligheter. 

Nyhet hos Woody: Jabo Funkisstuga på 15 kvm . Funkispanel 
17x145 mm i färgen svart. Färdiga väggsektioner med monterad dörr 
och fönster.

Jabo Sandhamn på 15 kvm . Funkispanel 17x145 mm i färgen vit. 
Färdiga väggsektioner. Fler fönster går att välja till.

/ www.jabo.se 

Underbara små hus
Sten Jensen ritar underbara små hus. De 
kan ge dig helt nya idéer om du har fun-
deringar på att bygga eller vill drömma lite. 
När du vill komma vidare kan du beställa 
idéritningar på Stens små hus.

Nyheter!
Stens korsvirkeshus, är det senaste av 

de små husen som uppfyller kraven på de 
nya reglerna för Friggebodar.

/ www.stenssmahus.se

Bryt mönstret!
Tänk i nya banor vid valet av friggebod. Den frilig-
gande bastun kan ha ”panoramafönster”. Tufft om 
friggeboden går i samma stil som villan!

 Alingsås Euronova, 0733-33 96 62 Göteborg 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 Energiförbättringar AB, 0731-41 75 00, 
Stigs Rörläggeri AB, 031-99 03 25, 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 & Fastighetsservice, 0705-25 15 14 
Vårgårda  Euronova, 0733-33 96 62 Vänersborg Rör-Anders VVS & Energi AB, 0521-657 00
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Ogräset förstör inte bara utseen-
det på stenbeläggningen, det är 
dessutom svårt att få bort. Ofta får 
man inte loss rötterna, det dröjer 
inte lång tid innan nytt ogräs är 
på väg upp.

Nu lanserar maxit en miljövänlig 
fogsand som förhindrar ogräs att 
växa. Den patentsökta Danfogsan-
den har en starkt hämmande effekt 
på ogräs i fogar på betong- eller 
naturstensbeläggning.

Danfogsanden skapar ett öken-
liknande förhållande i fogen, vilket 
hindrar ogräs från att både växa 
och sprida sig – i de flesta fall 
förhindras tillväxten fullständigt. 
Danfogsand ska inte användas i 
kombination med porösa stenar 
som tegel eller klinker.

Danfogsanden har en mycket 
lång livstid och sköljs inte bort 
av regn, den är testad på 10 års 
påverkan av regn. Används i för-
sta hand i kombination med nya 
stenbeläggningar, men kan även 
användas till äldre beläggningar 
redan utsatta för ogräs.

Trött på ogräs mellan stenarna?
En ny snygg stenbelagd uppfart 
eller uteplats förhöjer helhets-
intrycket på ditt hus. Men efter 
något år när det börjat komma 
upp ogräs och mossa i fogarna 
på stenbeläggningen så är det 
annan sak.

Vid renovering av en gammal belägg-
ning är det viktigt att mycket noggrant 
rensa bort allt gammalt ogräs och gam-
malt fogmaterial. Sedan ärdet bara att 
borsta ner sanden mellan stenarna.

Panterings-
spade med 
djupmätare

Husqvarnas nya plante-
ringsspade har en praktisk 

djupmätare för lökplantering. 
Plasthandtaget är ergonomiskt 

designat och har ett upphäng-
ningshål för enkel förvaring.

KOLL
Äntligen ! En funktionell skylt / hållare för alla 
våra fröpåsar. När man sått klart i sitt träd-
gårdsland placerar man fröpåsen in under den 
skyddande hårdplasten. 

KOLL klarar regn och rusk och solens uv-
strålar. Fröpåsen eller den egna texten, sitter 
torrt och säkert och är lika fräsch hela odlings-
säsongen. Den kan användas om och om igen 
och fungerar lika bra inne som i ute. Finns i 
två storlekar. 

/ www.lzn.nu

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 30/9 utan 
avgifter eller upp till 24 

mån räntefritt

KÖP TRALLVIRKET HOS OSS 

OCH FÅ EN PROFFSIG SKRUV-

DRAGARE PÅ KÖPET!

(VÄRDE 1.200:-)

Erbjudandet gäller dig som köper trallvirke för en 

altan på minst 35 m  (komplett med skruv, beslag, 

reglar mm) Erbjudandet gäller så långt lagret räcker 

och endast en maskin per kund. Först till kvarn...

2

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

Bygg ut sommaren!

VI ÄR
CERTIFIERADE 
TRÄEXPERTER

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

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!
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Handsken som skyddar
händer och tänder
Handsktillverkaren Guide presenterar nu ännu en 
inno-vativ nyhet i samma produktfamilj som handsken 
med inbyggd ljusdiod. Den nya handsken kallas Guide 
5005 M – där M står för Magnetic. 

I handskarnas ovansida, tillverkade i fl exibel span-
dex, är magnetplattor insydda. Detta för att eliminera 
behovet av att arbeta med t ex spikar och skruvar i 
mungipan.

- Man kan säga 
att vi erbjuder en 
extrahand där an-
vändaren lätt fäster 
spikar och skruvar 
under arbetet. Det 
blir otroligt lätt att 
plocka den spik el-
ler skruv man be-
höver från handens 
ovansida samtidigt 

som man hela tiden vet var man har dem, säger Roger 
Rasmussen, affärsutvecklingschef på Guide.

Handsken har även ett bra grepp i såväl vått som 
torrt tillstånd, förstärkta fi nger-toppar och tummar, 
knogskydd och kardborrespännig vid handleden.

Skydda din skorsten innan den vittrar sönder!  
Nu är det viktigare än någonsin med ett skydd över skorstenen. 
Om du har jord/berg/fjärrvärme eller någon av dagens effektiva 
pannor så torkar inte skorstenen upp, utan förblir fuktig och 
vittrar ganska snart sönder.

Vi tillverkar skorstensskydd med öppningsbart tak som förhindrar 
att dessa problem uppstår. 

Våra skorstensskydd tillverkas i 1,5 mm tjock aluminiumplåt. 
Mät längd, bredd och tjocklek på skorstenskronan 
(om sådan fi nnes) för prisuppgift  eller beställning.  

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

Jämtlands 
Skorstens Produkter AB
www.skorstensskydd.se

Den Svanenmärkta 
kaminen från 
SOMMARTORPET 
finns hos oss

6 varianter från
10 900:-

Komplett leverantör av takskyddsprodukter

TM
Dössjonsvägen 10 • 792 36 Mora

Tel. 0250-289 80  • Fax 0250-289 89

www.perwikstrand.se

Taksteg
panntak

Typgodkänd

Taksteg
plåttak

Takstege Takbrygga

Nock- &
takfotsräcke

Snöras-
skydd

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.

ISOKERN

ÖPPEN SPIS

www.schiedel.se
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En oljebehandlad altan och träd-
gårdsmöbler som blir svart-
prickiga. Det är en vanlig syn 
som många husägare upptäcker. 
De svarta prickarna är som regel 
svartsporer, en typ av alger som 
trivs i fuktig miljö och gärna slår 
sig ner på trä. 

Efter mångårig forskning och 
tester lanseras nu ett miljövänligt 

impregneringsmedel som förutom 
svartsporer ska sätta stopp för 
mögel, smuts och även ovälkomna 
skadedjur. Medlet innehåller ett mi-
neralmaterial, kisel, som stryks över 
träet och skyddar det mot framtida 
angrepp, berättar Herje Boström på 
Sioo Färgkultur.

- De nydanande egenskaperna 
uppstår när kisel kristalliserar 
i träet. Kristalliseringen ger ett 
förstärkt skydd som hindrar alla 
former av mikroorganismer från att 
tränga in i träet.

Medlet är utprovat på tryckim-
pregnerat trä, men ska i princip 
kunna användas på all sorts trä, 
säger han.

- Vi har kunnat se mycket goda re-

sultat på trämaterial som är numera 
vanliga på fasader, trädgårdsmöbler 
och altaner, till exempel gran, fur, 
teak och lärkträ.

Med det nya impregneringsmedlet 
slipper man ständiga omstrykningar 
av altanen och utemöblerna, lovar 
Herje Boström.

- Det krävs endast en lätt rengö-
ring efter första behandlingen så 
håller det upp till 10 år med enstaka 
komplettering med väderskydd. 
Impregneringen innebär också att 
träet behåller sin lyster och ljusnar 
istället för att bli mörk och fl äckig.

LB 

Prickfritt trä med miljövänligt mineral
Alger, mögel och smuts 
kan snabbt göra den fina 
sommarverandan fläckig 
och ful. Nu lanseras en ny 
produkt som motar bort 
”inkräktarna” och håller 
träytan intakt.

Kostnad för sophämtning 
varierar kraftigt
Att få sina sopor hämtade är cirka 2 800 kronor 
dyrare för villaägare i landets dyraste kommun 
Håby jämfört med den billigaste kommunen 
Kumla. Det framgår av Villaägarnas landsomfat-
tande kartläggning av landets soptaxor. 

 I undersökningen har förbundet granskat 
priserna för hämtning av blandat avfall och 
källsorterat avfall. 

– Vår undersökning visar att det är stora pris-
skillnader mellan landets kommuner och det 
väcker frågan om avgifterna alltid är motive-
rade utifrån kommunernas faktiska kostnader, 
säger Björn Nordlund, utredare på Villaägarnas 
Riksförbund.

Hela undersökningen fi nns att läsa på www.
villaagarna.se

Utomhusprojekt
Husägarens stora handbok
Det här är en komplett bok för alla som har en 
plats utanför huset att utveckla sin kreativitet 
på. Boken inleds med inspirerande bilder från 
trädgårdar och skisser med förslag på hur du 
kan planera ytorna i din trädgård. 

Därefter kommer över hundra olika stora 
och små projekt – allt från blomlådor till lust-
hus – som du kan 
bygga själv eller 
med lite hjälp.

Några exem-
pel på projekt 
är bord, bänkar, 
staket, spaljéer, 
pergola, por-
tal, odlingslå-
dor, fågelbord, 
lekstuga, bod, 
lusthus, ga-
rage, carport, 
trädäck och 
trappa.

Dessutom 
går Leif Qvist noga igenom de grundtekniker 
du kommer att använda när du bygger dina 
projekt: gjuta med betong, laga sprickor, göra 
stensättningar, kapa till sten, lägga mönster, 
bygga stödmur och ordna dränering, foga ihop 
trä så att det håller och blir vackert, och ytbe-
handlingar för att öka livslängden.

av Leif Qvist / prisma

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



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

VentilationshuvarVentilationshuvar •• 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.

ProtectorProtector en nyutvecklad ytbehandling!en nyutvecklad ytbehandling!
Resultatet är en panna med 30% längre estetisk livslängdResultatet 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 pannansDen 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 takfläktar och frånlufts-Genomföringssatserna för takfl äktar och frånlufts-
huvar av P-modell garanterar att genomföringenhuvar av P-modell garanterar att genomföringen 
håller tätt.håller tätt.
Genomföringarna passar alla vanligtGenomföringarna passar alla vanligt 
förekommande taklutningar (under 50 grader).förekommande taklutningar (under 50 grader). 
Genomföringssatsen väljer manGenomföringssatsen 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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Keramikern Annika Svensson bygger kakelugnar i
lergodslera. En konst som leder till minst sagt konst-
närliga resultat. 

Eller vad sägs om en gul kakelugn med mossgröna 
växtslingor och eldstadslucka med hjortmotiv. Eller
en kakelugn formad som en klassisk moraklocka!

Kakelugnar
som konst

I ANNIKA SVENSSONS ATELJÉ i Frö-
lunda står en liten kakelugn upp-
ställd på fyra ben, blankglaserad med 
ljusgul yta och mönstrad med gröna, 
ålande slingor i relief. Vi börjar genast 
associera till sjögräs, mossbelupna 
gärdsgårdar eller rentav scener från 
skräckfi lmen Alien. På eldstadsluckan 
övergår associationerna till djurriket 
– med en smidd hjortklöv som luck-
öppnare!

- Jag har inte döpt mina kakelugnar. 
Det ska vara fritt fram för betrakta-
rens fantasi, säger Annika Svensson 
och ler lite hemlighetsfullt.

Sedan hon avlutade sin magister-
examen på HDK 1997 har hon varit 

verksam som keramiker. Den första 
kakelugnen började hon tillverka 
redan 1996. Numera uppgår pro-
duktionen till åtta olika kakelugnar. 
Ett blygsamt antal kan tyckas, men å 
andra sidan handlar det inte om vilka 
kakelugnar som helst.

- Jag tycker om att arbeta med va-
rierande och ganska djärva modeller. 
Varje kakelugn har en egen karaktär 
som skiljer sig från de övriga i yta, färg 
och form. Variationen beror också på 
kundernas egna önskemål, jag försö-
ker förverkliga deras förslag så långt 
det är möjligt.

Den lilla kakelugnen med slingor ska snart 
plockas ner i bitar och skickas till en ”Sverige-
frälst” kund i Skottland.

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.

FÖNSTER FÖR LIVET

Hitta stilen till ditt hus

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
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Sagt om Annika 
Svenssons
kakelugnar:

”Eldstaden har alltid 
– inte minst i vårt nordis-
ka klimat – utgjort bosta-
dens naturliga mittpunkt, 
den plats människor 
samlats kring. Dess bety-
delse avspeglas i språket: 
ordet härd betyder inte 
bara eldstad, utan också 
hem. I Annika Svenssons 
kakelugnar får denna 
traditionella, symboliska 
innebörd en modern och 
djärv gestaltning. Med 
sina generösa former och 
djupa, intensiva färger ger 
hennes kakelugnar löften 
om trygghet och värme.”

(Love Jönsson,
konstkritiker)

ETT PAR AV KAKELUGNARNA VISAS nu 
på mässor och utställningar. Några 
andra är sålda och levererade till pri-
vatkunder i Sverige och utomlands. 
Den lilla kakelugnen med slingor ska 
snart plockas ner i bitar och skickas 
till en ”Sverigefrälst” kund i Skottland. 
Annika kommer själv att resa dit och 
bygga upp den på plats, berättar hon.

- Man får räkna med att det tar 
ungefär en vecka att sätta upp kakel-
ugnen igen och ansluta den.

ATT BYGGA EN NY KAKELUGN, från 
ritning till eldningsklar ugn, brukar 
ta 3-4 månader beroende på storlek 
och konstruktion. Annika börjar med 
stegen på kaklens insida och fäster 
lerfl ak utanpå steget, lager för lager. 
När hela formen är klar och engobe-
rats skärs den ner till kakel som torkas, 
skröjas, glaseras och bränns. Varje 
kakel är unikt och har sin bestämda 
plats i helheten.

En annan teknik är att trycka ler-
godskakel i egentillverkade gipsfor-
mar.

- Jag har en uppsättning olika for-
mar som kan kompletteras med nya 
delar för till exempel kakelugnens 
nisch och krön, berättar hon.

TILL DET YTTRE ÄR ANNIKA Svenssons 
kakelugnar innovativa och annorlun-
da. Men inuti fungerar de precis som 
klassiska kakelugnar, enligt det system 
med fem rökkanaler som Cronstedt 
och Wrede uppfann 1767. Hon brukar 
samarbeta med en kakelugnsmakare 
vid murandet av rökkanalerna, och 
för utformningen av eldstadsluckan 
och andra järntillbehör anlitar hon 
en smed.

- Det känns viktigt att alla detaljer, 
också eldstadslucka, spjällarm och 
sotlucka, kännetecknas av konst-
hantverk. Det ska vara unikt och inte 
fabriksproducerat, säger hon.

VID SIDAN AV EGET KAKELUGNSBYG-
GANDE brukar hon restaurera kakel 
från äldre kakelugnar. Det är ett gan-
ska komplicerat arbete, påpekar hon, 
där fl era moment ska sammanfalla.

- Det ska stämma i format, relief, 
glans, kulör och dekor. Det krävs en 
del experimenterade för att få det nya 
kaklet att passa in med originalet.

ANNIKA SVENSSON BETRAKTAR SINA 
KAKELUGNAR som ”funktionella konst-
verk”. De fungerar både som en 
utsmyckning och en värmekälla i 
rummet. Med tanke på hantverket och 
arbetsinsatsen får man förstås räkna 
med att betala en högre slant än för en 
fabrikstillverkad dito. Den lilla kakel-
ugnen som ska skickas till Skottland 
har en prislapp på 110 000 kronor. Men 
som sagt, det är inte vilken kakelugn 
som helst!

Text: Lars Bärtås

Bilder: JE Weinitz

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



Rymd Kalas Marakech

Spira
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Nu lanseras Parafon Decor, ett helt nytt mönsterkon-
cept, i samarbete med två idérika designers – Ann 
Robertsson och Lisa Bengts son. De har tagit fram 
mönster som passar i många olika slags miljöer. 

– Spännande mönster som är väldigt variations-
rika i färg och form, berättar Parafons produktchef 
Eddie Mattsson.  Som en av de ledande tillverkarna 
i Norden av undertak har företaget lång erfarenhet 
av både utveckling, tillverkning och dis tribution till 
framförallt byggindustrin. 

– Vi tillverkar tak som skapar en behaglig inom-
husmiljö och dämpar utan att störa, säger Eddie 
Mattsson. Takets lott är ofta att verka utan att synas. 

Det vill Parafon ändra på genom sitt nya mönster-
koncept. 

 

Lyfta rummet genom taket 
Om någon föredrar att ha mönstret på väggen så 
fungerar vår produkt lika bra där – både som ljud-
dämpare och dekoration. 

Lisa Bengtsson, som bland annat står bakom den 
uppmärksammade tapetkollektionen »Familjen«, 
har tagit fram två mönster för Parafon – Kalas och 
Marakech. 

– Det har varit en stor utmaning att hitta en enkel 

och samtidigt spännande form som lyfter rummet. 

Sträck på dig 
Ann Robertsson vill få människor att sträcka på sig 
och lyfta blicken uppåt. Upp mot taken, som ofta 
glöms bort. Hennes möns ter Rymd ger rummet en 
tredimensionell effekt och mer liv. Spira är i sin tur 
ett bladverksinspirerat mönster som bjuder på stor 
va riationsrikedom.

– Alla behöver något att titta på. Något som distra-
herar tankarna – eller skärper dina sinnen.

/www.parafon.se 

Väggar, golv och möbler får alltid visa upp sig och säga sitt. Nu är 
det takens tur att kliva fram i rampljuset. Sträck på dig och lyft 
blicken uppåt.

Nu är det takets tur att synas

exBoXL Göteborgsvägen 415, Kungsbacka, Tel: 0300-303 30, E-post: info@exboxl.se, Hemsida: www.exboxl.se 

Hämta inspiration i vår unika köks- och badrumsutställning i Kungsbacka. 

Låt oss därefter med professionellt kunnande lotsa er fram till en riktigt 

god affär. För det där lilla extra utnyttjar vi vår egen snickerifabrik.

STJÄRNKOCKEN LEIF MANNERSTRÖM 
VALDE LINDOMEKÖKET OPERA.

Dags för nytt 
KÖK eller BAD?
Börja på exBoXL
– 800 m2 goda idéer!

UTBYTESLUCKOR
SVERIGES STÖRSTA SORTIMENT AV DESSUTOM:



Boken kan bli din -
prisma lottar ut 5 st böcker!
Det enda du behöver göra är att skicka ett vykort som du märker
med Västerbottensost. Senast den 14 maj vill vi ha vykortet. Adress se sid 2.

Alla sjunger
Västerbottensostens lov
Västerbottensost passar överallt. På stjärnkrogarna, frukostborden och naturligtvis är 
den oumbärlig vid kräftsupén!

Susanne Jonssons nya bok innehåller 50 smakrika recept med Västerbottensost, 
allt från klassiska osträtter till nyskapande delikatesser. Lagat, bakat, enkelt och lite 
mer avancerat. Tips om hur man bäst serverar Västerbottensost med goda tillbehör 
och lämpliga drycker.

Västerbottensost passar vid alla årstider. Tillsammans med de olika säsongernas 
bästa råvaror, som hjortron, kantareller, lingon, äpplen och rotsaker, blir även de 
enklaste rätterna en smakupplevelse. Västerbottenspajen (ett recept som man alltid 
letar inför kräftskivan) fi nns självklart med, både i klassisk och en ny version.

Vad sägs om Marulkstournedos med rökt fl äsk; Äppelyughurt och västerbot-
tensost-palenta, Ostfylld oxfi lé med rostad vitlöksaioli; Västerbottensost-cheesecake 
med vinbärstoppning? Mmmmmm ...

Vällagrad hemlighet
Västerbottensosten är en vällagrad hemlighet. Sveriges bästa ost ystades för första 
gången 1872 och enligt historien var en av ingre-
dienserna ett kärleksmöte på mejeriet. Passionen 
lever också kvar i den alltjämt hantverksmässiga 
tillverkningen. Varför är det bara i Burträsk som det 
är möjligt att göra Västerbottensost? Vilka är män-
niskorna bakom osten? Vad tycker man i Frankrike 
om Västerbottensost?

Receptet är hemligt och förvaras säkert i kas-
saskåp. Allt annat fi nns med i boken.

av Susanne Jonsson / prisma
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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:-

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.

Spotlight Trädgårds-
belysning ”Focus”
Förkopplad med 2 m kabel 
SPT-IW med skruvkoppling. 
Trädgårdslampan levereras med 
halogenlampa MR16, 12 V/20 W 
med sockel GU 5,3. Svart.
Höjd, utan spett: 200 mm.
249:-/st trafo tillkommer

”myggan”

Oligo
Mademoiselle Filou
Bord/vägglampa
320x110 mm 25W
649:-
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AGNETA
FORS CERVINFORS CERVIN

JUST NU, I DENNA STUND är det lugnt runt festivalbyggnaden. 
Men arbetet pågår inför världens största forum för handel 
med fi lm. De vita tälten har börjat sättas upp till ”den in-
ternationella byn” och snart stundar 2008 års fi lmfestival, i 
maj månad, som alltid. Är Du inviterad?

RÖDA MATTOR, SMOKINGAR och de allra fl ottaste av klän-
ningar väntar. Festivalbyggnaden ”Grand Théatre Lumiére”, 
kanske inte är så uppseendeväckande precis. Men uppför 
gången på den berömda röda mattan vinkas och smilas det 
kanske mer än någon annan stans i världen på en och samma 
gång? Utvalda fotografer, även de klädda i smo-
king, står innanför avspärrningarna i fl ock.

DE INTE UTVALDA, står på stegar utanför av-
spärrningarna för att föreviga varje års festival. 
Limousinerna kör långsamt i lagom procession 
för att lämna och hämta den dyrbara lasten. 
Denna fi lmfestival är inte för folket! Denna 
fi lmfestival är reserverat för de proffs som 
arbetar med fi lm eller är i media branschen.

VIKTIGA BAND KNYTS, stora summor pengar 
byter hand, och karriärer får  startskuttet. 
Budgeten ligger på ca 20 millioner euros, va-

rav hälften kommer från franska staten, skatte-betalarna! 
Sponsorer står för den andra hälften.

OM MAN, FÖRUTOM ATT TRÄNGAS med folk för att få se 
stjärnorna, vill kan man se på fi lm. Gå öster om festival-
byggnaden till stranden Macé Beach. Varje kväll kl. 20.45 
visas där någon fi lm. På turistkontoret  hämtas en invitation. 
Om turen vill sig väl ”sitter” man sedan på första parkett på 
stranden, liggande i en liggstol.

Text & Bild: AFC

Stjärnornas show – Festival de Cannes

Kampen om att erhålla den gyllene palmen 
(Palm d´Or) blir som vanligt stenhård. Vem 
blir den lyckliga vinnaren i år?

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



KUNGÄLVS
RÖRLÄGGERI AB

COMFORTBUTIKEN

KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB

Triogatan 5
442 34 Kungälv
Tel: 0303-127 75
Öppettider vardagar 7.00-18.00, lördag 9.00-13.00

Duschset 
från Mora

495:-
ORD. PRIS 1.095:-

NAMN:

Ta med kupongen till din Comfort-butik. Erbjudandet gäller under 
februari 2008 och en gång per hushåll. Så långt lagret räcker.

MÅNADENS VARA MAJ

Hozelock slangset

Varmvatten på landet

Fina erbjudanden till kök, 
badrum och trädgård

Pump-
kraft!

SLANGSET PRO 20 M

Hozelock
Slang med  kopplingar och 
munstycke. 20 meter slang,
krankoppling, snabbkoppling, 
en med och en utan stopp 
och sprutmunstycke. 

195:- Ord. pris 245:-

NIBE EMINENT 55 

NIBE
Varmvattenberedare för 
fritidshus och villor. Vatten-
magasinet består av ett 
tryckkärl i rostfritt stål. 
Rostfri elpatron samt fabriks-
monterad ventilutrustning. 
Kan installeras både 
horisontellt och vertikalt. 
Från 4.395:-

PUMPAUTOMAT JEX 100M-25 Robota
Självsugande pumpautomat i rostfritt stål. Försedd med 25 
liters tryckkärl. Finns även i andra storlekar. Effekt 0,75 kW. 
Tryck 45 Mvp. Kapacitet 65 l/min. B 51 cm H 59 cm D 27 cm  
2.295:- Ord. pris 3.970:-

Sätt färg på ditt badrum

PEDALHINK VIENTO Coram 
vit, svart, röd eller blå 195:-

WC- BORSTE VIENTO 

Coram 
vit, svart, röd eller blå
165:-

Tvålpump, sophink och toalettborste i nya härliga färger. Små saker gör stor skillnad, prova själv!

COOLMAN 23S Kinnan
Flyttbar luftkonditionering
3.955:- Ord. pris 4.900:-

Portabel 
kyla.
Välj ett kylaggregat som du 

kan flytta från rum till rum, 

fritidshuset eller husvagnen.

TVÅLDISPENSER  

VIENTO Coram 
vit, svart, röd eller blå 
175:-

  Nu är det hög tid att börja med semester-
           fixet där hemma! Här hittar du bra erbjudanden 
       och inspirerande lösningar, både för badrummet, 
köket och trädgården. Vad sägs om nya blandare, färgglada 
badrumstillbehör eller flyttbar luftkonditionering? Du vet 
väl att vi kan erbjuda Färdigt Badrum en helhetslösning 
       där vi hjälper till från skiss till verklighet? Fråga oss 

         gärna nästa gång du besöker vår butik. 

Kampanjen varar vecka 18-21, from 28 april tom 25 maj.
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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 14 maj 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”.

Vinnare korsordet i nr 3/08
Ett lottpaket:
Kjell-OLof Carlsson, von Döbelns väg 4, 443 34 Lerum

Två trisslotter:
Kerstin Gustavsson, Slädvägen 22, 443 42 Gråbo

Ulla Achrenius, Videgårdsvägen 30, 445 57 Surte

Siv Larsson, Kälkvägen 16, 443 42 Gråbo

Tord Gustavsson, Kamgatan 17 D, 415 06 Göteborg



9.00-14.00

Vår och nya 
möjligheter!

Ditt hus | Din stil | Din dörr

4.920:- 5.595:-
P-400 E P-200 C

9 m 2.695:-
12 m 3.995:-
Flagga och vimpel ingår

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!



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
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TRÄDGÅRDSBÖCKER
nya

Klematis
över 100 utvalda sorter

Det är lätt att förföras av klematis vackra, 
ofta exotiska blomsterprakt. Variationsri-
kedomen har väckt ett stort intresse bland 
trädgårdsodlarna de senaste decennierna. 
Dessutom är klematis för det mesta tack-
samma att odla. Över ett hundra sorter av 
klematis för svenskt klimat presenteras i 
text och bild. Dessutom fi nns spännande 
klematishistorik samt många bra råd från 
en av Sveriges mest kunniga experter på 
området.

Ett kapitel ägnas åt plantering och 
skötsel. Vilka sorter ska beskäras och när? 
Beskrivningar av några vanliga sjukdomar 
och hur man undviker och behandlar dem. 
De vanligaste felen man gör.

Ett intressant kapitel är om samplan-
teringar. I naturen växer de fl esta klema-
tisarter i snår av buskar, i skogsbryn och 
gläntor. Där fi nns det svalka för rötterna 
och rankorna kan beslutsamt leta sig upp i 
solen. De växtförhållandena är lätta att ef-
terlikna i de fl esta trädgårdarna. Trots det 
syns klematis oftast klättra på spalkjéer!

av Andromeda Matz, Krister Ceder-
gren/ prisma

Nya

trädgårdens rum
Trädgårdens rum har blivit en klassiker 
och framgångsrikt lyckats behålla sin 
särställning bland nya böcker i ämnet. 
Sedan den kom ut första gången för 
snart tio år sedan har den välkända träd-
gårdsdesignern Heidi Palmgren skapat en 
mängd vackra trädgårdar samtidigt som 
nya spännande perenner har introducerats 
på marknaden. 

I boken får du goda råd om hur man 
bygger sin trädgård med väggar, tak och 
golv. Hur växter kan användas för att skapa 
stämning, och hur man skapar en trädgård 
med skönhetsupplevelser.
av Christel Kvant & Heidi Palmgren
/ prisma

Rosor - i vackert sällskap

Nu är det slutklemat med rosorna i träd-
gården. Inger Palmstierna redogör för nya 
sorter som klarar sig i vårt klimat utan 
alltför mycket arbete. Hon presenterar 
vackra rosenrabatter med stiliga, och 
tåliga, sällskapsväxter.

I Rosor i vackert sällskap delar Inger 
Palmstierna med sig av två av sina special-
intressen: moderna rosor, där sortimentet 
hela tiden förändras, och hur man använ-
der rosor i trädgården tillsammans med 
andra växter. Två intressanta områden som 
hon behandlar med stor målmedvetenhet 
och kunskap.

”Det är lätt att förledas när det gäller 
rosor. Man lockas av fantastiska bilder att 
välja sorter som kanske inte alls fungerar i 
den egna trädgården och rabatten. Denna 
rosbok är skriven för svenska förhållanden 
och visar bilder på rosor från hela landet, 
på möjliga rabatter och kombinationer.”

av Inger Palmstierna / prisma

101 idéer för

En lustfylld trädgård
Gör din trädgård mysig och inbjudande 
året runt! Med enkla och inspirerande 
idéer visar Ragna Herrgård hur man skapar 
fantasifulla och vackra arrangemang av 
blommor, blad, mossa, kvistar, fågelägg, 
stenar och annorlunda prydnadsföremål.

Ta vara på den tidiga vårens överrask-
ningar och dekorera ett litet bord med en 
tuva snödroppar inbäddade i mossa. Duka 
med sommarens alla blommor, gör enkla 
insynsskydd som skapar rumskänsla och 
låt ett hörn utomhus bli en trolsk moss-
trädgård. Eller inspireras av den asiatiska 
trädgårdsfi losofi n där alla sinnen går på 
upptäcktsfärd.

av Ragna Herrgård / SEMIC

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???

20%20%
på DuoBadspå DuoBads

hela sortimenthela sortiment
t.o.m. 17/5 -08t.o.m. 17/5 -08

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!

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

Ring/mejla till Marita, 0920-196 88 (kvällar&helger) mejl: 0920.19688@telia.com

ShoppingbagShoppingbag (i tyg) (i tyg)

I need no plasticbag - do you?

59 kr/st
(+ porto)



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! 

Vi har ett brett
sortiment av dörrar!

•Ytterdörrar • Innerdörrar • Altandörrar• Bastudörrar
• Förrådsdörrar • Skjutdörrar • Slagportar

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.
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3M lanserar nu tre snyggt 
designade luftrenare som 
förbättrar den inomhusmiljö 
som ofta kan vara sämre än 
luften man andas utomhus.

Med Filtrete™ Ultra Clean och 
Ultra Slim förbättras luftcirkulatio-
nen.  På ett mycket tyst och effektivt 
sätt renar de luften samtidigt som 
de knappt tar någon plats och lätt 
smälter in i inredningen. 

Det avancerade fi ltret fångar upp 
partiklar som pollen, mögelsporer 
och lämningar av kvalster. Luftrenarna fi ltrerar även hus-
hålls- och djurdamm, bakterier, odörer, virus, smog samt 
rök och gör därmed inomhusluften mycket behagligare och 
renare att andas in. 

Viktigt med fräsca fi lter
En luftrenare fungerar endast med fräscha fi lter. De måste 
bytas ut med jämna mellanrum för att kunna avskilja par-
tiklar och hålla luften fräsch i hemmet och på arbetsplatsen. 
Båda luftrenarna är därför utrustade med en indikator som 
signalerar när det är dags att byta fi lter, så att man alltid kan 
ha en effektiv luftrenare. 

Många luftrenare tar onödigt stor plats, låter mycket 
och glänser inget vidare på designhimmeln. 3M har satsat 
mycket på formgivningen och har tagit hjälp av den italien-
ske prestigedesignern Pininfarina, som kanske mest är känd 
för sina Ferrarimodeller.

Den italienske 
prestigedesignern 
Pininfarina står bakom 
designen av de nya 
luftrenarna.

Rena luften
snyggt och effektivt
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Läs
Villa&
Fritid på 
nätet!
Vi smygstartar 
med tidningen 
som du nu håller i 
handen.

Till att börja med 
lägger vi ut tid-
ningen ”rakt upp 
och ner”. Och du 
kan bläddra som 
”på riktigt” och 
givetvis kan du 
skriva ut en sida.

Du kan även lad-
da ner önskad sida 
som en pdf-fi l.

www.villafritid.se 

031-27 51 20

info@villafritid.se

Håkan Thunström

Den nya brännaren har fått namnet Jet 
Flame, som tack vare en viss modifi ering 
av brännkammaren och en helt ny styr-
dator (IT-DUC Ekonom), eldar pellets så 
effektivt  att förbränningen sker näst in-
till askfritt. Av pellets-vikten blir endast 
ca 2 promille (2 kg/ton) aska, vilken näs-
tan uteslutande hamnar i pannans fl am-
rum (eldstad). 

Låg bränsleförbrukning

Härav följer att förbränningsverknings-
graden blir extremt hög och att emissio-
nerna från brännaren blir mycket låga, 
något som gynnar såväl den lokala som 
globala miljön. Eftersom så stor del av 
pelletsen omvandlas till energi blir bräns-
leförbrukningen mycket låg. Det påverkar 
också bekvämligheten eftersom det krävs 
betydligt färre uraskningar av brännare 
och panna.

Styrdatorn har minneläsare för SD-
kort, d v s  senaste teknik för insamling 
av driftdata (loggning). Håkan Thun-

ströms vision är att 
kontinuerligt utveckla 
nya funktioner med 
hjälp av styrdatorn, där 
framtida uppgraderingar av programvaran 
kan läggas in med hjälp av ett SD-kort 
i datorns minnesläsare, som  brukaren 
själv kan byta, och efter 1 minut är de nya 
funktionerna tillgängliga.

Genom att Jet Flame är extremt start-
snabb (40 sek. i antändning) och med 
bibehållen pannverk-ningsgrad kan el-
das med mycket liten effekt, är den extra 
lämplig  att kombinera med solenergi.

Nu har han tänkt till igen!
Innovatören och biobränslegurun Håkan Thunström på 
EnergiEkonomen AB från Garpenberg i Dalarna, som 
låg bakom den avancerade pelletsbrännaren Blue Fla-
me, har nu vidareutvecklat sin produkt och fått EU-pa-
tent (nr 1364160) på sin uppfi nning.

Användaren kan  
kommunicera med 
styrdatorn var man 
än befi nner sig.

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

Lättmetall stegar
upp till 12 m.

Prisex. 4 m 

NU 649:-

TRAPPSTEGAR
2-14 steg Fr 199:-

Allt i lättmetallstegar
Även för tak

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

Vard. 10-18, Lörd 10-14

08-615 25 25 www.fritidstoa.se

En kaffekopp aska/pers 
och månad. 



RegnbågsbräkenAthyrium 
niponicum ’Pictum’
foto: Göran Billeson

TräjonDryopteris fi lix-mas 
’Linearis’. Foto: Göran Bil-
leson

MajbräkenAthyrium fi lix-fe-
mina. Foto: Göran Billeson

HöstanemonAnemone 
hybrida ’Pamina’
Foto: Göran Billeson

Vingbenved Euonymus 
alatus ’Compactus’
Foto: Göran Billeson

Rödbladig fl äderSam-
bucus nigra BLACK 
BEAUTY (’Gerda’) 
Foto: Göran Billeson

Rysk blåstjärnaScilla 
siberica ’Alba’ 
Foto: International
Flower Bulb Centre
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Ormbunkar & Vänner är en frodig och lättskött 
komposition där skira ormbunkar möter kraftigare 
blad och barr. Det är en skuggrabatt där bladverkens 
skönhet lyfts fram av väl valda grannväxter, men som 
också rymmer blommande stjärnor. De ger variation 
och speglar årstiderna medan bladverken är vackra 
hela säsongen. Vintergröna inslag och spännande 
grenverk gör Mästarrabatten 2008 värdefull även 
vintertid.

Sex olika ormbunkar
Henrik Morin är trädgårdsproffs med gedigen 
kunskap om växter. Ett av hans specialområden är 
ormbunkar och de får fullt spelrum i Mästarrabat-
ten. Inte mindre än sex olika arter och sorter fi nns 
med i växtförteckningen. 

– Hittar du inte alla ormbunkar i din trädgårds-
butik kan du plantera fl er exemplar av dem du får 
tag på, eller välja andra i ungefär samma höjd, säger 
Henrik.

Tivs i olka lägen
Fräsch majbräken och två sorters träjon med sirliga 
blad hör till de riktigt tåliga ormbunkarna. De trivs 

i många olika lägen och jordar. Regnbågsbräken är 
en av få ormbunkar med brokiga blad som vi kan 
odla i Sverige. Raggträjon med sortnamnet ’Crispa’ 
har krusiga kanter på bladen och frilandsadiantum 
är skirast av dem alla.

Bra marktäckare
Många ormbunkar är bra marktäckare och i den 
här rabatten har Henrik låtit dem få sällskap av 
andra marktäckande växter. Liten fl ocknäva ’Bio-
kovo’, blomsterfunkia och rödbladig alunrot bildar 
tillsammans med ormbunkarna en raffi nerad och 
heltäckande matta av bladverk. Den är också en 
perfekt miljö för lökväxter. 

Tidiga läkväxter
– Ormbunkarna är ju lite sena i starten på våren och 
då kan lökväxterna passa på att visa upp sig, menar 
Henrik Morin. Lite längre fram, när lökväxterna 
börjar vissna ner, växer ormbunksbladen upp och 
döljer de vissnande lökbladen.

Till de mest karaktärsfulla lökväxterna i årets 
Mästarrabatt hör två sorters stjärnhyacint som 
blommar i olika blå nyanser under maj till juni. Vid 
samma tid står den grönbandade, rosa tulpanen 
’Viri Chic’ i blom. Men rabattens lökblomning inleds 
redan tidigt på våren av ljuvliga, vita orkidénarcisser 
och vitblommande rysk blåstjärna.

Vintergrön rododendronen  
För stadga och åretruntgrönska i rabatten har Hen-
rik valt en glänsande, mörkgrön idegran*. Sorten 
’Hicksii’ växer V-format och får rikligt med vackra, 
röda bär. Vintergröna rododendronen ’Ken Janeck’ 

är också en tillgång hela 
året, med en höjdpunkt 
på försommaren då den 
blommar överdådigt i 
rosavitt. 

– ‘Ken Janeck’ blir 
fi nast om den får lite 
sol, precis som hös-
tanemonen ’Pamina’, 
säger Henrik Morin. 
Anpassa därför placeringen 
av de växterna efter var det är ljusast på den yta 
du ska plantera. 

Röda bladverket hos fl ädern
I förslaget bildar det läckra, riktigt mörkt röda blad-
verket hos fl ädern ’Black Beauty’ en mycket snygg 
fond till både de egna, doftande rosa blommorna 
och till rododendronblomningen. Dessutom låter 
Henrik Morin en viticella-klematis breda ut sig i det 
mörka bladverket. Det är sorten ’Mrs T. Lundell’ som 
ger fl ädern en extra, ljust rödviolett blomning från 
juni till september. 

– Det är bra att stamma upp fl ädern något efter-
hand, så att den släpper ner mer ljus till rabattens 
perenner, tipsar Henrik. 

Höstens praktnummer
Till höstens praktnummer i rabatten hör vingben-
veden ’Compactus’ intensivt karminrosa höstfärg. 
Läckert matchad av buskens rödorange frukter 
och höstanemonen ’Pamina’s dubbla, purpurrosa 
blommor.

Mästarrabatten 2008 av Henrik Morin

”Ormbunkar
& Vänner”

Sköna bladverk spelar huvudroll i årets 
Mästarrabatt. Lite skuggiga trädgårdsmil-
jöer är ofta de allra härligaste, där trivs 
också många av de vackraste växterna. 

Henrik Morin har gjort ett omsorgsfullt 
urval i Ormbunkar & Vänner, Mästarra-
batten 2008.

Vad är en Mästarrabatt?
Mästarrabatter är skapade för villaträdgårdar av 
mästare inom trädgård. Mästarna väljs bland de 
kunnigaste av svenska trädgårdsproffs och trädgårds-
konstnärer. 

Sedan 2006 lanseras en ny Mästarrabatt varje år. 
Syftet är att inspirera till nya sätt att komponera 
med växter och att lyfta fram sådana som är särskilt 
odlingsvärda i vårt land. 

Rabatterna är lätta att kopiera helt eller delvis, de 
ger tips om fi na växtkompositioner och andra saker 
som kan vara bra att tänka på när man gör rabatter. 

Om Mästaren
Henrik Morin är en allsidig och erfaren trädgårdsman. Han är 
trädgårdstekniker och har alltid jobbat med trädgård, men på olika 
sätt och med olika inriktningar. Det har hunnit bli 30 år vid det 
här laget. Sedan 1997 är Henrik verksam inom det egna företaget 
Morin Grön Produktion. Förutom trädgårdsdesign ägnar han sig 
åt vård- och underhållsplaner, rådgivning till fritidsodlare, beva-
rande av gamla rossorter och trädgårdsutbildning.

Folder om Mästarrabat-ten 2008, med planrit-ning och informationom de växter som ingår,kommer från mars må-nad 2008 att finnas i butiker över hela landet. Lista på butiker som har materialet läggs ut påMästarrabattens hemsidawww.mastarrabatten.se.
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Jurist Helene R Unger, från Swedbank i Mölndal, 
tar upp aktuella frågor om boende- och famijeekonomi.

FAMILJEEKONOMI

VÅREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR!! Nu börjar 
allt trädgårdsarbete, båtbestyr och 
kanske väntar en och annan som-
marstuga på att ni skall komma ut 
och göra vårfi nt även där.

Det kan vara just av denna an-
ledning som en del kunder hör av 
sig till banken för att få goda råd 
om hur man på lämpligt sätt gör en 
generationsöverföring av bostaden 
till barn.

OM ALLA SYSKON i en familj är intres-
serade så kan bostaden överföras på 
dem alla till lika delar.  Det är viktigt 
att skriva in att det är enskild egen-
dom för gåvotagarna så att ni skyddar 
barn för ev. skilsmässa.

Ibland kan det vara så att ett av två 
syskon är intresserad av att ta över 
sommarstugan. Här vill föräldrarna 
att det skall vara rättvist och man 
kanske inte kan kompensera det andra 
barnet med lika mycket pengar som 
bostaden är värd.

ETT FÖRSLAG ÄR att man ger bostaden 
som gåva till båda barnen och sedan 
säljer det syskonet som inte vill samä-
ga sin del till den andre. Den som säljer 

får betala reavinstskatt på sin del men 
det är rättvist mellan syskonen. 

Ett annat förslag är att man värderar 
bostaden som ges som gåva till ena 
barnet och skriver in i testamentet att 
denna gåva är ett förskott på arv som 
skall avräknas när båda föräldrarna är 
avlidna. Det syskon som skall ta över 

hela bostaden kanske 
inte har råd att lösa 
sitt syskon med halva 
försäljningssumman.

DET KAN NÄSTAN ALD-
RIG bli en millimeter-
rättvisa mellan syskon 
när gåvor ges som för-
skott men tanken är 
god.

Ibland kanske det är 
så att den ingifte svär-
sonen eller svärdot-
tern vill vara med som 
delägare. Speciellt om 
man skall bygga om en 
fritidsfastighet och ta 
gemensamma lån. Då 
skall man prata ige-
nom detta innan gåva 
görs för att bestämma 

vem eller vilka som skall vara ägare.

VANLIGT IDAG ÄR ATT MOR-OCH FAR-
FÖRÄLDRAR vill sälja en fastighet för-
månligt till barnbarn. Här är det bra 
att alla i familjen är införstådda med 
vad som sker och det är inte alltid att 
man skall sälja utan kanske ge bort en 

fastighet mot ett vederlag som ligger 
under taxeringsvärdet. 

När man ger bort mot vederlag under 
taxeringsvärdet så är det ingen försälj-
ning och givaren slipper reavinstskatt. 
Det kanske är samma pengar som ex 
farfar fått behålla efter skatt om han 
sålt till ett lite högre marknadsvärde. 

Gåvotagaren får inget nytt ingångs-
värde så det blir mer skatt vid försälj-
ning för gåvotagaren men vid gåva 
så får gåvotagaren betala mindre än 
vid köp.

OM DESSA TANKAR FINNS på att ge-
nomföra ett generationsskifte så tycker 
jag att innan ni gör något så kontakta 
jurist.

Helene R UngerDet kan nästan aldrig bli en millimeterrättvisa mellan 
syskon när gåvor ges som förskott men tanken är god.
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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



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!

BYGGA
BO MED
BYGGELIT

tempo

tempo är ett unikt funktionsgodkänt undergolv av 22 mm 
spånskiva, spårat för golvvärmerör. Perfekt för såväl parkett 
och laminatgolv som för matta av plast eller linoleum – tempo 
är funktionsgodkänt för alla varianter. Du kan skarva mellan 
reglarna och spar på så vis både tid och pengar.

En värmande nyhet!

testad
 funktions-godkÄnd0131/06

Byggelit AB, Box 3106, 831 03 Östersund. Tel. 063-272 00, Fax 063-224 60. 
E-post: info@byggelit.se • www.byggelit.se

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

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

BALANS - den nya generationen underhållsfria fönster

Trä på insidan.
Mattlackerad aluminiumbeklädnad på utsidan.
Maximalt ljusinsläpp med stilren och smal båge och karm.
Energiglas med U-värde 1,1 som standard.

Från och med den 1 september 2007 är alla våra produkter i Balans-serien svanenmärkt

En helt ny generation underhållsfria fönster för alla hustyper

159:-159:-/m/m22

Maxit Danfogsand 157:-/25 kgMaxit Danfogsand 157:-/25 kg

2525%%
rabattrabatt

Maxit Nomix 79:-/25 kgMaxit Nomix 79:-/25 kg

45x45 mm regel45x45 mm regel
45 mm tilläggsisolering45 mm tilläggsisolering
VindpappVindpapp
22 mm Lockpanel22 mm Lockpanel

Ny klädselNy klädsel
på huset!på huset! 

t ex  120 m2 x 179,60 kr/m2 = 21.552:-
BILLIGARE ÄN DU TROR!
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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. 080511.

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

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

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

Datorprylar?

Med Logitech Cordless Desktop LX 710 är det oerhört mycket lättare att 

njuta av digitalfoton och lyssna på musik. Särskilda fotoknappar gör det lätt 

att visa, redigera och dela foton/bilder medan musikknapparna ger direkt 

tillgång till multimedieprogrammen. Den trådlösa precisionslasermusen har 

stöd för både vertikal och horisontell rullning samt zoom.

Logitech Cordless 

Desktop LX710

              Stor och snabb hårddisk från Samsung för dig som behöver

      mer plats. Senaste generationen. Serial ATA II för bästa prestanda

   (bakåtkompatibel även med moderkort utrustade med Serial ATA 1).

   Rotationshastighet 7200rpm och hela 32MB buffertminne.

          Hårddisk Samsung

SpinPoint 750GB SATA II

995:-

  Extern hårddisk LaCie

Little Disk 320GB USB

1.295:-

Grafikkort Leadtek 

GeForce 8800GT 

512MB Zalman

                                                   Gamingkort baserat på senaste generationen 

grafikkretsar från Nvidia. Denna modell är försedd med en effektiv och tyst kylning 

från Zalman. Vill du ha mest prestanda per krona så är detta valet för dig! Kortet har 

512MB GDDR3-minnen, dubbla DVI-utgångar samt HDTV-ut. Monteras enkelt i en 

PCI-Expresskortplats.

1.795:-

Perfekt surf och jobbdator från HP med det mesta du behöver. 

Intel Celeron M 520, 15.4” TFT-skärm (1280x800) BrightView, 

Intel GMA 950-grafik med upp till 224MB, 1024MB DDR2-RAM, 

120GB hårddisk, DVD-brännare, trådlöst LAN, 10/100 LAN, 

modem, USB 2.0 och Windows Vista Home Basic. Vikt 2.7Kg.

Bärbar dator HP 530

3.995:-

5.995:-

Mycket för pengarna från Acer! AMD Turion X2 TL-58, 15.4” TFT-skärm 

(1280x800) CrystalBrite, Nvidia GeForce 8400M G-grafik med 128MB 

(upp till 895MB TurboCache), 4096MB DDR2-RAM, 160GB hårddisk, 

DVD-brännare, trådlöst LAN, 10/100/1000 LAN, modem, USB 2.0, 

Firewire, minneskortläsare, DVI-ut, TV-ut, inbyggd webbkamera 

och Windows Vista Home Premium. Vikt 2.8 kg. 

Bärbar dator 

Acer Aspire 5520G

6.995:-

Bärbar dator 

HP Pavilion dv9686 

Allt du behöver från HP! Intel Core 2 Duo T7500, 17.1” TFT-skärm (1440x900)

BrightView, Nvidia GeForce 8600M-grafik med 256MB (upp till 1023MB 

TurboCache), 4096MB DDR2-RAM, 320GB hårddisk, DVD-brännare, 

trådlöst LAN, 10/100 LAN, modem, USB 2.0, Firewire, Bluetooth, 

minneskortläsare, TV-ut, HDMI-ut, inbyggd webbkamera, 

fjärrkontroll, fingeravtrycksläsare och Windows Vista 

Home Premium. Vikt 3.55 kg.

11.995:-

500:-/mån*

495:-

Bärbar dator

Acer Aspire 2920Z

                  Liten smidig extern hårddisk från LaCie på hela 320GB.

                  Bra som komplement till din bärbara dator och betydligt

                  enklare att transportera än de större 3.5”-diskarna, den 

väger bara 195g. Tar ström från USB-anslutningen så du slipper en 

klumpig AC-adapter. Smart inbyggd USB-kontakt under ett lock. Cool 

design av Sam Hecht.

Smidigt till mycket bra pris! Intel Core Duo T2310,12.1” TFT-skärm 

(1280x800) CrystalBrite, Intel GMA X3100-grafik med upp till 358MB, 

1024MB DDR2-RAM, 120GB hårddisk, DVD-brännare, trådlöst LAN, 

10/100/1000 LAN, modem, USB 2.0, Bluetooth, minneskortläsare, 

TV-ut, inbyggd webbkamera och Windows Vista Home Premium. 

Vikt 2 kg. 
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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:-

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?

Robot i kampen mot
mördatsniglar?
Sedan en tid tillbaka har ett fl ertal Automower-ägare i 
Sverige rapporterat att deras trädgårdar har blivit befriade 
från mördarsniglar efter att de installerat en robotgräs-
klippare.

Därför har Husqvarna beslutat att nu i sommar ge-
nomföra en undersökning i svenska trädgårdar för att 
fastställa om det stämmer att robotgräsklippare är en 
effektiv bekämpningsmetod mot mördarsniglar. 

Mellan juni och oktober kommer tio robotgräsklip-
pare att installeras i privata trädgårdar på olika orter i 
Götaland och Svealand. Deltagande trädgårdar ska ha 
haft återkommande problem med mördarsniglar för att 
kvalifi cera som testträdgård. 

De trädgårdsägare som väljs ut att delta, 
ska löpande föra anteckningar 

om huruvida antalet mör-
darsniglar på tomten 

minskar eller inte. 
Resultatet sam-
manställs under 
hösten.

Briggs & Stratton lanserar ett praktiskt hjälpmedel 
som visar när det är dags för motorservice på gräs-
klipparen. Serviceindikatorn ServisExpert monteras 
på gräsklipparens handtag och påminner använda-
ren om till exempel oljebyte, kontroll av oljenivån 
och byte av luftfi lter eller tändstift.

ServisExpert mäter drifttiden för gräsklipparen med 
hjälp av motorns vibrationer. Serviceindikatorn 
har en digital display som visar när det är dags för 
motorservice. Tydliga symboler på displayen anger 
vad som bör göras vid olika tillfällen. 

ServisExpert styrs med en enda knapp och kan 
enkelt monteras på gräsklipparens handtag. 

- En gräsklippare med en regelbundet servad mo-
tor håller längre, drar upp till 30 procent mindre 
bränsle och ger upp till 50 procent mindre skadliga 
avgasutsläpp. Detta tjänar både användarna och 
miljön på. ServisExpert gör att man inte missar att 
själv serva gräsklipparen eller att lämna in gräsklip-
paren till en serviceverkstad, säger Richard Aulin, 
försäljningschef Norden vid Briggs & Stratton.

Dags för service
av gräsklipparen?

KlassiskKlassisk
trädgårdskorgträdgårdskorg

De vackra och praktiska korgarna har tillverkats 
sedan början av 1920. Och nyligen tilldelades 
företaget Korbo AB utmärkelsen Elmia Garden 
Award 2008 (bästa trädgårdsprodukt). Verkligen 
tidlösa!

Korgarna, som fi nns i fyra olika modeller, till-
verkas både i galvaniserat stål och i marint syrafast 
stål. De ursprungliga fi ske- och potatiskorgarna 
tillverkades i galvaniserat stål. Galvanisering har 
sedan länge varit ett beprövat skydd mot rost. 
Medan syrafast stål håller sig blankt, mattas det 
galvaniserade stålet av med tiden och blir vackert 
silvergrått. / www.korbo.se

Nytt & nygammalt i trädgårdenNytt & nygammalt i trädgården
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JOHANSSONULLA

Till detta fi nns fl era förklaringar. Alli-
ansens partier hade enats om att ersätta 
fastighetsskatten med en låg kommunal 
avgift, men inte kommit överens om alla 
delar i reformens fi nansiering. 

Inom regeringen blev det efter valet 
därför en dragkamp mellan å ena sidan 
de som ville ha en låg kommunal av-
gift och å andra sidan de som till varje 
pris ville undvika en kraftig höjning av 
reavinstskatten. Dessutom ansåg fl era 
av partierna att reformens andra steg - 
först infördes ju ett tak på den skatt som 
betalas för marken - skulle fi nansieras 
inom bostadssektorn

Budgivning eller dragkamp
Resultatet blev att den kommunala 
avgiften inte blev första budet (2 800 
kronor per år), som väljarna ”lovades” 
under valrörelsen. 

Den blev inte heller andra budet 4 
500 kronor, som alliansens partiledare 
gav sken av på en presskonferens efter 
några månaders interna förhandlingar. 

Den kommunala avgiften - som inte är 
en avgift utan en skatt - blev istället tills 
vidare 6 000 kronor per år, dock max 0,75 
procent av taxeringsvärdet. Jämför med 
liknelsen om tyget till skräddaren, fast 
tvärtom……(den ursprungliga kostymen 

blev något annat och mindre).

Ny skatt - uppskovsskatt
I konsekvens av det ”höjda budet” med-
förde en högre avgift/skatt att reavinst-
skatten inte behövde höjas lika mycket 
som ursprungligen tänkt. Det blev det 
en höjning på 2 procentenheter, MEN 
man införde en ny skatt som drabbar 
dem som begärt uppskov med att betala 

Reformen av fastighetsskattenReformen av fastighetsskatten

- kraftigt överfi nansierad- kraftigt överfi nansierad
Ingen skattereform har de se-
naste 12 åren vållat så mycket 
debatt i massmedia och i övrigt 
som regeringens omläggning av 
beskattningen av våra bostäder.

Det har visat sig att allt fl er betalar in skatten direkt i samband med en husförsäljning 
än regeringen hade kalkylerat med.

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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reavinstskatten. Den nya uppskovs-
skatten är 0,5 procent av det totala 
uppskovsbeloppet.  

Allt detta är faktum. Reformen blev 
trots alla turer ett viktigt och stort steg 
i riktning mot att skapa ett förutsäg-
bart och mer principiellt system bör 
beskattning av våra bostäder. Men 
avgränsningen att finansiera hela 
reformen inom bostadssektorn inne-
bar tyvärr att fl era andra problem 
uppkom i stället.

Överfi nansiering
Nu visar det sig dock att reformen 
sannolikt är överfi nansierad. Detta ef-
tersom regeringen i sina kalkyler inte 
har tagit hänsyn till att småhusägares 
beteendemönster påverkas av de nya 
skatterna. 

När det är belagt med en särskild 
och ny skatt att begära uppskov med 
reavinstskatten betalar exempelvis 
fl er in skatten direkt i samband med 
försäljning av huset eller lägenheten. 
Fler kommer dessutom att göra del-
betalningar av sina redan beviljade 
uppskov.

Samhällsanalytikern Staffan Ivars-
son och SCB har räknat på effekterna 
av olika beteendeförändringar. I det 
mest sannolika scenariot ökar statens 
intäkter med över 2 miljarder kronor 
per år. 

Justera uppkomna problem

Frågan blir därför hur dessa två 
miljarder kronor ska användas. Det 
handlar om att stigande taxerings-
värden fortfarande ger högre skatt för 
hälften av landets småhusägare och 
att uppskovsskatten har skapat nya 
och stora problem för många. 

Det handlar framför allt om tre åtgär-
der som man kan eller ska vidta;

1.  Justera det retroaktiva inslag som 
uppskovsskatten medför.

2.  Sänk den kommunala avgiftens 
högsta nivå sänkas.

3.  Avveckla taxeringssystemet som 
bas för beskattning. 

Två miljarder kronor skapar utrymme 
att göra fastighetsskattereformen till 
en reform för alla småhusägare. Re-
geringen borde ta denna chans!

Det är en intressant läsning att se 
hur mycket statens intäkter påverkas 
vid olika beteendeförändringar och 
att konstruktivt se nya möjligheter till 
självfi nansiering och förbättringar för 
småhusägare.

Läs vidare på www.villaagarna.se

Ulla Johansson, Förbundsordförande
Villaägarnas Riksförbund

Crawford har tillverkat portar i mer än 60 år och hela tiden har person-
säkerhet och kvalitet varit ledstjärnor, vilket avspeglas i våra produkter.

Säkerhet; bl.a täckta skenor, inkapslade fjädrar och klämskydd.

Kvalitet; galvaniserad stålplåt, bruten köldbrygga, kullagrade hjul m.m.

Byt upp dig till en Crawford g60 före den 15 maj så får du 

1.000:- i rabatt!

Crawford Center  -  Marieholmsgatan 54  -  415 02 Göteborg

Telnr 020-41 42 53

CRAWFORD garageport en TRYGG INVESTERING!

1.000:- rabatt vid köp av g60 Style, 

Trend, Classic inklusive portautomatik.

Gäller t.o.m 15 maj 2008 hos Crawford Center Göteborg

(Kan ej kombineras med andra erbjudanden)

�

RABATTKUPONG CRAWFORD CENTER

Namn________________________

Adress_______________________

Ort__________________________

Telefon_______________________

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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Drabbade kan inte räkna med eko-
nomisk kompensation. Villaägarna 
kräver nu att lagstiftningen ändras.

Villaägarnas Riksförbund påpe-
kade redan för fem år sedan att en 
småhusägare i princip är rättslös 
och inte kan räkna med ekonomisk 
kompensation om denne drabbas av 
fel som uppkommit på grund av en 
oprövad byggmetod. 

Detta eftersom sådana fel inte be-
höver omfattas av den obligatoriska 
byggfelsförsäkringen som tecknas 

vid nybyggnation. Byggfelsförsäk-
ringen har ett färdigställandeskydd 
som tryggar att ett hus uppförs även 
om näringsidkaren går i konkurs 
och ett avhjälpandeskydd som gäller 
avhjälpande av fel upp till 10 år efter 
att huset är färdigställt. 

Inget skydd vid
oprövad byggmetod 

– Det fi nns dessvärre inget formellt 
skydd i byggfelsförsäkringen för den 
som drabbas av exempelvis fukt- och 
mögelskador för att en oprövad bygg-
metod har använts, konstaterar Ulf 
Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas 
Riksförbund. 

Villaägarnas Riksförbund kräver 
nu att regeringen stärker konsu-
mentens skydd i samband med 

upprättande av småhus 
genom att ändra lagen 
om byggfelsförsäkring så 
att den obligatoriska för-
säkringen även omfattar 
utvecklingsfel. 

Avveckla inte
Småhusskadenämn-

den 

Ett alternativ som även 
bör prövas är att inte 
avveckla Småhusskade-
nämnden utan istället ge 
den ett vidgat uppdrag 
så att ersättning ges för 
fukt- och mögelskador som orsakats 
av utvecklingsfel efter 1989.

– Vi framförde dessa förslag till 
den då sittande regeringen för fem 

år sedan, utan att det resulterade i 
åtgärder. Jag hoppas att den nu sit-
tande regeringen tar problematiken 
på större allvar, säger Ulf Stenberg. 

Tusentals småhusägare kan 
ha drabbats av den felaktiga 
byggmetod som stänger inne 
fukt och som därmed orsakar 
skador för hundratusentals 
kronor.

Villaägarna kräver ny lagstiftning: 

Byggbranschens okunskap
kostsam för villaägare

Villaägarnas Riksförbund kräver nu att regeringen stärker 
konsumentens skydd i samband med upprättande av småhus. 
(Byggnadsarbetarna på bilden med endast som illustration).

VÄSTSVERIGES största utställning medVÄSTSVERIGES största utställning med
22 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS22 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS
Öppet: Månd 12-19, tisd 12-18, Stängt: ons 30/4 t.o.m lörd 3/5, Öppet: sönd 4/5 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

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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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

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

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

Storpool
1,32 m djup från 

15.900

s mer på hemsidan

Prisgaranti

Trädgårdsgärdet 202, Angered
 Tel: 031-330 30 46

VILLOR • RADHUS • FRITIDSHUS

 Ring för information.

FURUVILLAN 
TIMMERHUS AB

( Finskt timmer )

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.com

Många tänker på miljön…   vi gör något åt den! 

�� Rengöring & Kontroll (lagstadgad)

�� Sanering & Demontering (rivning, återställning)

�� Nytt värmesystem (värmepump, bergvärme, olja, el…)

Ring oss så hjälper vi Dig! 
031-92 20 05 

031-92 20 05  www.rodhe.se

OLJETRANSPORT � CISTERKONTROLL � INSTALLATION � DEMONTERING � HANTERING FARLIGT AVFALL   
 MILJÖUTREDNING � OLJESKADESANERING � MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 

ISO/IEC 17020 (c) 
Nr: 2159 

OOLLJJEETTAANNKK??  

• Skrotning av oljetank ( med intyg )
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Brodalsv. 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.

080510.

Vårkampanj!

Folkpool Göteborg
Femvägsskälet 1, Västra Frölunda, Tel 031-87 50 00, Ord. öppet vard 11-18, lör 11-14, beställ katalog www.folkpool.se

Välkommen till Folkpool Göteborg Spabad för utebruk

(ord.pris 47 000:-)  Flera kampanj-

Nu från

39.900:-

Nordic Impulse DP

MILJÖVÄNLIG. Innehåller inga farliga träskyddsmedel.

RÖTBESTÄNDIGT. Hög densitet. Har höga halter av kåda och harts.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. Bryggor, altaner, parkbänkar, stängsel, 
miljöstationer m.m. 

UNDERHÅLL. Inget. Med åren får lärken en snygg silvergrå färg.

Nu har vi även CEDERTRÄ och andra utländska träslag.

VI BYGGER MILJÖVÄNLIGT.

SIBIRISK LÄRK:

IDEAL Fastighetsservice
www.idealfastighetsservice.com

För ytterligare information och
offert ring oss:
Tel: 031-706 05 70, 0706-97 39 36
Fax. 031-706 05 70

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 09Box 22011, 400 72 Göteborg. Tfn: 031-23 12 41. Fax: 031-51 42 05

Besöksadr: Hildedalsgatan 44-46. 
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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!

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.

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

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:-

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



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 )



DEL 2, SID 1-12: ALLT OM MÄSSAN

DIN VILLA & DIN TRÄDGÅRD 2-4 MAJ

PÅ ÅBY TRAVBANA I MÖLNDAL.
Garageportar med hög klass

Takskjutportar Vipportar

GÖTEBORG · KUNGSBACKA · UDDEVALLA
0704 - 222323 · 0705 - 563317

www.teckentrup.se

Möt oss på Mässan i A-hallen!

   Brett sortiment 
   Hög kvalité
   Högsta säkerhet

Vid beställning av port samt   
portautomatik  bjuder vi våra 
10 första mässkunder på ett  
fjärrstyrt kodlås.

VÄLKOMMEN!

Nära och enkelt 
med passion för miljön

Nu pressar vi våra elpriser!
Under mässdagarna finns vi i monter A22.
Titta gärna in så berättar vi mer om våra passioner.

Mässerbjudande!

www.molndalenergi.se

Du vet väl att 111 000 villaägare
får  direkt hem i brevlådan!

Utdelning med posten på torsdagar!

Nästa nummer utkommer 29 maj.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING NR 4/2008
4 INTERVJU MED TOMAS KÅBERGER, ENERGI-
 MYNDIGHETENS NYE GENERALDIREKTÖR

6 HEMMA HOS REPORTAGE HOS FAMILJEN SUNDVAKT,
 SOM HAR BYGGT EN MODERN VILLA SOM

 TILLVARA TAR LJUSET OCH ENERGIN

10 TRÄDGÅRDSMÄSTARE GÖSTA ANDREASSON

 SVARAR PÅ FRÅGOR

11 SKAPA RUM I TRÄDGÅRDEN MED DESIGNADE SKÄRMAR

12 ODLA PERENNER ÄR KUL

16 EN FRIGGEBOD ÄR INTE LÄNGRE BARA EN BOD

18 PRODUKTNYTT - TRÖTT PÅ OGRÄS

20 PRODUKTNYTT - PRICKFRITT TRÄ

22 KAKELUGNAR SOM KONST

24 NU ÄR DET TAKETS TUR ATT SYNAS

25 VÄSTERBOTTENSOST - VINN BOKEN

34 FAMILJEEKONOMI. JURIST HELENE R UNGER 

37 NYTT & NYGAMMALT I TRÄDGÅRDEN

38 ULLA JOHANSSON, ORDF VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND

40 VILLAÄGARNA: BYGGBRANSCHENS OKUNSKAP ÄR
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Huvudkontor: 733 20 00
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Partille: 336 78 70

Hisingen: 733 20 00 

Torslanda: 92 29 70
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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.

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! 

Göteborgs

Svenska kvalitetskök

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

Vard 0900- 1800, lörd 10 00- 14 00



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
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it.
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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! 

Triumph
Push&go! Mulcher-
system. Smidig, 
lättkörd och enkel.
Klippbredd: 42 cm. 
Briggs & Stratton 
Sprint XT
3.600:-

Exellent
Avtagbar mulcherinsats. 
Cross-cut. 
Nytt handtag. Lättstartad.
Klippbredd: 48 cm. 
Briggs & Stratton Quantum 
XRQ Ready Start
Fr. 5.100:-

Champion
Push & go! Mulcher-system. 
Lättkörd. 
Hög klippkapacitet.
Klippbredd: 48 cm. Briggs & 
Stratton Quantum XLS
4.500:-

Comet S
Avtagbar mulcherinsats. 
Cross-cut. Möjlighet att 
klippa högt gräs.
Klippbredd: 53 cm. Briggs & 
Stratton DOV Ready Start
7.200:-

Cobra S
Självgående med framhjulsdrift. 
65 liters uppsamlare och mulcher.
Klippbredd: 48 cm. 
Briggs & Stratton Quantum XLS
7.500:-
Elstart som tillval

En av Sveriges mest sålda högtryckstvättar de senaste 
åren, Kärcher 5.85 M plus eller bara ”femåttifemman”, 
vann 2004 titeln Bäst i Test i tidningen Råd&Rön. Och 
den har gjort skäl för sin titel. Ägarna uppskattar dess 
goda prestanda i kombination med slangvinda och 
robust aluminiumpump som bara går och går. I vår 
har vi sänkt priset på ”femåttifemman” till 2004 års 
introduktionspris. Ordinarie rek.pris: 3.495:- 
Så passa på!

”Femåttifemman”
 Svenska Folkets favorittvätt.
 Nu endast 2.995:-

Ev maskininfo: 
Kärcher 5.85 M plus
• Max tryck 140 bar 
• Vattenkapacitet 490 liter/min  
• Steglöst justerbart tryck i spolröret 
• Rotojetmunstycke 
• 7,5 m högtrycksslang på integrerad 
vinda
• Integrerad kemtank 
• Pump i högklassig aluminium
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Jannes FärgJannes Färg

Fynda och jubileraFynda och jubilera 

På Jannes färg & tapeter i K
ungsbacka10 års- 

Jubileumsfest

Fredag 2/5 9 - 19 • Lördag 3/
Priserna gäller enda

www.borastapeter.se

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

Gör som proffsen använd Boråstapeter!

NYA TAPETKOLLEKTIONEN Passion är fylld av mättade färger med härligt 

stora mönster. Designen går från lekfulla cirklar till sakralt inspirerad 

ornamentik i en taktil yta. Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta din 

Passion.

PASSION 
– FÖR DET GODA I LIVET



LILLA VERKSTADSGATAN 7, intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.

ärg & Tapet & Tapet

 med oss, passa på!
På Jannes färg & tapeter i Kungsbacka

10 års- 
Jubileumsfest/5 9  - 16 • Söndag 4/5 11 - 16

ast dessa tre dagar!
Gör som proffsen använd färg från Beckers!

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

289:-
1 L

151:-

50% rabatt 
på alla produkter från Beckers

Hyr golvslip till trägolv, golvfräs till målade golv, polermaskin till oljade golv
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Jannes FärgJannes Färg

Fynda och jubileraFynda och jubilera 

På Jannes färg & tapeter i K
ungsbacka10 års- 

Jubileumsfest

Fredag 2/5 9 - 19 • Lördag 3/
Priserna gäller enda

Kakel o klinkers

från
per kvm

Laminat o parkett
Specialpris under jubileumsdagarna!

Våtrumsgolv, plast-
golv o våtrumsmattor 
10% rabatt under jubileumsdagarna

99:-
10% rabatt på alla beställnings-
varor under jubileumsdagarna



LILLA VERKSTADSGATAN 7, intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.

ärg & Tapet & Tapet

 med oss, passa på!
På Jannes färg & tapeter i Kungsbacka

10 års- 
Jubileumsfest/5 9  - 16 • Söndag 4/5 11 - 16

ast dessa tre dagar!

På alla produkter från Bostic lämnar vi 
50% rabatt under jubileumsdagarna!

www.bostik.se
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Jannes FärgJannes Färg

Fynda och jubileraFynda och jubilera 

På Jannes färg & tapeter i K
ungsbacka10 års- 

Jubileumsfest

Gör som proffsen använd eco tapeter!

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

Fredag 2/5 9 - 19 • Lördag 3/
Priserna gäller enda

KREATIVA LINJER 
Med eco respekt skapar du lätt en hemmiljö där sobra grunddrag 
och linjer möter sinnrika mönster och smakfulla överraskningar.
eco respekt är tapetkollektionen som leker med moderna design-
teman och ytor.
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ärg & Tapet & Tapet

 med oss, passa på!
På Jannes färg & tapeter i Kungsbacka

10 års- 
Jubileumsfest

CAPAROL

Färger

Tapeter

Konstnärs-
material

Båtfärger

Verktyg

Laminatgolv

Kakel
Klinker

Gör som proffsen använd färg från Caparol!

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

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 ! 

Vårt
pris
endast 177:-

133:-Vårt
pris
endast

127:-Vårt
pris
endast

177:-Vårt
pris
endast

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

50% rabatt 
på alla produkter från Caparol

/5 9  - 16 • Söndag 4/5 11 - 16
ast dessa tre dagar!
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Jannes FärgJannes Färg

Fynda och jubileraFynda och jubilera 

På Jannes färg & tapeter i K
ungsbacka10 års- 

Jubileumsfest

Fredag 2/5 9 - 19 • Lördag 3/
Priserna gäller enda

KonstnärsmaterialKonstnärsmaterial
20% rabatt20% rabatt

Båtfärger 15% rabattBåtfärger 15% rabatt

50%50%
på allapå alla

TAPETERTAPETER
som är lagervarorsom är lagervaror 

BeställningsvarorBeställningsvaror
25% rabatt25% rabatt



LILLA VERKSTADSGATAN 7, intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.

ärg & Tapet & Tapet

 med oss, passa på!
På Jannes färg & tapeter i Kungsbacka

10 års- 
Jubileumsfest/5 9  - 16 • Söndag 4/5 11 - 16

ast dessa tre dagar!

från Pensel-från Pensel-
grossistengrossisten

0% rabattrabatt
på allapå alla

TillbehörTillbehör
och och

VerktygVerktyg


