
 Algomin AB är miljöcertifi erat enl ISO 14001:2004.  Tel 013-31 22 32, Fax 013-13 19 66

G Ö D S L A  V Å R ,  S O M M A R  &  H Ö S T

Gödsla  nu för 
prakt fu l l  grönska!

Algomin® Gräsgödsel ger 

din gräsmatta den kraft och 

näring den behöver för att 

hålla mossan borta.

Grönare gräs 
än grannenutan kostnad

Titta efter årets
kampanj i din butik

KÖP 2 VALFRIA

ALGOMIN
GÖDSEL OCH

PROVA
EKOGÖDSEL

(värde ca 159 kr)

®

www.algomin.se

Nr 5
2008

Edition
NORR

41 år 41 år med Västsveriges största & äldsta villatidning

Bild: ANNICA JOSEFSSON

Feng shuiFeng shui
i trädgårdeni trädgården
SID 5

Stefan
Stjernedal:  
Nu startar 
Villaägarna 
jakten på 
mördar-
sniglarna!

SID 12

Martins lada
– rena lantidyllen

TRYGGT
MED
BORRAD 
BRUNN
- men vattnet kan 
behöva renas  SID 14

VANLIGASTE 
ELAVTALS-
FORMEN ÄR 
DYRAST SID 20

HÅLL KOLL PÅ
INSEKTSANGREPP
 SID 8

Ett gammalt häststall och militärförråd, fullt med
bråte. Det hindrade inte Martin Wentzel från att
skriva på köpekontraktet och sätta igång att
renovera.  SID 26

B
ild

: J
E 

W
EI

N
IT

Z



Drömmen om en trädgård
Den vilda ängen, köks-
trädgården, orangeriträd-
gården, kryddträdgården 
med sin röda tegelmur, 
innergården, gräsmattan 
med öar av buxbom, 
dahlior och rosor. Och 
allra sist den viktiga 
baksidan. Historien om 

dessa trädgårdar är också historien om 
Sanna Töringes liv. Det hela är lika hopslingrat som 
klockrankan som trasslat in sig i idegranen, som 
det sirliga vickerliknande ogräset i rosorna, eller 
som krassen som så olämpligt omfamnar bönorna i 
köksträdgården.

Drömmen om en trädgård är en underbar och 
mycket personligt skriven bok som innehåller 25 års 

samlad trädgårdserfarenhet. Det är en fantastisk 
bok som beskriver sju trädgårdsrum men samtidigt 
en berättelse om trädgårdslivets glädje och många 
misslyckanden.

Till varje del fi nns en praktika med bl a användbara 
tips om hur man anlägger en äng, hur man skapar 
Sannas fi naste kryddträdgård, rosenfavoriter, vilda 
växter i trädgården och åtgärder mot trädgårdsstress. 
Här fi nns mängder av

trädgårdsinspiration men man får också handfasta 
tips för hur man planerar sin egen drömträdgård. I 
boken fi nns också recept på bl a Julias rosentårta, 
örtte och födelsedagssallad med kronärtskockor och 
räkor. De ca 100 vackra bilderna är tagna av Helene 
Toresdotter.

av Sanna Töringes / SEMIC
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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.



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. 
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Gudrun H Bengtsson arbetar som feng 
shuikonsult och har själv inrett sin trädgård 
i Fjärås enligt den mångtusenåriga läran.

- Mycket är logiskt när man befi nner sig på 
en viss nivå. Men när man sedan fördjupar 
sig i feng shui är det så mycket mer. Det är 
välgenomtänkt och man jobbar för att en-
ergin ska vara i samklang med människan, 
berättar hon.

I naturen ser man sällan raka linjer. Därför 
är det mer logiskt med en slingrig gång som 
också känns mer harmonisk. Chi som är livs-
energin rusar på en rak gång medan banar 
sig lugnare fram på en snirklig. När Chi är 
harmonisk mår vi bra i trädgården.

- När allt är nytt är det rakt. Mjuka former 
kan möta raka men det är de mjuka formerna 
som tar över. Runda och ovala former är 
gynnsamma, berättar Gudrun H Bengtsson 
och fortsätter. Ta hjälp av rabatter för att 
ändra formen på en kantig gräsmatta.

Att mjuka upp former är ett enkelt knep att 
komma närmare harmoni i trädgården.

De fem elementen
Balans skapar man med hjälp av de fem ele-
menten trä, eld, jord, metall och vatten.

- Varje element innehåller olika kvalitéer. 
Man vill inte att en människa ska stanna i 
ett element. Man behöver lite av varje, säger 
Gudrun H Bengtsson.

Trä dominerar oftast i trädgården. Dit hör 
alla växter. För att balansera får man lägga 
till av de andra elementen.

Färger har också stor betydelse inom Feng 
Shui.

Gult är bra men drar till sig för mycket upp-
märksamhet. Inte bra om man vill meditera. 
Gult och orange är däremot bra där man äter 
då det är bra för matsmältningen.

Även siffror och symboler har betydelse. 
Åtta betyder rikedom. Om man planterar sex 
av något betyder det kärlek och medkänsla.

Den röda pionen står för kärlek, tillgiven-
het och rikedom.  

Ger energi
En växt som man har fått av en vän eller en 
växt som har köpts på en resa kan innehålla 
mycket energi. En sådan växt kan sällan bli 
fel. Men efter ett par år kan den tappa sin 
energi. Då ska man inte vara rädd att fl ytta 
den som en symbol att man går vidare.

Feng shuiFeng shui
i trädgårdeni trädgården

Känner du dig orolig i trädgården eller går den inte att få ordning 
på. Då kan det vara så enkelt att den är i obalans enligt feng shui. 
Feng shui är en mångtusenårig kinesisk lära om hur omgivningen 
påverkar oss. Hur vi kan leva i balans och harmoni.

Gudrun H Bengtsson sitter på sagobänken. Här 
brukar hon meditera och hennes man läsa sagor 
för barnbarnen.

En snirklig gång är mer harmonisk än en rak. I bakgrunden ser vi månporten. En rund öppning som skiljer en värld från 
en annan. Här skiljer man framsidan, den offentliga delen, från den privata baksidan.

Forts sid 6
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Om en växt man fått är positiv 
är taggiga växter inte välkomna 
i feng shuiträdgården. Undan-
tag är rosorna för dess vackra 
blommor samt taggiga buskar, 
exempelvis Berberis för att 
skydda mot intrång.

I feng shuiträdgården ska det 
vara ordning och reda. Skräp-
högar och gammalt stillastående 
vatten gör att livsenergin Chi 
stannar upp.

Planera
För att få en fi n trädgård i har-
moni krävs planering.

- Folk säger att de har de rö-
rigt i trädgården men då har de 
ofta för många sorter. Dela in i 
färger så lugnar det ner. Man ska 
inte göra allt på en gång men 
det är mer ekonomiskt att ha 
en plan från början och sedan 
följa den för en helhet, förklarar 
Gudrun H Bengtsson.

Att se en skiss i fågelper-
spektiv gör att man ser former i 
trädgården bättre och att allt går 
ihop, både bak och framsida.

Vill man fördjupa sig inom 
feng shui fi nns det många bra 
böcker att läsa.

Text och bilder: Annica Josefsson

Exempel på de fem elementen
Trä: Höga saker och grönt.
Metall: Cirklar, ovaler, sten, vitt och pastellfärger.
Vatten: Den blå färgen, vatten, speglar, kristaller, oregelbundna och mjuka 
former.
Eld: Belysning, statyer på djur och människor, trianglar och koniska former. 
Färgerna är rött.
Jord: Jord, sand, keramik, fyrkantiga former, gult och brunt.

Den runda formen är gynnsam. Här har Gudrun H Bengtsson mjukat upp 
den tidigare avlånga gräsmattan till en rund med hjälp av rabatter.

Försök se skissernaFörsök se skisserna

i fågelperspektivi fågelperspektiv
Efter att ha skrivit om hemmet, trädgården och själen 
kommer Agneta Nyholm Winqvist nu med den stora 
boken om feng shui, med helt nyskrivet material.

Agneta Nyholm Winqvist är ett välkänt namn när 
det gäller feng shui. Hennes tidigare böcker har sålt i 
mycket stora upplagor och intresset för ämnet verkar 
inte mattas av, snarare tvärtom. Från att tidigare mest 
ha attraherat privatpersoner har kunskapen om hur 
man använder sig av feng shui nu börjat efterfrågas 
även av bland annat svenska myndigheter och or-
ganisationer.

I Leva med feng shui tar hon ett helhetsgrepp om 
den urgamla läran och visar läsaren hur hela livet kan 
formas enligt feng shui. Förutom nyskrivna avsnitt om 
bland annat heminredning och trädgård, baguan och 
färglära behandlas ett fl ertal områden som inte alls 

funnits med – eller bara berörts 
som hastigast – i de tidigare 
böckerna. Exempel på dessa äm-
nen är: arkitektur; historik; ritua-
ler och ceremonier; inreda efter 
årstider; kläder; barns miljöer; 
arbetsliv; bygga hus; strålning; 
städers uppbyggnad.

Boken är rikt illustrerad med 
stämningsmättade foton och 
skisser, och vänder sig både till 
nybörjaren och till den som redan 

tidigare har kunskap i ämnet. Leva med feng shui är 
kort sagt den ultimata boken i ämnet!

av Agneta Nyholm Winqvist  / prisma

Den här trädgårdsboken om klassisk feng 
shui visar hur du planerar och arrangerar 
din trädgård för att uppnå större livskraft, 
balans, hälsa och harmoni. Här ges en över-
gripande bakgrund till hur principerna och 
idéerna för läran uppstod i Kina för många 
tusen år sedan. 

Du får mängder av 
tips om färg och form 
och hur du ska tänka 
vad gäller sittplatser, 
träd, vatten, träd-
gårdsgångar, trappor 
och husets entré. 

Allt illustreras av otroligt vackra fo-
tografi er tagna av Karin Mönefors vilka 
understryker den glädje en trädgård kan 
ge och den harmoni och kraft som en 
plats omsorgsfullt utformad enligt feng 
shui kan sprida.

av Camilla Hentschel / Forum

Leva med feng shui

Feng Shui i trädgården

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

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!

Orsakar mycket skador på växter Varje Mördarsnigel lägger upp till 400 ägg Nu startar jakten på mördarsniglarna.

Problem med mördarsniglar?Problem med mördarsniglar?
Villaägarna Region Väst erbjuder alla medlemmar 
att på ett miljövänligt sätt bekämpa mördarsniglar.
Medlemmar får köpa 5 kg Ferramol Snigel Effekt 
för endast 599 kr (ord.pris ca 1 000 kr). 
Du sparar 400 kr.

FAKTARUTA: 
Ferramol Snigel Effekt
Ett naturligt bekämpningsmedel mot 
mördarsniglar.

Strös ut i blomsterrabatter och odlingar 
där sniglar äter växterna.
När sniglarna ätit av kornen känner de 
sig mätta och kryper tillbaka till sina 
gömställen och dör av uttorkning.

Du som ännu inte är medlem men vill köpa Snigel Effekt
Nu har du chansen - Bli medlem för 350 kr nu!
Medlemskap fr.o.m. 6 juni gäller tom 31 dec. 2009

För att hålla ett så lågt pris kommer säckarna att 
fi nnas för hämtning på regionkontoret i Göteborg 
alternativt hos din lokala förening.
Mer information fi nns på 
www.villaagarna.se/vast alternativt på 
tel. 010-750 02 11 eller 010- 705 02 12.

Kontakta oss 010-750 02 11, 010-750 02 12
region.vast@villaagarna.se, www.villaagarna.se/vast
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JOHANSSONULLA

NU ENERGI-ANAMMA…
Midsommartid - Nu är vi äntligen i den 
årstid som för de fl esta av oss är den 
ljuvligaste av alla. Dagarna är långa och 
nätterna är korta. Oavsett årstid, men nu 
i synnerhet, är det en turbulens av aldrig 
tidigare skådat slag som omger oss i allt, 
av alla och i alla sammanhang. 

Det går inte att undgå den explosion av 
varningar, chocker, ”sanningar” och do-
medagsprofetior som belägrar våra me-
dier. Vi ska naturligtvis vara ansvarsfulla 
och medvetna om nuläget, men samtidigt 
förnuftiga och kloka. Och det är inte det 
enklaste, för vem ska man tro på?

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND, 
Sveriges enda konsumentorganisation 
för småhusägare, jobbar intensivt på 
energiområdet, som ett av flera hög-
prioriterade intressefrågor, för våra ca 
330 000 medlemshushåll och Sveriges 
alla småhusägare. 

Stoppade skattehöjningar
Villaägarna har länge kämpat för att 
energibesparande åtgärder inte ska ge 
högre fastighetsskatt. Fenomenet ”Eb-
beröds Bank” innebär hittills att det 
som jag investerar för bättre klimathus-
hållning, medför en straffbeskattning 
genom ökat taxeringsvärde och därmed 
höjd fastighetsskatt netto, efter avdrag 
för eventuellt bidrag. Det ger alldeles fel 
signaler, och motverkar seriöst intresse 
av snabbare förändringar. 

Det är alltså bara piskan som gäller, 

men ingen morot i sikte. Nu äntligen 
kommer det ett förslag från Skatteverket 
att det i 2009 års deklaration av småhus 
inte ska längre ska frågas om isolering, 
svarsalternativet värmepump i uppvärm-
ningsfrågan, och inte heller om isolerglas 
i fönsterfrågan. Detta innebär att sådana 
energibesparande åtgärder inte längre 
kommer att ge högre fastighetsskatt. 

Oskäliga avtalsvillkor
Det är viktigt att ha luppen tillhands över 
alla avtalsfrågor som är avgörande för 
vår konsumentekonomi. Många av oss 
har möjlighet att påverka den faktiska 
plånboksutgiften genom att ta sig tid 
att ”se om sitt hus” i det egna elavtalet. 
Nästan alltid innebär det egna ointresset 
och passiviteten att det ”kostar”.

Villaägarna har nu särskilt uppmärk-
sammat att Kundkraft Sverige AB måste 
upphöra med sin avtalsform med rörlig 
pris där kunderna saknar rätt att avsluta 
avtalen utan kostnad när priserna på el 
stiger kraftigt. Det avtal som är bundet på 
viss tid medför att elkostnaden inte alls 
går att påverka. Det är inte heller möjligt 
att byta leverantör under bindningstiden 
utan kostnad. 

Jämför med om en bank skulle erbjuda 
rörlig ränta utan att låntagaren har rätt 
att när som helst binda ränta eller byta 
bank. Då fi nns det konsumentskyddande 
lagregler. Det gäller inte på el-området. 
Vi är utelämnade till s.k. frivilliga av-
talslösningar, som den genomsnittliga 

konsumenten saknar möjlighet att ana-
lysera i förväg. Även om vi skulle göra 
ett tappert försök, så bommar vi på att 
det är ett standardavtal av typ ”take it 
or leave it”.

Förmånliga energilösningar
Som småhusägare kan vi söka fi nna 

andra sätt att vara klimatsmarta och 
samtidigt ekonomiska. Det fi nns många 
olika sätt att värma sitt hus eller att öka 
värmeeffekten. Rätt val ger vinster för 
både miljön och den egna plånboken. 
Som medlem i Villaägarna kan du ut-
nyttja de konkurrenskraftiga rabatter 
som vi har förhandlat fram med olika 
företag i energibranschen. 

MEN VIKTIGT är också att vi tar alla 
tillfällen till att må bra och ta hand om 
varandra, se möjligheter, och inte bara 
problem. För erfarenhet visar att ”det 
ordnar sig”, alltid på något sätt, på kort 
eller lång sikt.

Hjärtevarmt välkommen till chansen 
att underlätta och förbättra din små-
husägarvardag genom att besöka mig 
och alla mina goda medarbetare på www.
villaagarna.se

 
Jag tillönskar Dig en God Sommar!

Ulla Johansson
Förbundsordförande
Villaägarnas Riksförbund

Keystone Garden Wall

Keystone Compac

Heda Kombimur

På Heda är vi inte särskilt ytliga av 

oss. Den genialiska hemligheten 

bakom våra Keystonemurar är 

nämligen dold på insidan, där varje 

sten hålls på plats med hjälp av två glasfiberstavar. Detta 

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

höver varken murbruk eller specialverktyg. Missa inte heller 

att uppleva vår attraktiva och populära Heda Kombimur.

 KEYSTONE
– världens mest sålda stenmur.

Keystone Country Manor

PLATT-TJÄNST
-Stenvaruhuset-

Storås industrig 14, Angered T. 3301101

Vard 7-18 Lörd 10-14

www.platt-tjanst.se

Besök vår butik och utställning i Storås!
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ANDREASSONANDREASSON
GÖSTA

Trädgårdsmästare, TMT Kålltorp Gardencenter

Den hektiska våren har passerat och 
vi går in i försommaren med allt vad 
det innebär. Det mesta är väl sått och 
planterat? Nu när jorden har blivit 
varm  kan du så ärtor och bönor. Lägg 
gärna fröna i vatten under natten så 
gror de snabbare.

Vänta däremot någon vecka till 
innan tomater och gurka planteras ut, 
nattemperaturen måste vara 12 - 15oc 
för att växterna skall trivas och inte 
gulna.

Har du sett några mördarsniglar 
ännu? Det har faktiskt inte jag. Det 
fi nns visserligen några småsniglar som 
kommer fram på kvällen och de bidar 
säkert sin tid för att komma fram vid 
nästa regnväder. Håll ögonen öppna.

Kläm sönder bladlössen
Det gäller även övriga skadedjur såsom 
bladlöss. Kolla ofta rosenknopparna 
det är där lössen brukar börja sina 
angrepp. Är man fl itig med att kolla 

och kläm-
ma sönder 
lössen kan 
man faktiskt 
hålla undan 

angreppen. Det är nu i början av 
säsongen man skall vara noga med 
kontroll. 

Rosenskottstekeln
Det gäller även rosenskottstekeln - 
rosknopparna torkar in och blir svarta. 
Skär man itu en sådan knopp hittar 
man en larv som ätit upp knoppen ini-
från. Åtgärd: klipp bort hela knoppen 
ovanför ett friskt blad. Det bildas snart 
nya, friska blad och blomknoppar. 

En annan gynnare är rosenblads-
stekeln. I varje hoprullat rosblad fi nns 
en larv. Knipsa bort bladet och kläm 
ihjäl larven. 

Liljebaggen
Liljebaggen har 
börjat sitt härj-
ningståg och äter 
friskt på liljornas 
blad. Baggarna är 
aktiva och syns väl, 
de är knallröda. Det 
gäller att plocka 
bort så många bag-
gar som möjligt. 
Upprepa ofta. Det 

är nämligen så att så fort baggan blir 
skrämd ramlar den ner på jorden och 
vänder sig på rygg. Undersidan är svart 
och baggarna är omöjliga att hitta. 
Även liljebaggens orangefärgade ägg 
är lätta och hitta. Plocka bort äggen så 
fort som möjligt.

Jag kan skriva sida upp och ner om 
diverse insektsangrepp. Kålfjärilen 
lägger ägg, om det inte fi nns någon kål 
på krasseblad, och larverna kan snabbt 
förstöra krasseplantorna. 

Odlingsväven skyddar
Den tunna odlingsväven som man ofta 
använder för att täcka grönsakslandet 

är även ett ut-
märkt skydd mot 
diverse insekts-
angrepp. Det blir 
visserligen inte 
så billiga grön-
saker men fria 
från angrepp 
- utan kemiska 
besprutning. Du-
ken gör också att 
mikroklimatet 
blir bättre och 

detta påverkar skörden positivt.

Svampsjukdomar
Förutom alla dessa angrepp av diverse 
levande otyg har vi ju svampsjukdo-
marna som är svårare att bekämpa. 
Svampsjukdomar, ex. rosrost, mjöl-
dagg, grå och gul monilia, hagtornsrost 
mm. mm. är bara ett fåtal exempel 
på svampangrepp. Svampsjukdomar 
beror ofta på fel växt på fel plats. För 
varmt läge, för torrt, för blött mm. mm. 
Det krävs mycket kunskap för att göra 
rätt.

Hagtornsrost måste till exempel 
ha enar (juniperus) för att utvecklas. 
Alltså, om inga enar fi nns i närheten 
så utvecklas inte hagtornsrost. Röd 
vårtsjukan, nectrea, drabbar ofta en 
del växter, som är fel beskurna, står 
för blött, eller står för torrt.

Sammanfattningsvis, kolla dina 
växter ofta och regelbundet. En del 
angrepp av både skadeinsekter och 
eller svampsjukdomar kan stoppas i 
sin linda.

Gösta

Håll koll på insektsangrepp

Aquamax Eco Bäck / Filterpump 
5 års garanti!
Upp till 40% energibesparing

Filtoclear tryckfi lter. Klarvattengaranti. 
Enkel rengöring och nedgrävningsbart.

Vi har allt för ditt dammbygge!Vi har allt för ditt dammbygge!

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!

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

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

Serien BASIC alltid på lager!

Basic
prisexempel

5.549:-
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• KONSTROTTINGMÖBLER har 
blivit alltmer populära. De är lättskötta 
och kan stå utomhus året runt. Lätta 
att hålla snygga – det är bara att tvätta 
av med vattenslangen. Konstrotting-
möbler av bra kvalitet klarar tempe-
raturer mellan -20 och +60 grader, är 
vattentåliga och UV-beständiga. 

Stommen bör vara av aluminium, 
för att den inte ska rosta, och ha runda 
hörn så att inte rottingtrådarna riske-
rar att gå av.

• ALUMINIUMMÖBLER är med sin 
låga vikt lätta att förvara och bära. Tar 
liten plats och är återvinningsbara. 
Det är viktigt att se till att det är alu-
minium (görs lättast med en magnet) 
och att stommen är förstärkt inuti, så 
att benen inte viker sig. 

Finns det trädetaljer så se till att det 
är äkta teak så att inte träet spricker, 
får svarta prickar eller ändrar färg. 
Skruvar och beslag skall vara rostfria 
så inte problem uppstår. 

Aluminiummöbler är oftast lackade 

för att skydda emot ärgning. För att yt-
terligare skydda aluminiumet mot salt 
stänk på västkusten kan man använda 
aluminiumvax som skydd.

• TEAKEN är ett mycket lämpligt trä-
slag att ha utomhus då det är ett hårt 
träslag som i sig själv har en naturlig 
olja som hela tiden håller trät levande. 
Viktigt är att man köper teak, som är 
plantageodlad – FSC-märkt.

För att möblerna ska vara helt under-
hållsfria, bör det vara mässingsskruv 
eller teakplugg vid hopsättningen. 
Billigare och snabbväxande teak blir 
snart svart och är därmed svåra att 
underhålla och hålla snygga. 

Den långsamt växande teaken går 
att återfå som ny genom att tvätta samt 
olja in den på nytt. Teaken behöver inte 
oljas för att hålla, men vill man 
behålla möbeln vackert brun, så 
är det viktigt att använda en kva-
litetsolja som bl.a. förhindrar mö-
gelangrepp och som bleks jämt. 

• HARDWOOD är ett samlings-
namn för en rad olika träslag. 
Acacia, Eucalyptus är vanligast 
och är, precis som teak, hårda trä-
slag med lång livslängd. Ett allmänt 
problem med Hardwood har varit att 
de är svåra att hålla snygga då de lätt 
blir svartprickiga. 

Billig Hardwood har också haft en 
tendens till att slå sig vilket inneburit 
problem. En rekommendation är att 
köpa Hardwood av känt varumärke 
av en etablerad återförsäljare som 
tar ansvar för ev. uppkomna fel. 

• FURUMÖBLER är gamla klassiker. 
Furumöbler bör vara antimögelbe-
handlade och sedan laserade för bäst 
hållbarhet. De är tunga, men vackra. 

Furumöbler, som kräver lite mer om-
vårdnad, är mycket hållbara om man 
bara vårdar dem genom att täcka över 
dem under regniga perioder, ställer 
dem torrt över vintern samt går över 
dem med olja och lasyr inför varje ny 
säsong.

Text: Tina B Eriksson 

Venedig soffgrupp – soffgruppen i konstrotting för dig som vill njuta det lilla extra av 
sommaren. Inget underhåll, tål alla väder och mycket skön att sitta i.
/ fi nns hos Kungsbacka Trädgårdsmöbler

Vad ska jag välja- Vad ska jag välja- 

Konstrotting,Konstrotting,
aluminium,aluminium,
teak eller furu?teak eller furu?

Askims Verkstads väg 7, 436 34 Sisjön   
Tel: 031-49 50 30 
Måndag - Fred  1100-1800

Lördag  - Sönd  1000-1600

Besök www.iwood.se och se Utemöbler / nyheter 2008

Välkomna! 
Bord 100*150/180/210cm. 

(2*Autoinläggsskivor) med 6st Valfri Cambridge 
eller Nydala pos Stolar

8.800:-8.800:-

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
”Vi servar alla märken i egen verkstad”

www.eliassonsskogtradgard.se

Låt mig göra jobbet
Låt mig göra jobbet

på semestern!på semestern!

Husqvarna Automower 220 AC
Kapacitet 1 800 m2

Vid köp av Husqvarna Automower 
under vår specialvisning får du
UTAN EXTRA KOSTNAD Husqvarna 
Lövblås 125B, Husqvarna Trimmer 
125C eller Husqvarna Motorsåg 137.

Specialvisning Specialvisning 
hos oss 3-5 juni!hos oss 3-5 juni!

Den vackra gruppen SAPI är tillver-
kad av Acasiträ från Borneo. Den är 
både vattentålig och soltålig.
/ Finns hos Iwood
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Testet visar en skillnad i energiför-
brukning på mer än 60 procent mellan 
de olika tv-apparaterna, trots att de 
har likvärdig bildkvalitet. Den största 
skillnaden i energiförbrukning fi nns 
mellan plasma och LCD, där LCD-tvn 
drar mindre än plasma. Skillnaden 
kvarstår även om man tar hänsyn till 
att de testade plasmamodellerna var 
42 tum medan LCD var 40 tum.

Spara hundralappar
Som mest skiljer energikostnaden 
mellan de testade apparaterna 242 
kronor per år. Det är baserat på upp-
mätt energiförbrukning och ett elpris 
på 1,25 kr per kilowattimme, samt att 
tv:n används fem timmar per dag och 
där emellan står i standby. 

Energimyndighetens mätningar i 
400 hushåll har visat att tv:n i snitt är 
på fem timmar per dag, vilket bland 
annat beror på att familjemedlemmar-
na tittar på tv vid olika tider. Sony drar 
minst, med 315 kilowattimmar per år, 
men de övriga LCD- modellerna ligger 
bara strax över. Plasma-tv:n från LG 
förbrukar mest med 509 och Philips 
486 kilowattimmar per år.

-Energikostnaden kan mer än tre-
dubblas när du byter ut din gamla 28 
tums bildrörs-tv till en ny 42 tums 
plasma. Det är nog många som köper 
ny tv utan att tänka på detta, säger Mi-
kael Holst projektledare för tv-testet 
vid Energimyndighetens Testlab.

Högsta tillåtna
standbyförbrukning

Standbyförbrukningen för tv-appara-
terna i testet varierar från 0,5 till 2,2 
W. Det fi nns ingen koppling mellan 
förbrukningen i standby och då tv:n är 
på. Värt att notera är att alla tv-appa-
raterna saknar avstängningsknapp.

Just nu fi nns det ett EU-förslag på 
högsta tillåtna standbyförbrukning på 
max 0,5 watt för tv-apparater. Det är 
bara en av de testade tv-apparaterna 
som idag skulle klara den nivån om 
förslaget genomförs.

Tydlig energimärkning
skulle underlätta

-Testet visar att nu är det dags att 
synliggöra energiförbrukningen för 
konsumenterna. Det finns idag en 
frivillig energimärkning som base-
ras på tillverkarnas uppgifter. Det 
är ett bra initiativ, men märkningen 
fi nns bara i några butiker. En tydlig 
energimärkning på alla tv-apparater 
liknande den som fi nns på vitvaror 
skulle underlätta för konsumenterna, 
säger Anita Aspegren, enhetschef vid 
Energimyndighetens Testlab.

Bara godkänt för bild- och ljud
Andra viktiga egenskaper som har tes-
tats är bild- och ljudkvalitet, funktioner 

och användarvänlighet. Samtliga fem 
modeller får godkänt, men inte mycket 
mer när det gäller bild- och ljud. Det 
är bara LCD-tv:n från Samsung som 
når upp till det näst högsta betyget 4 
för bilden vid hög upplösning.

HD gäller ofta bara skärmen 
Alla fem modeller ska klara digitala tv-
sändningar via marknätet, därutöver 
kan två även ta emot kabelsändningar 
och en satellit-tv. Innan köp är det vik-
tigt att du som konsument kontrollerar 
med säljaren vilken typ av sändningar 
och vilka digital-tv-operatörer som 
den inbyggda digital-tv-mottagaren 
är avsedd för. 

De testade tv-apparaterna mark-
nadsförs som att de klarar sändningar 
i HD, men det gäller bara skärmen 
och inte de inbyggda digital-tv-mot-
tagarna.

Testet är ett samarbete mellan Konsument-
verket och Energimyndigheten. Energikost-
naden per år baserad på den energiförbruk-
ning som mätts upp vid testet och på att tv:n 
används fem timmar per dag och där emellan 
står i standby. Elkostnaden i exemplet är 
1,25 kr/kWh.

/ www.energimyndigheten.se

Stora skillnader i energiförbrukning
mellan tv-apparater med likvärdig bildkvalitet
Det är stora skillnader i 
energiförbrukning mel-
lan nya tv-apparater med 
likvärdig bildkvalitet. Det 
visar ett test av fem tv-
apparater med inbyggda 
digital-tv-mottagare, som 
Energimyndighetens Test-
lab utfört.

Det fi nns idag 
en frivillig 
energimärkning
som baseras 
på tillverkar-
nas uppgifter. 
Det är ett bra 
initiativ, men 
märkningen
fi nns bara i 
några butiker.

SIOO IMPREGNERING
”Underhållsfritt” - Miljövänligt - Tillförlitligt

Ljus och fin träkänsla.
Suveränt enkelt underhåll.
Ca 10 års livslängd.
Giftfri utan växthusemissioner.
Erhållit EU-miljöpris som
bästa skydd!

”
”

Sioo Träskydd       Sioo Väderskydd VS-2

VÄRLDSNYHET!
För bättre 

behandling
av altaner, 

bryggor m.m.

• Tre gånger längre beständighet än normalt

• Ingen årlig ”oljning”, endast lätt rengöring

• Ljus, mycket attraktiv trälyster

• Mycket god aktiv verkan och skydd mot alger, mögel,
  skadinsekter mm, bevisad i tester

• Biocidfri utan lösningsmedel, med mekanisk verkans
  princip

• Passar allt trä, såväl ute som inne

Produkt-, användar- och köpinformation ges via
www.sioo.nu eller skickas gratis i broschyr. 

Information om produkterna ges även via 0707-42 42 62. 
Försäljning sker via återförsäljarnätet eller direkt från fabrik 
med möjlighet till hemleverans med DHL.
Beställning sker via www.sioo.nu, fax 031-51 90 25, 
tel. 031-23 82 60 eller 0707-42 42 62.

Sioo Färgkultur
Helge Härnemans väg 20 
415 24 Göteborg 
Tel: 0707-42 42 62
e-mail: info@sioo.se 
www.sioo.se

Vi söker ytterligare återförsäljare

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

VI HAR NU FÅTT IN

NEMATODER
MOT

MÖRDARSNIGLAR



Esslon™ Suntuf ®

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

Takplast

www.gop.se

ALLT FÖR TAKET

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

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

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

  Tegelprofi l  .. 44:-/m2+moms

Ventilationshuvar Ventilationshuvar •• Takstegar  Takstegar •• Specialbeslag Specialbeslag

BYGGVARUHANDELN FÖR
PROFFS OCH GÖR-DET-SJÄLVARE

www.hjm.se

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

Vi gör BESLAG efter 
dina egna mått.

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

handelsstål.

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

Täta, lätta, 
lättlagda
Decra-tak

DECRA® Taksystem

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

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

Plannja Takavvattning 
passar alla tak.

JÖNÅKERPANNAN
Lägg nytt tak lättare.

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

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

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.

Släpp in ljuset med 
VELUX takfönster
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Därför har vi som småhusägarnas intresseorgani-
sation inlett ett samarbete med importörerna av 
Ferromol Snigel Effekt. Ett miljövänligt medel som 
på ett effektivt sätt slår ut sniglarna.

Medlemmar i Villaägarna kan köpa medlet i 5 kilos 
säckar till starkt rabatterat pris. Och skall man få 

någon kännbar effekt är det bäst att gå ut hårt. Sni-
geleffekt består av järn III fosfat och vete och ser ut 
ungefär som små blå spagettikorn. Denna samman-
sättning gör att sniglarna lockas att äta medlet. 

Bekämpningsmedlet är ofarligt för andra nytto-
djur och människor. För att det skall bli skadligt för 
t.ex. människor måste man äta halva sin kroppsvikt. 
Mördarsniglarna äter på kvällen/natten och för att 
få bästa effekten med bekämpningen bör medlet 
strös ut kvällstid i rabatter och grönsaksland. De 
äter inte gräs och tycker inte heller om barrväxter 
och städsegröna växter.

STEFAN STJERNEDAL, REGIONCHEF PÅ VILLAÄGARNA REGION VÄST:

Nu startar viNu startar vi
jakten på mördarsniglarna! jakten på mördarsniglarna! 

Stort problem i hela landet

Enligt naturvårdsverket så har snigelstammen 
vuxit för mycket i landet och skall därför bekäm-
pas. Men det spelar nästan ingen roll hur effektiv 
varje enskild villaägare är när grönområden och 
parker i kommunerna fungerar som mördarsnig-
larnas BB.

Om sniglarna i lugn och ro får fortplanta sig (den 
är hermafrodit/tvåkönad med ca 400 nya snigelbe-
bisar/snigel som resultat) ute på allmänningen så 
kommer kommunens villaägare att föra en nästan 
hopplös kamp mot dessa inkräktare. Därför är det 
hög tid att landets kommuner tar problemet på 
allvar och påbörjar bekämpningen. 

Jordbrukarna har också signalerat att mördar-
sniglarna blivit ett allt större problem. Det här 
är inget enskilt villaägarproblem, det här är ett 
samhällsproblem. 

För mer information www.villaagarna.se 

Text: Stefan Stjernedal

Efter den milda vintern invaderar mördar-
sniglarna våra trädgårdar även i år och nu 
måste det hända något. Förtvivlade med-
lemmar ringer och undrar vad de ska göra 
med snigelinvasionen. 

Stefan Stjernedal, regionchef på Villaägarna 
Region Väst.

Längre värme med 
täljstenskaminer
Passa på, i juni har vi kampanjpriser på 14 olika täljstenskaminer från Handöl 

och Contura!  Täljsten har en unik förmåga att lagra värme. En enda brasa 

räcker i många sköna timmar.  Välkommen in i värmen!

Contura 480 28.300:-

NU 25.900:- 1.126:-/mån*

Contura 560 T 21.900:-

NU 19.900:- 865:-/mån*

Handöl 33 T 24.700:-

NU 21.900:- 952:-/mån*

Handöl 52 T 14.400:-

NU 12.900:- 561:-/mån*

Vi arbetar endast med ledande leverantörer och varumärken.

Flera av kaminerna på bilderna är extrautrustade. Kostnader för detta och eventuella frakter kan tillkomma. Med reservation för tryckfel och 
slutförsäljning. Erbjudanden i annonsen kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller tom 30 juni 2008.
* Månadsbeloppen är exempel vid  23 räntefria delbetalningar. Uppläggningsavgift 395 kr, samt aviavgift 25 kr/månad tillkommer.  Möjlighet fi nns 
att delbetala med lägre belopp dock lägst 300:-. Effektiv ränta 15,33% vid 10 000:- och 11,59% vid 100 000:-. Kreditgivare är GE Money Bank.

Contura 660 T 25.100:-

NU 22.900:- 996:-/mån*

Handöl 10 T 20.900:-

NU 17.900:- 778:-/mån*

Handöl Sofi ero 28.300:-

NU 25.900:- 1.126:-/mån*
Contura 450 T 20.900:-

NU 17.900:- 778:-/mån*

Tävling!

Köp din täljstenskamin 

hos oss och du 

har chansen att få 

pengarna tillbaka.

Bara i Eldabutiken!

Marieholmsgatan 1, Göteborg
(500 m norr om gasklockan. I samma hus som Tingstads papper ”Cash”)

Öppet: Månd-Torsd 10-18, Fred 10-13, Lörd stängt t.o.m sept.

Tel 031-707 30 20  | www.gbg-brasvarme.se

VÄRMEHUSET
Stig Lantz i Kinna AB

Fritslavägen 26 B, Kinna 
Öppet: Vard kl 13-18

Tel 0320-358 87
kinna@eldabutiken.se | www.eldabutiken.se

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



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

VÅRA TRALLSORTER PÅ LAGER!
22x95 mm Tryckimpregnerat
28x95 mm Tryckimpregnerat
28x120 mm Tryckimpregnerat
28x120 mm Brun T-imp. vaxad
28x115 mm Sibirisk lärk trall
25x140 mm Cumarotrall profil/slät

REGLAR
45x95 Dim Tryckt 19:00/m

45x120 Dim Tryckt 24:00/m

45x145 Dim Tryckt 28:40/m

45x170 Dim Tryckt 34:00/m

AltanEXTRA
Planera och förbered dig för en skön och härlig sommar!

RUNDAD
HANDLEDARE

34x95 22:50/m

34x120 32:00/m

45x145 42:50/m

Cuprinola!
Så blir det ordentligt gjort.

Riktigt träskydd
Ditt hus är under ständigt angrepp. 
Träets värsta fi ender är solens skad-
liga strålar, svamp, mögel, väder och 
vind.

Cuprinol har tillverkat träskydd i mer 
än 70 år. Vi testar ständigt våra pro-
dukter under extrema väderförhållan-
den på försöksstationer, bl a i alperna. 
Vi kan därför garantera att Cuprinol 
har dokumenterat lång hållbarhet.

Fasadfärg 5 lit

569:-
Ord.pris 790:-

Trädäck lasyr 
5 lit

389:-
Ord.pris 514:-

Trägrund 5 lit

349:-
Ord.pris 487:-

Träolja V 5 lit

198:-
Ord.pris 272:-

Träolja 5 lit

209:-
Ord.pris 283:-

RÄDDA MILJÖN.

SPARA PENGAR.

10.000 KR
VÄLJ ENERGIFÖNSTER OCH 

FÅ BIDRAG PÅ UPP TILL



Bild: JE WEINITZ

14 Villa&Fritid nr 5 | 2008

Långtifrån alla villaägare har till-
gång till kommunalt dricksvatten. I 
glesbygden är det snarare regel än 
undantag att man hämtar vattnet ur 
egen brunn. 

Vid många äldre hus på landet fi nns 
redan en grävd brunn. Men numera 
ersätts ofta grävda brunnar med djup-
borrade, säger Anders Nelson, om-
budsman på Svenska Borrentreprenö-
rers Branschorganisation Geotec:

- Eftersom grävda brunnar tar vat-
ten från ytliga grundvattenmagasin är 
de mer utsatta för yttre påverkan, till 
exempel nybyggnationer med närlig-
gande avlopp. Därför är det vanligt att 
man ersätter en grävd brunn för att 
vattenkvaliteten försämrats eller för 
att brunnen sinat. 

Nyproduktionen av grävda brunnar 
är idag marginell. En förklaring är allt 
färre entreprenörer erbjuder denna 
tjänst. Och vill man inte gräva själv 
återstår bara borrning som alternativ. 

Borrare bör ha personcertifi kat
Om man ska investera i en borrad 
brunn är det lämpligt att välja ett fö-
retag som är lokalt etablerat och har 
utfört vattenbrunnsborrning i området 
tidigare, säger Anders Nelson. 

- Den som utför borrningen bör ha 
ett personcertifikat. Certifikatet är 
en garanti om att borraren har kun-
skap om både borrteknik, geologi och 
miljö. 

Hos certifi eringsorganet Sitac (www.
sitac.se) fi nns en förteckning på vilka 
företag som har certifi erade borrare.

Ett annat råd är att låta brunnsborra-
ren ansvara för hela entreprenaden. 

- Om det inträffar något fel så fi nns 
det bara en som är ansvarig, det un-
derlättar servicen för brunnsägaren, 
säger Anders Nelson.

Kostnaden för en totalentreprenad, 
”från brunn till kran”, brukar ligga 
kring 50 000-75 000 kronor inklusive 
moms.

Brunnsborraren ansvarar för att 
vattnet är fritt från partiklar (sand och 
lera), men har däremot inget ansvar 
för den kemiska kvaliteten på grund-
vattnet. Eventuell vattenrening får 
bekostas av fastighetsägaren själv.

Ditt eget ansvar
Det kommunala dricksvattnet omfat-
tas av regler med stränga kvalitetskrav. 
Motsvarande regler fi nns inte när det 
gäller privat vattentäkt. Har du egen 
brunn får du alltså själv ta ansvar 
för kontroll av vattnet och eventuella 
åtgärder.
- Provtagningar på brunnsvattnet bör 
göras ungefär vart tredje år, säger Ma-
rianne Löwenhielm, miljöutredare på 
Socialstyrelsen.

- Både vattenkvalitet och vattentill-
gång i en brunn kan förändras med 
tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att 
det fi nns tydliga tecken som missfärg-
ningar eller dålig smak. Idag väljer 
många att enbart göra provtagning 
vid fastighetsköp, men med tanke på 
att grundvattnet i brunnen är för-
änderligt bör man göra regelbundna 
uppföljningskontroller.

Många kommuner erbjuder rabat-
terat pris för en vattenanalys, samt 
provtagningsfl askor som kan lämnas 
under speciella inlämningsdagar.  

Kommunen anlitar i sin tur ett ackre-
diterat laboratorium. 

Mikrobiologiskt
eller kemiskt prov

I vanliga fall kan man välja mellan att 

göra en mikrobiologisk eller kemisk 
kontroll av brunnsvattnet.

Vid en mikrobiologisk undersökning 
kontrolleras bakterier i vattnet, medan 
en kemisk analys är mer omfattande 
och rymmer bland annat kontroll av 
metallhalter. Den senare undersök-

Tryggt med borrad brunn
- men vattnet kan behöva renas
Grävda brunnar försvinner och ersätts allt oftare med 
borrade. En djupborrad brunn ger tryggare vattenför-
sörjning och är mindre känslig för miljöpåverkan. Ändå 
är det vanligt att brunnsvattnet behöver renas för att 
uppnå bra dricksvattenkvalitet.

Har du egen brunn får du själv ta ansvar för kontroll av vattnet 
och eventuella åtgärder.

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.

080610.

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
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RENT VATTEN

EG fi ltret tar bort:
Järn - Mangan - Lågt pH

Svavelväte - Aggressiv kolsyra
Rostfritt stål 2333. 

Manuell renspolning 2-3 ggr/år

Pl. 8232 444 92 Stenungsund
Tel / fax 0303-524 45

www.egvattenfi lter.se

EG VATTENFILTER

UTAN KEMIKALIER
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ningen brukar kräva fl er provtagningsfl askor. Kom-
munen eller analysföretaget ger råd för hur respektive 
provtagning ska genomföras.

I vissa områden där det förekommer radon i berg-
grunden bör man göra ett radonprov på vattnet. Provet 
tas i en gastät glasfl aska och mäts på laboratoriet i 
en så kallad gammaspektrometer, som visar hur hög 
radonhalt provet har.

Analys ligger till grund för åtgärder 
”Tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” eller ”otjänligt” 
är de riktvärden som Socialstyrelsen har för dricks-
vattenkvalitet.

- Om vattnet bedöms som ”otjänligt” ska man und-
vika att konsumera det, man bör då göra en ordentlig 
kontroll av brunnen och försöka spåra föroreningskäl-
lan. ”Tjänligt med anmärkning” är ett slags varnings-
klocka. Det innebär att man kan dricka vattnet utan 
hälsorisk, men att det indikerar en förorening som 
ligger över gränsvärdet och därför helst bör åtgärdas, 
förklarar Marianne Löwenhielm.

Får själv ta kontakt med
vattenreningsföretag

I vattenlaboratoriernas analysprotokoll medföljer ett 
utlåtande som baseras på Socialstyrelsens riktvärden. 
I protokollet fi nns även uppgifter över vilka analyser 
som gjorts och hur höga halter som fi nns av mikro-
biologiska och/eller kemiska ämnen. Protokollet ligger 
sedan till grund för vilka åtgärder som är lämpliga 
att göra. 

Eftersom de ackrediterade vattenlaboratorierna är 
oberoende kan de inte rekommendera vilka renings-
metoder eller vattenfi lter som är lämpligast. Det inne-
bär att man själv får ta kontakt med ett vattenrenings-
företag som, med utgångspunkt från analysprotokollet, 
föreslår en lämplig reningsutrustning.

Text: Lars Bärtås

En kemisk och bakteriell analys brukar som re-
gel räcka för att få en bra uppfattning om vatt-
net i brunnen är tjänligt. Men det kan fi nnas 
ämnen i vattnet som inte kontrolleras i dessa 
prov, till exempel radon, uran och arsenik.

Riktvärden överskrids
Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och Sveriges 
Geologiska Undersökningar (SGU) har nyligen 
genomfört provtagningar på slumpmässigt 
utvalda brunnar runt om i Sverige. Resultatet 
visar att halterna av radon, uran och arsenik 
överskrider Socialstyrelsens riktvärden i ett 
fl ertal brunnar. 

– Problemet är oftast lokalt begränsat, men 
både radon och arsenik kan förekomma utan-
för de riskområden som vi lokaliserat, säger 
Britt-Marie Ek vid SGU.

Som brunnsägare bör man i första hand ta 
kontakt med sin kommun för närmare infor-
mation. Men samtidigt är det viktigt att man 
undersöker vattenkvaliteten i sin enskilda 
brunn, säger Britt-Marie Ek.

- Vi anser att man bör inkludera en under-
sökning av radon, uran och arsenik. Det krävs 
ett separat prov för radon, medan uran och 
arsenik kan undersökas med samma analys-
instrument som den traditionella kemiska 
analysen.

Surt vatten ett vanligt problem
Vanligast är att brunnar har problem med surt 
vatten samt metaller som järn och mangan. 
Men i vissa brunnar förekommer även förhöjda 
halter av fl uorider, ett problem som sällan 
uppmärksammas.

- Fluorider förekommer naturligt i grund-
vattnet, men i allt för stor mängd är det skad-
ligt, säger Stig Lundahl på Aqua Invent.

Fluorider kan renas via en fi lteranläggning 
under vasken, det vill säga där vattnet konsu-
meras. Även vatten med uran och arsenik kan 
renas med lokalt placerade fi lter.

- Det kan bli väldigt dyrt att rena allt vatten 
som används i huset. Istället bör man sätta in 
reningen där man konsumerar det som dricks-
vatten, poängterar han.

Vattenanalysen ligger till grund för vilka 
reningsåtgärder som kan behövas. Vänd dig till 
kommunen eller ackrediterat laboratorium för 
mer information om provtagning.

Text: Lars Bärtås

Viktigt kontrollera 
fl er ämnen i vattnet
Brunnsvattenanalyser bör bli mer om-
fattande än idag, menar SSI och SGU. 
Prover visar att radioaktiva ämnen 
förekommer i högre utsträckning än 
vad man trott, särskilt i bergborrrade 
brunnar

Godkänd!
Framtidens toaletter är Svanentestade!

MullToa 60 den enda svenska miljögodkända toaletten
Godkänd i alla kommuner • Hygienisk och enkel tömning

Kvalitetstestad • Lätt att sköta • Enkel installation
Slutet system – inget avlopp • Ekonomisk

För Broschyr ring 
031-42 46 55

Fax 031-424908
www.mulltoa.com

Mårdvägen 7 | 352 45 Växjö | Tel 0470-700 600
Fax 0470-700 610 | info@aquaexpert.se

Vill du också
bli nöjd med
ditt vatten?

www.aquaexpert.se

Vi hjälper dig att få 
ett naturligt rent vatten, 

direkt från din brunn.

Kontakta oss så hjälper vi dig med hela processen 
– från analys till installation. Tryggt och enkelt.

Har du egen borrad
eller grävd brunn?
Med Enwas fi lter får du garanterat 
friskt och klart vatten.

Om vattnet är bräckt (salt) klarar vi
det med vår RO-teknik.

Vi har lång erfarenhet inom vatten-
reningsteknik och har stor kunskap 
inom fi ltrerings- och avsaltnings-
teknik.

Kontakta Enwa för mer information 
om hur du får rent vatten.

Backa Strandgata 8, 422 46 Hisings Backa
Tel 031-742 92 50  www.enwa.se



TRUCKGATAN 2,
Rollsbo ind. omr. KUNGÄLV

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

YTTERBY
 RÖR AB

Värme - Vatten - Sanitet

Kompletta
pelletspaket!

Pellets- ved- eller elvärme?
Vi har lösningen!

 www.varmebaronen.se 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 WCIfö Sign vägghängd WC

FM Mattsson
Trädgårdskran

Trädgårdskran 
FMM 4290 är själv-
dränerande och frys-
säker även om slangen 
sitter på!

Vill du ha varmt vatten 
år efter år ska du välja NIBE

Minst fem av tio svenska hushåll värmer 
sitt varmvatten med en beredare från 
NIBE. De fi nns i en mängd olika stor-
lekar och utföranden som passar allt 
från minsta fritidshus till största villa 
och hyreshus. Vill du veta mer om 
vilken varmvattenberedare som passar 
dina behov bäst, hör av dig!

Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter
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- Det är lämpligt att låta kommunens 
miljöinspektörer inspektera anlägg-
ningen innan man gör en eventuell 
åtgärd, säger Eva-Lotte Sandin på 
Naturvårdsverket.

Egen brunn och avloppsanläggning 
är alternativet för de fl esta husägare 
som inte har tillgång till det kommu-
nala ledningsnätet. Det handlar om ett 
stort antal fastigheter, såväl villor som 
fritidshus. Många av de befi ntliga re-
ningsanläggningarna i dessa hus mot-
svarar emellertid inte de allmänna råd 
som tagits fram av Naturvårdsverket 
och som gäller sedan augusti 2006.

Anläggningens miljöpåverkan
- De tidigare råden var inriktade på 
hur man skulle konstruera avloppsan-
läggningen, medan de nya råden utgår 
från anläggningens miljöpåverkan, det 
vill säga vad som släpps ut, säger Eva-
Lotte Sandin på Naturvårdsverket.

För att inte påverka miljön negativt, 
måste avloppsvattnet nu tas om hand 
och renas på ett helt annat sätt än ti-
digare. Kraven på rening kan variera 
mellan kommunerna, men riktlinjerna 
är desamma. Det avgörande är vilken 
sorts mark som tar emot avloppet och 
vad miljön i området tål.

Svårt att själv bedömma
- Det kan vara svårt för fastighetsäga-
ren att själv bedöma om ens avlopps-
anläggning uppfyller kraven. Därför 
kan det vara lämpligt att avvakta ett 
besked från kommunens miljöför-
valtning som ansvarar för tillsynen av 
anläggningarna.

Naturvårdsverket är i färd med att ta 
fram en handbok med råd om miljö-
vänliga avloppsanordningar. Handbo-
ken ska vara klar innan semestern. Det 
fi nns även tips att hämta på hemsidan 
Avloppsguiden: www.avloppsguiden.
se. Mer information om de nya miljörå-
den fi nns på Naturvårdsverkets hem-
sida: www.naturvardsverket.se (sök 
efter enskilda avlopp under rubriken 
”Verksamheter med miljöpåverkan”)

Text: Lars Bärtås

Är ditt avlopp godkänt?Är ditt avlopp godkänt?
Hösten 2006 infördes nya råd 
om enskilda avlopp. Enligt Na-
turvårdsverket kan det inne-
bära att avloppsutsläppen från 
många villor och fritidshus inte 
längre godkänns enligt miljö-
kraven.

Om man inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten- och avlopp får man 
göra en så kallad enskild avloppsanläggning. För att anlägga en sådan krävs tillstånd 
från miljöförvaltningen om wc är kopplat till anläggningen. Tillstånd krävs även för 
att bygga en anläggning för bad-, disk- och tvättvatten inom vissa särskilt känsliga 
områden. I övriga fall krävs anmälan. 

Ansökan/anmälan görs skriftligen på en blankett som kan rekvirera hos Miljöför-
valtningen.

Kontakta miljöförvaltningens inspektörer om du har frågor kring din anläggning.

Fakta:

Kraven på rening kan variera mellan kommunerna, men riktlinjerna är desamma. Det 
avgörande är vilken sorts mark som tar emot avloppet och vad miljön i området tål.

Bild: JE WEINITZ

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
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Nu undrar ni vad jag menar. Jo, idag fl yttar våra ungdo-
mar iväg till andra länder för att studera, arbeta eller 
bara resa för att se spännande delar av världen. Detta 
skall man stötta för det ger våra ungdomar ansvar, 
erfarenhet och en mognad.  

Därute i ett annat land kanske de träffar sin livs-
partner som har ett helt annat medborgarskap och de 
kanske bosätter sig utomlands. De kanske arbetar i ett 
stort internationellt företag och får möjlighet att arbeta 
några år utomlands och tar även med sin familj.

Vid separtion - bosättningslandets lagar
gäller efter två år

Vad händer om två makar fl yttar iväg till USA för att 
en av makarna skall arbeta där under ex. 3 år och det 
blir en skilsmässa efter 2,5 år. Efter 2 år i ett annat land 
så gäller bosättningslandets lagar på den ekonomiska 
bodelningen vid separation. Inte svensk lag.

Hur många känner till detta när de ger sig iväg?. Här 

När världen
internatione

I en Mulltoa bryter naturens mik-
roorganismer ner avfallet och för-
vandlar det till mull på samma 
sätt som växter multnar i naturen. 
Värme tillförs för att avdunsta över-
skottsvätska. Syre tillförs genom att 
en fl äkt cirkulerar luft samtidigt som 
omrörningen luckrar upp kompos-
ten i toaletten. Specialmull tillförs 
för att ge bättre uppsugning av 
urin och en porösare kompost. En 
termostat anpassar värmen för att få rätt fuktighet 
i komposten.

Höga krav
Kraven för att få en Mulltoa Svanmärkt har satts 
mycket högt. Kriterierna har fastställts av Natur-
vårdsverket, Socialstyrelsen och Konsumentverket 
i samarbete med Nordisk Miljömärkning.

De viktigaste egenskaperna som testas är:
Kvalitet: Gäller täthet, mekaniska och elektriska 

komponenter, ventilation, slitage.
Lukt: Ingen lukt inomhus och inte heller utomhus 

på markplan vid fastigheten.
Skötsel: Hygienisk och lätt att ut-

föra.
Funktion: Fyra personer vid perma-

nent bruk och dessutom perioder med 
dubbel helgbelastning.

Miljö: Slutprodukten testas så att 
den är hygienisk att hantera och 
miljövänlig.

Ekonomi: Termostatstyrd värme som 
anpassas efter belastningen. Detta gör 
att toaletten klarar de gränsvärden 

som fastställts beträffande elförbrukningen.

Slut på latrintömning
Från år 2005 gäller totalt deponeringsförbud på 
allt organiskt avfall som t ex latrin. Kommunerna 
kommer inte längre att kunna ta emot avfallet. För 
den enskilde husägaren blir det därmed svårt att bli 
av med sin latrin. Från 2008 gäller nya anvisningar 
från Arbetsmiljöinspektionen som innebär ytterli-
gare begränsningar av latrinhämtningen. 

Den första miljögodkända mulltoan
Swedish Ecology AB presenterar nu Mulltoa 
60, den första miljögodkända toaletten.

Husknuten i Göteborg
Göran          031-497058
Magnus       031-497088

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

Vår affärsidé är att tillfredsställa 
människors behov av funktionellt boende. 

Det är Dina idéer och tankar som 
inspirerar oss.

Välkommen till oss!

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

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

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

Nu har vi � yttat till 
nya fräscha lokaler.

Stor NIBE-utställning. 
Välkommen att 

besöka oss!

KOSTNADSFRIA 

ENERGIKALKYLER

OCH HEMBESÖK

av kvali� cerad

elkraftsingenjör

B E R G V Ä R M E P U M PA R

F R Å N LU F T S V Ä R M E P U M PA R

LUFT/VATTENV Ä R M E P U M PA R

SERVICE/INSTALLATION

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

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

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

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

ELINSTALLATION   VILLAVÄRME  NIBE AUKT. SERVICE  RESERVDELAR

Sveriges största leverantör
av villavärmeprodukter
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Jurist Helene R Unger, från Swedbank i Mölndal, 
tar upp aktuella frågor om boende- och famijeekonomi.

FAMILJEEKONOMI

gäller det att makarna skriver ett lagvalsavtal om att de 
vill att svensk lag skall gälla vid en ev. bodelning vid 
separation. Detta gör man hos jurist eller advokat. 

Vid dödsfall - arvskifte enligt
medborgarskapslandets lagar 

Vid ett dödsfall görs också först en ekonomisk bo-
delning enligt bosättningslandets lag men sedan när 
arvet skall skiftas då tittar man på det land som man 
är medborgare i och det landets lag blir gällande. Så 
är jag svensk bosatt i USA så gäller svensk lag på hur 
arvet skall delas.

Vad händer om nu dottern träffar en iransk kille som 
är iransk medborgare. De gifter sig och bosätter sig i 
Sverige. Dör mannen då är det iransk lag som gäller 
på hur arvet skall delas. 

Här gäller det att när man skriver testamente kolla 
upp vad som gäller enligt medborgarskapets lands 
lag.

Hur får jag testamentera 
Jag kan skriva ett testamente enligt svenska form-
krav men måste i testamentet på arvsfördelningen 
ta hänsyn till iransk lag. Flyttar paret till Iran blir det 
efter 2 år det landets lag som styr den ekonomiska 
bodelningen.  Är jag gift men en nordisk medborgare 
ja då gäller andra regler.

Kontakta advokat i bosättningslandet
Många gånger när man fl yttar utomlands så är det 
bra att kontakta en advokat i det landet och fråga hur 
deras internationella privaträtt ser ut och ev. kanske 
upprätta juridiska handlingar i landet. I Sverige är 
vi vana vid att skriva inbördes testamenten mellan 
makar men i utlandet är det brukligt att varje make 
har sitt testamente.

Vad händer om jag är sambo med en man och vi 
fl yttar utomlands. Hur ser det landet på en ekonomisk 
bodelning vid en sepration. Vi har en lag för detta i 
Sverige men har det nya landet det? 

Olika medborgarskap -
ta reda på vad som gäller

Så lever ni med någon med ett annat medborgarskap 
är det viktigt att se över vad som händer vid dödsfall 
och skall ni fl ytta utomlands några år så ta reda på 
det nya landets lagar. 

Men nu väntar vi på en förhoppningsvis varm som-
mar med ledighet från skola och några veckor från 
arbetet med lata sköna dagar å…………..   

Text: Helene R Unger

n krymper kommer 
ell privaträtt in i våra familjer

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

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

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

Villa Sjövik 
en njutning för ögat

Eksjöhus Försäljningskontor 
Husknuten

 Västra Frölunda
Tel. 031-45 03 00

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

Välkommen att besöka våra två  
visningshus på Husknuten! 

Underhållsfria fönster
för samma pris 
som träfönster!

Besök vår utställning och 
få en opartisk information.
Det skall vara lätt att välja!
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 Gör du inget eget val av elavtal utser den lokala 
nätägaren (det företag som har hand om elnätet på 
orten) en elhandlare som säljer el till dig. Du får 
då ett avtal med så kallat tillsvidarepris. 

Tillsvidarepriset är nästan alltid högre jämfört 
med andra typer av avtal, även hos samma elhand-
lare. Man får även ett tillsvidarepris om man haft 
ett avtal där bindningstiden gått ut utan att ha 
förlängts eller ersatts med något annat avtal. 

Tillsvidarepris bestäms av elhandlaren och kan 
höjas när elhandlaren tycker att detta är lämpligt. 
Det enda kravet är att elhandlaren måste meddela 
konsumenten 15 dagar innan ändringen träder i 
kraft. 

Uppsägningstiden för ett tillsvidarepris är i 
praktiken minst en månad, men kan vara kortare 
om konsumenten väljer ett avtal hos samma el-
handlare. 

Det är en myt att rörligt elpris är dyrare än ett 
fast pris. I 36 månader av 52 var det rörliga elpriset 
billigare än det fasta, enligt en undersökning från 
Telge Energi. 

Källa: www.konsumentverket.se
och Telge Energi

Den vanligaste 
el-avtalsformen 
är den dyraste!!
Den vanligaste avtalsformen för nordiska 
elkunder är fortfarande tillsvidareprisav-
tal, vilket de kunder har som inte aktivt 
valt ett fast- eller rörligt elpris. 

Mellan 2009 och 2013 planerar Banverket att utföra 
ett antal åtgärder i syfte att minska bullret från 
särskilt högtrafi kerade banor. Man kommer att 
utföra både spårnära åtgärder i form av till exem-
pel spårslipningsinsatser samt verka för åtgärder 
direkt på tågen. I vissa svårare fall planerar man 
också åtgärder som bullerskärmar, vallar eller 
extra ljudisolerande fasader och fönster.

Detta till följd av det nyligen utarbetade åtgärds-
programmet mot buller. Programmet bygger på 
den kartläggning som Banverket utförde under 
2007 då man kartlade bullernivån längs de sträckor 
som trafi keras av fl er än 60 000 tåg per år. Kartlägg-
ningen omfattar de mest trafi kerade delarna, bland 
annat delar av Västra stambanan. Sammanlagt 
omfattar kartläggningarna 31 mil järnväg.

Kartläggningen har visat att längs dessa sträckor 
exponeras sammanlagt cirka 61 000 personer för 
ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA från järnvägen 
utomhus vid bostadens mest exponerade fasad. 55 
dBA är det riktvärde för trafi kbuller som inte bör 
överskridas vid nybyggnad av bostäder och vid 
ny- eller ombyggnad av trafi kinfrastruktur.

Åtgärdsprogrammet konstaterar att bullernivån 
beror på tågtyp, hastighet, tåglängd samt antal tåg. 
Den dominerande bullerkällan är i de fl esta fall 
kontakten mellan hjul och räls då det uppkommer 
så kallat rullningsljud. 

Möjligheten att lämna synpunkter på åtgärds-
programmet fi nns till och med den 31 augusti 
2008. 

/ www.banverket.se

Tyck till om åtgärds-
program mot buller
Banverket har utarbetat ett förslag till 
åtgärdsprogram mot buller. Nu erbjuds 
allmänheten och berörda myndigheter 
och organisationer möjligheten att läm-
na synpunkter. 

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

– skorstenen med unika
möjligheter och egenskaper

Bästa kvalité
– garanterar säkerhet.

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

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

• Godstjockleken är 1 mm.

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

• stort urval på färg och mate-
rial.

• 25 års garanti.

www.nvi.se

Scanspis firar 30 år.
Jubileumspriser från 
Scanspis och Jøtul.

Scanspis 53 Rostfri
Ord. från kr 27 900,-
Nu från kr 22 900,-

Scanspis Andersen 4-5

Ord. från kr 9 900,-
Nu från kr 8 990,-

För mer information, gå in på www.jotul.se och www.scanspis.se * Priset gäller ochså för Jøtul F 371

Jøtul F 373

Pris från kr 17 890,-
Nu från kr 14 890,-* 

Jøtul F 3
Pris från kr 10 900,-
Nu från kr 8 900,-

Jøtul FS 11

Pris från kr 23 900,-
Nu från kr 19 900,-

– skorstenen med unika
möjligheter och egenskaper

Bästa kvalité
– garanterar säkerhet.

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

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

• Godstjockleken är 1 mm.

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

• stort urval på färg och mate-
rial.

• 25 års garanti.

www.nvi.se

EOS 1175

Mosaik

CONTURA 560T en modern täljstenskamin med 
sidoljus.

Förr 21 900:- NU 19 900:-

HANDÖL 52T Liten och 172 kg tung kamin 
som med sidor och topp av massiv täljsten.

Förr 14 400:- NU 12 900:-

Vi
 h

ar
 ka

m
pa

nj
pr

ise
r p

å 1
4 

ol
ik

a t
äl

jst
en

sk
am

in
er

 fr
ån

 H
an

dö
l o

ch
 Co

nt
ur

a. 
Gä

lle
r t

 o
 m

 3
0 

ju
ni

 2
00

8.

Tävling!

Köp din täljstenskamin

hos oss och du

har chansen att få

pengarna tillbaka.

Bara i Eldabutiken!

Kampanjpriserna gäller t o m 30 juni 2008.
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AGNETA
FORS CERVINFORS CERVIN

Processionslarver, eller som de heter på fran-
ska ” Chenille Processionnaire du Pin”, är ett 
av de mest obehagliga små djur man kan 
träffa på i den sydfranska naturen.

Den härjar även i andra delar av Europa, 
bland annat i Spanien och Portugal. Förra 
året invaderande den  östra Belgien. Till och 
med på Gotland och på Öland har man funnit 
liknande djur.

Larven ses från januari till mitten av april. 
De är som farligast i slutet av februari.  I april 
gräver den ner sig i jorden och förpuppar sig 
till fjäril. Varje larv är 3-4 cm stor. 

Vad är det då som gör processionslarven 
så hemsk? Den är ju till och med lite söt 
med sin päls. Pälsen är giftig och kan virvla 
runt i luften och förorsaka allergiska reak-
tioner, smärta, sveda, ögoninfl ammationer. 
Även djur kan drabbas och kläs därför i 
skyddsdräkter där larverna har sin framfart. 
Hundra och katter dras till den bittersöta 
lukten och vill därför försöka smaka på de. 

Det dör dom av! 
Larverna ödelägger träd efter träd på 

jakten efter föda. Unga träd dör, andra blir 
gul-bruna.

I procession
Till naturen är processionslarven ytterst säll-
skaplig. I alla fall med sina ”kompisar”.

Vid sina vandringar promenerar de med 
varandra i procession.

Denna utgöres av en kedja, som bildas av 
att varje larv, med undantag av anföraren, 
berör den närmast föregåendeindividens 
bakkropp med sitt huvud. Denna vandrande 
kedja lämnar efter sig något som ser ut som 
fi naste silke. De är med andra ord lätta att 
känna igen. De älskar ekar och även tallar.

Bekämpning
Det råder stora problem med bekämpningen 
av larven. Det känns igen i jakten på den 
spanska mördarsnigeln. Vad man absolut 

inte ska göra är att slå på dem med spade 
eller dylikt för då kan man vara säker på att 
håren virvlar upp och en allergisk reaktion 
beställs. Om den ramlar ner från ett träd på 
dig så borsta inte bort den med handen för 
då utlöses sveda och smärta. Rengör golfbol-
lar, bouleklot och andra typer av bollar om 
de rullat över en procession.

Man brukar biologiska medel; Beskär 
träden; Använder feromoner; Använder 
hårspray för att binda deras hår på plats! Att 
sätta eld på raringarna verkar vara det mest 
lyckade sättet att ta död på dem. Men pass 
upp,  istället fi nns risken att man i det torra 
vädret lyckas ställa till en brand istället.

Ha en skön sommar i jakten på sniglar och 
andra varelser.

AFC

För torrt för mördarsniglarna
i Provence

Skadorna efter processionslarvernas 
framfart är betydligt mer omfattande 
än efter mördarsniglarna i Sverige.

Ill.  AFC

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

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

Välkommen till oss för kostnadfri rådgivning och offert!

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

Kontakta oss för kostnadsfri 
energirådgivning samt hembesök.

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

www.nibe.se

BergvärmeFrånluftLuft-vatten
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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 24/6 2008. Vinsten skickas med post till vinnarna.

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

Märk kuvertet med  ”Korsord”.

Lös korsordet och vinn lotter! 

Vinnare korsordet i nr 4 /08
Ett lottpaket:
Leif Karlsson, Stora Kärrsväg 10, 423 71 Säve

Två trisslotter:
Louise Arnoldsson, Minas Väg 12, 424 71 Olofstorp

Gunnar Truvé, Hammarströms täppa 9, 443 39 Lerum

Bruno Gustavsson, Harvägen 8, 433 70 Sävedalen

Christina Betz, Säveåvägen 2, 448 31 Floda
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Lika fräscht som det är med nya 
markiser på ett hus, lika trist är det 
när de är smutsiga och urblekta. Att 
tvätta markiser är inte vare sig kul 
eller lätt.

Moogios nya Sunsilk-väv från 
Tyskland löser problemet genom 
ett osynligt så kallat nano-lager på 
polyesterväven. De extremt små 
nanopartiklarna skapar ytskikt som 
har en extremt jämn yta. Så jämn att 
smutsen helt enkelt inte fäster.

Dessutom är själva väven vävd av 
tunnare trådar vilket ger en tätare 
väv och mer lyster i färgerna.

- Man kan använda en Sunsilk-
väv en hel sommar, och sedan spo-
lar man bara av fågelspillning och 

smuts med en vattenslang, säger 
Joakim Björnek på Moogio.

- Men för det mesta behövs inte 
ens det, eftersom merparten av 
smutsen försvinner i vanligt regn!

Solskyddsfaktor 80
Under en markis sitter man för att 
få skugga. 
- Sunsilk-väven förses med UV-
skydd som ger en solskyddsfaktor på 
minst 80, säger Joakim Björnek. 

- Men detta ger inte bara ett skydd 
mot solens strålar för oss människor. 
Det skyddar också själva väven, och 
gör att den inte bryts ner av solen. 
Både färgen och alla andra egenska-
per bibehålls längre.

Markisväven som
inte blir smutsig

Solkskyddskedjan 
Moogio en helt ny 
markisväv som inte 
blir smutsig. 

Och som dessutom 
skyddar de som sitter 
under den mot UV-
strålning.

Det är extremt små nanopartiklarna som skapar ett 
ytskikt med en så jämn yta att smutsen inte fäster.

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

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!

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

ON 111 Spotlight
350 x 140 mm
12 volt, max 2x50W
2.849:-

Opus
Tak/vägg fi nns i fl era 
färger och modeller
Från 495:-

Bernadotte
Tak/Vägg fi nns i 
fl era färger
Enkel 165X100 mm
Dubbel 300X100 mm
Från 445:-
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Gårdspumpen Kronan
 still going strong
Gårdspumpen började tillverkas under 1900-talets 
första årtionde. Den förenklade vattenhanteringen 
för människorna på landsbygden. Nu behövde man 
inte längre hissa upp 
vatten från brunnen 
för hand.

På gamla gårdar 
och torp står den än 
i dag kvar, kanske 
lite sliten men vid 
ett plötsligt ström-
avbrott blir den en 
viktig vattenreserv. 
Många fritidshus
har gårdspumpen 
som sin enda vat-
tenförsörjning.

Gårdspumpen 
Kronan tillverkas av 
gjutjärn, grönlack-
erad och försedd 
med
handmålade deko-
reringar i guldfärg. 
Pumpen är avsedd 
för grävda brunnar och är frostfri till sin konstruk-
tion.

/ Osby Pump

Grilla för fi nsmakare
Är du pigg på att pröva nya recept till grillfesten? 

Vill du variera dina vanliga rätter med fräscha och spän-
nande idéer från andra länder? Önskar du överraska 
dina gäster med något de aldrig har ätit förut?

Då är det här en bok för dig - här fi nns omkring 
65 recept på läckerheter med grönsaker, fi sk, kött av 
alla de slag, bröd samt frukter och bär som passar till 
förrätter, huvudrätter och desserter. 

Här ett axplock av de grillade frestelser boken 
innehåller: fjärilsräkor med chili- och hallonsås, lamm-
bullar med myntachutney, rökt lax med mango- och 
ananassås, jordgubbar och marshmallows, basilika- och 
ostfylld fl äskfi lé, kyckling med het nötsås, nektariner 
med persikogrädde, rosmarinkryddat lamm, revbens-

spjäll med ingefärs- och lökröra, mangohalvor med 
lime och sorbet, rökt kyckling med pumpapesto, 
calvadosbananer med kolasås.

av Tubby 
Linda/ Forum

Vad vore sommaren utan grillning

Move your ass!
Vad varje man bör veta om 
dans

Det här är en första hjälpen-
bok för alla män som vill ha 
snabb och enkel vägledning 
till dansens värld. Tony Irving, 
känd från TV-programmet Let’s 
Dance, och Anna Strid, som 
tävlingsdansat i många år, hjälper till med dansstegen 
samt ger en lektion i dansens vett och etikett.

Move your ass! fungerar som en introduktion till dans 
i största allmänhet, en vett- och etikettbok för dans samt 
en regelrätt danskurs med tillhörande dvd. Det är den 
enklaste danskurs som någonsin skapats! Du kan ta med 
den var som helst och här fi nns till och med en idiotsäker 
dans som Tony Irving skapat som verkligen bevisar att 

ALLA KAN DANSA. 
Move your ass! ger män i alla 

åldrar en möjlighet att gå ut på dansgolvet 
utan att få hjärtklappning eller känna obehag. 
Pardans handlar om ett samspel. För att illus-
trera olika problem som män ofta upplever 
i samband med dans beskriver boken ett 
antal karaktärer som alla har ett komplicerat 
förhållande till dans. 

Läs berättelserna och identifi era vilken 
danstyp du själv – eller din man – tillhör. Boken innehåller 
en kort beskrivning av de tio vanligaste sällskapsdanserna 
och ett kapitel om vett och etikett i dansens värld. Av-
slutningsvis får du ett antal danskort som du tillsammans 
med dvd-skivan kan använda för att lära dig dansa. Lycka 
till! Och kom ihåg: ALLA KAN DANSA!

av Tony Irving, och Anna Strid / Prisma

Bygg dittpersonliga hus!
Det är du som skall bestämma hur ditt hus ska se ut – inte 

vi. Med dina idéer och vår erfarenhet, förverkligar vi dina 

drömmar om ett nytt hus.

Ring eller maila oss 

för att beställa våra 

nya huskataloger och 

vårt magasin

Kungshus följer den svenska tradi-
tionen av kust- och landskapshus 
i klassisk sekelskiftesstil. Med sin 
särpräglade stil och omsorg om varje 
detalj erbjuder Kungshus en tidlös 
kvalitet. Där lever du kungligt.

Thomas Andersson
0707-22 68 60
thomas-a@kungshus.se

Med hög grundstandard och stor 
fl exibilitet i val av planlösning, in-
redning och exteriör fi nns det ett 

Stjärnhus för alla. Ett Stjärnhus
kan bokstavligen byggas i hund-

ratals varianter. Säkert hittar vi
en lösning som passar dig.

Martin Thulin 0733-56 09 52
martin.thulin@ekeforshus.se

Gymnasiegatan 6 (Vita Fläcken)

442 34 Kungälv. T. 0303-196 10, 131 20

www.ekeforshus.se

Holmersund

Stora Björn Björksund

Lyran

NYA HUS-KATALOGER

Transport och montering utförs

Ord pris 5.500:- 

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

Prisex.

10 m KOMPLETT3.295:-

BILLIGAST PÅ
FLAGGSTÄNGER

Köper du en fl aggstång under juni så bjuder
vi på vimpeln! 

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

Vard. 10-18, Lörd 10-14



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

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! Förnya ditt hem med dörrar från Dooria

Addera innerdörrar kan varieras i oändlighet och du har tre alternativ att 
välja mellan. Välj en addera basdörr om du föredrar den enkla, rena stilen. 
Vill du göra det enkelt för dig så välj ut din favorit i kollektionen 
Designat & klart. Gillar du att skapa egna alster så fi nns möjligheten att 
designa din egen dörr på www.dooria.net

Ett komplett system
Enkelt att montera

Det eff ektiva sättet att 
hålla källarytterväggar 
och golv torra

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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Ombyggt. Martin Wentzels bostad, populärt kallad ”Diseröds lada”, 
är resultatet av två år renoveringsarbeten. Den gamla ladan har blivit ett 
modernt hem med rymlig balkong och mycket ljusinsläpp från gavel-
fönstrena.

Takrenovering. Det gamla eternittaket skrapades och spolades med högtrycksspruta. ”Ångan från det varma vattnet fi ck 
grannarna att tro att det brann!”, berättar Martin Wentzel.
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Martins ladaMartins lada
– rena lantidyllen

– Det är många häromkring som följt 
mitt lagårdsprojekt och uppmuntrat 
det. I folkmun kallar man det numera 
”Diseröds lada”, säger Martin Went-
zel.

Diseröd är en liten by i Romelanda, 
strax utanför Kungälv. Det var hit Mar-
tin Wentzel begav sig och fi ck syn på 
sin framtida drömbostad: en förfallen 
ladugård som sedan 1950-talet tjänat 
som häststall, militärdepå och pryl-
förråd för en ideell förening, i nämnd 
kronologisk ordning.

– DET VAR FULLT MED GAMMALT BRÅTE,
både invändigt och på utsidan. Men 
det var inte bråten jag såg utan snarare 
timmerstockarna och den genuina 
lantmiljön som fortfarande satt kvar i 
väggar och tak.

Martin Wentzel hade bott på en häst-
gård tidigare och haft en arbetsplats 
med timmerbjälkar i taket. De fina 
minnena och tanken på att bygga en 
bostad och kursgård fi ck honom att 
tacka ja till tomten.

– Jag var inte rädd för att sätta igång 
med mina ombyggnadsplaner. Innerst 
inne visste jag att det skulle gå bra, 
även om det skulle krävas mycket 
jobb.

Martin har varit slöjdlärare, så snick-
erikunskapen har han haft med sig. 

Men idag arbetar han som föreläsare 
och bedriver kurser i självutveckling. I 
mitten av 1980-talet råkade han ut för 
en allvarlig trafi kolycka som föränd-
rade hans liv. Hans upplevelser från 
olyckan använder han som verktyg för 
att hjälpa människor som har det svårt, 
berättar han.

KURSVERKSAMHETEN är för närvarande 
förlagd till ladans bottenvåning, när-
mare bestämt det tidigare häststallet. 
Det enda som återstår från det forna 
stallet – med spiltor, foderbord och 
gödselrännor – är de grova bärlinorna 
som följer takbalken i mitten av lo-
kalen.

– Jag ville behålla de kraftiga bärli-
norna och de råa ytorna härinne, säger 
Martin Wentzel.

Han berättar att renoveringsarbetet 
var krävande. Först skulle all förråds-
bråte slängas ut. Sedan skulle golvet 
med gödselrännor och murat foder-
bord tas bort och avjämnas. 

– Betonggolvet måste primas nog-
grant lager för lager innan fl ytspack-

let till sist läggs på. Om man slarvar 
med det så är det stor risk att golvet 
i efterhand börjar spricka, tipsar han.
Intill rummet fi nns ett förråd med en 
kraftig ståldörr som han låtit behålla.

– Man kan anta att militären an-
vände det som förvaringsutrymme för 
något slags säkerhetsutrustning. Det 
kan passa bra för mina ”värdesaker” 
också! 

MARTIN WENTZEL ANLITADE EN ARKITEKT

för att göra grundritningen, men har 
på egen hand planerat och lett bygg-
nationen. Det fysiska arbetet var han 
dock tvungen få hjälp med.

– Jag har en skada som gör att jag inte 
kan arbeta så mycket. Men mina söner 
har hjälpt mig hela tiden och så har jag 
haft en grupp unga snickarpraktikan-
ter på plats. Utan deras insats hade inte 
ladan blivit verklighet!

Ladans ingrodda eternittak ställde 
gruppen inför en verklig utmaning, 
berättar han. Först behövde taket skra-
pas bit för bit och sedan rengöras med 
högtryckstvätt från en skylift. 

– Det var mitt i vintern och noll gra-
der när vi satte igång att blåsa taket. 
Vattnet i högtryckstryckssprutan var 
80-90 grader varmt för att rengöringen 
skulle bli effektiv. När vi blåste bilda-
des det en rök som spred sig över hela 
byn. Grannarna trodde att det brann!

Takrenoveringen var dock inte slut 
efter det. 

– Eternittaket var fullt med småhål 
som vi omsorgsfullt fi ck täta med ke-
misk metall.

DET UTVÄNDIGA ARBETET har varit omfat-
tande. Förutom takrenoveringen har 
fasadpanelen bytts ut, impregnerats 
med linolja och terpentin och sedan 
sprutats med traditionell faluröd 
färg.

– Impregneringen är väldigt viktig 
för hållbarheten, tipsar Martin. Snåla 
inte med linoljan utan dränk in träet 
rejält!

Gavlarna pryds av nymonterade 
vindskivor och för att öka ljusinsläp-
pet har nya energieffektiva fönster 
satts in. 

Ett gammalt häststall 
och militärförråd, fullt 
med bråte. Det hindra-
de inte Martin Wentzel 
från att skriva på kö-
pekontraktet och sätta 
igång att renovera. 

Två år senare har ”Diseröds 
lada” blivit hans lantliga 
drömbostad och kursgård.



®

031 – 26 15 16, www.varme-kallan.se

Värmekällan presenterar tre unika erbjudande!

C o m f o r t Z o n e 
CE50L
Världsunik från-
luftvärmepump,   
med varvtalsstyrd 
kompressor. Sparar som en jord/bergvärmepump 
men till 30-50% lägre inköpskostnad. 

NOLL Kronor i ränta upp till 200.000 kronor, när du köper din värmepump av Värme Källan AB.

Världsunik inverterstyrd frånluftvärmepumpSol/bergvärmepump med 7,0 i COP 

EVI HEAT SPLIT SUN
Solvärmepumpen som kombinerar bergvärme med solvärme 
för maximal besparing. Patentsökt reglerteknik optimerar och 
övervakar driften till en oslagbar årsvärmefaktor.

EHPA

EU CERTIFIED
Heat Pump Installer

Vi mer än halverar dina energikostnader tack vare 
IVT Värmepumpar. Tillverkade i Sverige av Europas 
ledande värmepumptillverkare. 
Våra kunder sparar mer än 60 miljoner kronor per år! 

Vill du bli en av dessa och spara en massa pengar 
på minskade utgifter? 

Industrivägen 55, Sävedalen, 020 – 565 000, www.ivtcenter.se

Viktigt meddelande!

Ring eller besök oss så skall vi tala om 
vad vi kan göra för dig.

Ring eller besök oss så skall vi tala om 
vad vi kan göra för dig.



Rustik inredning och lantlig stil präglar bostadsut-
rymmet inne i ladan. Den ”gamla” bärkonstruktio-
nen med sparrar är i själva verket helt ny!

Gott om utrymme. Halva ladan återstår att 
renovera och fi xa till. En författarlya och föreläs-
ningssal ingår i Martins Wentzels framtidsplaner.
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Ladan värms med bergvärme från två 
hål på 175 meters djup. I samband med 
borrningen för energi och dricksvatten 
dränerades hela gårdsplanen, berättar 
han.

– Det var rena sankmarken härute 
med meterhög vass. Men själva ladan 
har klarat sig från fukten. Den står, tack 
och lov, på stadig sandmoränjord.

INNE I LADAN HAR MARTIN WENTZEL BYGGT 
en övervåning som tjänar som lagom 
stort bostadsutrymme för honom 
och de tre barnen. Stilen är robust 
och lantlig med massivt furugolv och 
norrlandsfuru i väggpanelen. I bosta-
den fi nns en ny bärkonstruktion med 
sparrar sammansatta med blixthak 
och infällningar: en exakt efterlikning 
av de ursprungliga bjälkarna längs yt-
terväggarna.

– JAG ÄLSKAR DEN RUSTIKA STILEN, rena 
ytor och några enstaka allmogesa-
ker som dekoration, säger han och 
plockar fram en gammal kaffekvarn 
ur hyllan.

– Visst gillar jag att gå runt på lopp-
marknader. Men jag köper knappt 

någonting, jag vill inte 
ha en massa prylar i 
onödan.

FORTFARANDE ÅTER-
STÅR EN DEL ATT GÖRA 
i hans lada. Det fi nns 
ett stort outnyttjat la-
gårdsutrymme bred-
vid bostadsdelen som 
väntar på att rustas 
upp. Här kan man idag 
gå runt och lyssna på 
vinden som väser ge-
nom väggspringorna. 
Det är 11 meter till tak 
och uppe på den forna 
höskullen har Martin 
Wentzel samlat ihop fönster och brädor 
för kommande projekt.

– Häruppe tänkte jag ha min egen 
författarlya. Jag har många bokprojekt 
på gång. Men vi får se vad som kommer 
först, böckerna eller byggjobbet?

Text: Lars Bärtås

  Uppe på den

forna höskullen
 ska det bli en författarlya

Mer information om Martin Wentzels 
laduprojekt kommer att läggas upp på 
hans hemsida: www.martinwentzel.se. 

 Alingsås Euronova, 0733-33 96 62, Sandberg Kyl & Värme AB, 0703-51 70 91 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, Västkustkyl 
AB, 070-461 06 98 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, Västkustkyl AB, 070-461 06 98 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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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. 080615.

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?

7.995:-

Extern hårddisk för dig med behov av ordentliga mängder plats. Perfekt för backup eller 

lagring av musik, film eller bilder. Ansluts via USB 2.0 (fungerar även med USB 1.1) och 

byggd med snabba diskar på 7200rpm. Snygg och funktionell design i metall. Fungerar både 

med PC och MAC. 

1.645:- Extern hårddisk 
LaCie Desktop 1000GB USB

Mest processor för pengarna just nu! Senaste generationen 

Core 2 Duo från Intel. E8400 arbetar med en hastighet på 

3.0GHz, har en busshastighet på 1333MHz, ett cacheminne

på 6MB och levereras med kylfläns/fläkt. Perfekt för ett nybygge 

eller en ordentlig uppgradering. Fråga oss gärna om passande 

moderkort!

Processor
Intel Core 2 Duo E8400

1.695:-

1.995:-

LG Super Multi Blue 
Blu-Ray/HD DVD
LG Super Multi Blue kan läsa och bränna Blu-Ray skivor 

och även läsa HD DVD-skivor. Den klarar dessutom av 

att både läsa och bränna vanliga CD- och DVD-skivor 

och stödjer LightScribe. Kort sagt, den fixar det mesta! 

För intern montering i din PC, ansluts via SATA och 

levereras med programvara.

5.995:-

Trevlig allrounddator från Acer! Intel Core Duo T2330, 15.4” TFT-

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

358MB, 2048MB DDR2-RAM, 250GB hårddisk, DVD-brännare, 

trådlöst LAN, 10/100 LAN, modem, USB 2.0, TV-ut och Windows 

Vista Home Premium. Vikt 2.8 kg. 

Bärbar dator 
Acer Aspire 5715Z

Bärbar dator 
LG R200-D.CPTTV

6.995:-

Smidigt och lyxigt från LG! Intel Core 2 Duo T7250, 12.1” TFT-

skärm (1280x800) FineBright, ATI Radeon X2400HD-grafik med 

128MB, 2048MB DDR2-RAM, 200GB hårddisk, DVD-brännare, 

trådlöst LAN, 10/100/1000 LAN, USB 2.0, Firewire, 

Bluetooth, minneskortläsare, TV-ut, och Windows Vista 

Home Premium. Vikt 1.94 kg. Utrustad med SideShow, 

en 2.5” display på locket för uppspelning av musik mm. utan 

                                                                    att datorn är igång. 

Bärbar dator 
HP Pavilion tx1345 334:-/mån*

PRIS
SÄNKT
1000:-

Smidigt med vridbar pekskärm från HP! AMD Turion 

X2 TL-64, 12.1” TFT-skärm (1280x800) BrightView, 

Nvidia GeForce 6150-grafik med upp till 559MB, 2048MB 

DDR2-RAM, 250GB hårddisk, DVD-brännare, trådlöst LAN, 

10/100 LAN, USB 2.0, Bluetooth,fingeravtrycksläsare, 

TV-ut, inbyggd webbkamera och Windows Vista Home 

Premium. Vikt 1.92 kg. 

Topprestanda till budgetpris! Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz, Nvidia GeForce 

8800 GTS-grafik med 640MB, Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty ljudkort, 

2048MB DDR2-RAM, 500GB hårddisk, DVD-brännare, 10/100/1000 LAN, USB 

2.0, Firewire, minneskortläsare och Windows Vista Home Premium. Trådlöst 

tangentbord och mus medföljer, högtalare och monitor säljs separat.

Stationär dator Fujitsu Siemens 
Scaleo Xi 2529-21P

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

6.995:-

3.995:-
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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

Magasingatan 19, 434 37 Kungsbacka
Tel. 0300-56 65 40, Fax 0300-56 65 41
www.ovbyggvaror.se

Måndag-Fredag 7.00-18.00
Lördag 9.00-13.00

 Ett komplett byggvaruhus
 med personlig service

Lite enkla råd för att skapa 
en sofi stikerad enkelhet:
• Välj skulpturala växter med organiska 
former och i milda färger.

• Välj också vaser och krukor med 
runda och organiska former – diskreta 
och raffi nerade.

• Krukor/vaser i tunt porslin och kera-
mik med enkla, runda perforeringar och 
dekorativa räffl or som effekt –  gärna 
med en kombination av matta och 
blanka ytor.

• Sätt ihop grupper av växter i olika 
krukor i olika storlekar och nyanser som 
matchar varandra.

Sommarens trend är som en lätt 
bris. Luften är ren, stämningen är 
ljus och en aning romantisk. 

Man kan fortfarande se den grå färgen som fun-
damentet för en rad milda, dämpade pasteller som 
ger trenden ett markant feminint uttryck. Omättade 
nyanser av ljusrosa, naturvitt och dämpade mellan-
nyanser av lila, grönt och grått som du känner igen 
från strandpromenaderna – från stenar, snäckskal 
och pärlemor. 

Även materialen i trenden är lätta och utsökta 
– glas, marmor, keramik och porslin i organiska for-
mer. Det är husets härskarinna som har röjt undan 
i hemmet, så att det nu råder enkelhet. Kvar fi nns 
saker med personlighet och historia. Resultatet är 
en stilsäker, tidlös scenografi  som härstammar från 
traditioner utan att stilen förändrats. En skandinavisk 
känsla för renhet, natur och struktur.

Stilleben
Lär av bildkonsten och skapa ett stilleben (eller ”stilla 
liv”).  Sätt samman vackra saker i grupper och skapa 
ett personligt och uttrycksfullt stilleben.

/ www. fl oradania.dk

pureLivingLiving
Floradania kallar 
sommarens trend 
för

En stor familj
Samla krukor och vaser i ”familjer”. Sätt samman produk-
ter vars form och färg passar ihop. Pure  Living betyder 
nämligen inte att man inte får ha en massa ägodelar. 

Föremålen ska bara signalera under spelad elegans. 
Blanda gärna gammalt och nytt. Aluminiumvas, hög 
fl aska och två vita vaser från GM Collection. www.
gm-collection.dk. Skulptural glasvas och silvervas med 
reliefmönster från Villa Collection. www.villacollection.dk.
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Gårdspumpen Kronan
 still going strong
Gårdspumpen började tillverkas under 1900-talets första årtionde. Den 
förenklade vattenhanteringen för människorna på landsbygden. Nu be-
hövde man inte längre hissa upp vatten från brunnen för hand.

På gamla gårdar och torp står den än i dag kvar, kanske lite sliten 
men vid  ett plötsligt strömavbrott blir den en viktig vattenreserv. Många 
fritidshus
har gårdspumpen som sin enda vattenförsörjning.

Gårdspumpen Kronan tillverkas av gjutjärn, grönlackerad och försedd 
med
handmålade dekoreringar i guldfärg. Pumpen är avsedd för grävda brunn-
nar och är frostfri till sin konstruktion.

/ Osby Pump

Grilla för fi nsmakare
Är du pigg på att pröva nya recept till grillfesten? 

Vill du variera dina vanliga rätter med fräscha och spän-
nande idéer från andra länder? Önskar du överraska 
dina gäster med något de aldrig har ätit förut?

Då är det här en bok för dig - här fi nns omkring 
65 recept på läckerheter med grönsaker, fi sk, kött av 
alla de slag, bröd samt frukter och bär som passar till 
förrätter, huvudrätter och desserter. 

Här ett axplock av de grillade frestelser boken 
innehåller: fjärilsräkor med chili- och hallonsås, lamm-
bullar med myntachutney, rökt lax med mango- och 
ananassås, jordgubbar och marshmallows, basilika- och 
ostfylld fl äskfi lé, kyckling med het nötsås, nektariner 
med persikogrädde, rosmarinkryddat lamm, revbens-

spjäll med ingefärs- och lökröra, mangohalvor med 
lime och sorbet, rökt kyckling med pumpapesto, 
calvadosbananer med kolasås.

av Tubby 
Linda/ Forum

Vad vore sommaren utan grillning

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

Magasingatan 19, 434 37 Kungsbacka
Tel. 0300-56 65 40, Fax 0300-56 65 41
www.ovbyggvaror.se

Måndag-Fredag 7.00-18.00
Lördag 9.00-13.00

 Ett komplett byggvaruhus
 med personlig service

Montering • Reparation
Lagerförsäljning

Komplett stängselprogram

mobil 0708-88 48 71 
Norra Annebergsv 194, 434 96 Kungsbacka

• Nät
• Stolpar
• Grindar
• Smidesgrindar
• Smidesstängsel

Tel/fax 0300-214 94   

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
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Villaägarnas Riks-
förbund har låtit 
SCB studera de bo-
stadsaffärer som 
ligger till grund för 
nya taxeringsvär-
den år 2009. Prog-
nosen visar att 
taxeringsvärdena 
stiger i samtliga 
landets kommuner 
och att den genomsnittliga höj-
ningen blir 32 procent. 

Stigande taxeringsvärden
Störst blir höjningen i Trelleborg 
med 55 procent, lägst i Vindeln 
och Bräcke med 9 procent. En 
effekt blir att fastighetsskatten 
ökar för de 58 procent av landets 
småhusägare som år 2008 har en 
fastighetsskatt understigande ta-
ket på 6 000 kronor. 

– Det är orimligt att stigande 
taxeringsvärden ger husägare med 
låga taxeringsvärden höjd skatt. 

Taxeringssystemet är godtyckligt 
och bör givetvis avskaffas som bas 
för beskattning för alla, säger Joa-
cim Olsson, vice förbundsdirektör 
på Villaägarnas Riksförbund.

2009 års taxering inleds redan i 
höst med att landets småhusägare 
får ett preliminärt taxeringsbe-
sked hemskickat. Det preliminära 
värdet kan oftast bara justeras i 
marginalen eftersom det baseras 
på statistik över bostadsaffärer 
i det område som villaägaren är 
bosatt.

58 % av landets småhus-
ägare får höjd skatt
Vid 2009 års taxering av småhus stiger taxeringsvärdena 
med 32 procent. En följd blir att skatten höjs för 58 pro-
cent av landets småhusägare. Det framgår av en ny prog-
nos som Villaägarna beställt från Statistiska centralbyrån 
(SCB). 

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

OMLÄGGNING OCH REPARATIONER OMLÄGGNING OCH REPARATIONER 

AV AV PAPPTAKPAPPTAK

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

Ring och prata 
tak med Jonas

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

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

Besöksadr: Hildedalsgatan 44-46. 

Göteborgs

Svenska kvalitetskök

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

Vard 0900- 1800, lörd 10 00- 14 00

DLS i Partille AB G:a Kronv. 10, Partille  |  Tel  031-44 61 61, 44 55 50 

|  Fax 031-44 47 07  |  Månd-Torsd 800-1800  | Fred 800-1700 | e-mail:  info@dlspartille.se

Garmin 255 WT 
Nyhet Gps för europa med 

inbyggd Tmc mottagare 

2.595 kr
Garmin 525
Trevlig sjökorts plotter

 8.995 kr förr nu vår kampanj 7.995 kr

Hitta rätt på land och till sjöss!

Sveriges kanske mest populära 
styrpulpetbåt. V-format skrov. 
Öppna generösa ytor och 
goda förvaringsutrymmen.

Ryds 568 GTI
Styrpulpetbåten nr 1

Tel: 0303-502 90
www.kodemaskin.se

Kvalité till lågpris

Stort tillbehörsprogram - 
Alltid låga priser

Storlek: ca 32 x 40 x 16 cm

Pris,
från 59 kr/st (+ porto)

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

Succén fortsätter! Det är många 
som mer än gärna tar med sig en 
egen påse på shoppingturen. Bli 
en medveten konsument du också. 
Köp en rejäl tygpåse som varar. 
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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

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

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 )

Vi levererar sand, grus, makadam
och jord i storsäck till villaträdgården

För mer information besök vår hemsida 
www.jehander.se

Telefon, kundtjänst: 031-86 77 00

Sand & Grus AB Jehander, Sagsjövägen, Kållered

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!

Modell WPL 10 WPL 13
Användningsgränser –20 till +30°C –20 till +30°C

Max framledningstemperatur 60°C 60°C

Köldmedium R407C R407C

Värmeeffekt L2/V35 6,3 kW 8,0 kW

Effektförbrukning 2,1 kW 2,5 kW

Värmefaktor 3,3 3,3

• Kan placeras utomhus eller inomhus.

• Automatisk självavfrostning.

• Hög värmefaktor.

• En av marknadens tystaste.

• Ned till –20°C  utomhus temperatur.

• Upp till 60°C framledningstemperatur.

• Inbyggd elpatron.

WPL är en smart och snygg luft/vatten-värmepump förberedd för solvärme. Du behöver var-

ken borra eller gräva, det är bara att installera. Räkna med halva energikostnaden jämfört

med vad du betalar i dag!

www.stiebel-eltron.se

Luft/vatten-
värmepump

inomhus

GRUNDAT 1924 • 4,5 MILJARDER KR I OMSÄTTNING • ETT AV TYSKLANDS 
MEST KÄNDA VARUMÄRKEN • EN AV EUROPAS STÖRSTA VÄRMEPUMPSTILLVERKARE

Stiebel-Eltron värmepumpar är förberedda för

att kopplas samman med våra  solfångare, t ex

SOL 27+.

F
A

C
T

U
M

ÅTERFÖRSÄLJARE

FÖRSÄLJNING • INSTALLATION • SERVICE

SANNA KYL AB
Importgatan 2 B, 422 46 Hisings Backa

Tel. 031- 44 74 10 Bil 0733 - 99 66 70

Fax 031- 52 57 90

DET KOMPLETTA UPP  -
VÄRMNINGSSYSTEMET
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DEMONSTRATIONSDAG LÖRDAGEN 31/5
Kom in och PROVKÖR!

Datavägen 21 A ASKIM Tel. 031-68 38 80 
Vard. 8.00 - 17.00, Lörd. 31 maj 10 - 13
Övriga Lörd. stängt. Sönd. stängt.
www.skogtradgard.se

10 års garanti på alla hybrid och elgräsklippare   

Hybrid Power 40 
Gräsklippare
           7990,-

Li-Ion
Batterimaskin 34 
         3990,-

Kom in till oss och se vårt sortiment av 
uppladdningsbara Li-Ion maskiner från 

WOLF-Garten.

GT815 AC plus 
Trimmer  995,-

Accu 60 Li-Ion 
m. skaft   695,-

Batterihäcksax
HSA45V  1690,-

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

Trädvård • Nedmontering • Stubbfräsning

Tel: 0706-44 55 65 • www.geentradservice.se

Box 56   71621 Fjugesta 

   Tel 0585 31661
08 379540

042 291140
www.jf-fritid.se

Oslagbara 
priser !

Beställ gratis katalog!

Sveriges mest sålda pool !

Kompletta
poolpaket

Storpool
1,32 m djup från 

15.900

äs mer på hemsidan

Prisgaranti

För ytterligare
information
kontakta  
Mölndals
Gatukontor
Telefon:
031-315 15 00

Mölndals kommun uppmanar alla fastighetsägare:

Klipp häcken!
Du kan rädda liv!
Fotgängare tvingas ut i gatan och 
bilister saknar fri sikt, på grund av
att häckar, buskar och träd 
inte är klippta
och ansade.

Pelagonier 30:-/st
Margerit 20:-/st
Fuchia 40:-/st
Camponella 60:-/st
Tomatplantor 66:-/st
Surfi na 40:-/st

Spanska Margerit 25:-/st

Stort sortiment av krukväxter 
och plantor till bra priser!

✁

✁

Klipp ut 
kupongen

och vi lämnar 

20%
rabatt

Blomsterlagret
Åk till oss - det lönar sig

www.skickablommor.nu

Ågatan 10 i Mölndal
Mån - fred 9.00 - 18.00
Lördag 9.00 - 15.00
Söndag 11.00 - 15.00
Tel. 031- 86 40 61 Bröllop - Studenten - Födelsedagar 

Begravnnigar - Kondoleanser
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www.dinol.se
LACKKONSERVERING

www.ditec.se

Hund och barn i bilen, Svalare bil. 

BILVÅRDSCENTER
Stora Höga 

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

Skydda bilen mot ROST!

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

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

LACKKONSERVERING

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

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

Bilvårdsfrågor???
☎ Ring oss!!!

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

Skydda bilden mot ROST!

Så håller du bilen ren!

• Även nya & galvade bilar rostar

 + +

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

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

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.

Trädgårdsgärdet 202, Angered
 Tel: 031-330 30 46

VILLOR • RADHUS • FRITIDSHUS

 Ring för information.

FURUVILLAN 
TIMMERHUS AB

( Finskt timmer )



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 )



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!

Flexibelt system  
- skjutdörrar eller rumsavdelare

• En ”gör-det-själv-produkt”, konstruerad för enkel montering

• Kan monteras som skjutdörr eller rumsavdelare

• Fasta standardmått, med möjlighet till egen måttanpassning

• Smarta tillbehör för olika monteringsalternativ

• 3 olika ramverk - grundoljad ek, vit- och svartfolierad mdf

• 5 olika fyllningar - välj själv!

NYHET!

UNIKT 
KONCEPT

Finns i butik from v.21

lundbergs.com

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

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

Riktigt träskydd
Cuprinol Fasadfärg är framtagen för hårda 

väderförhållanden. Färgen kräver ingen 

grundmålning på nytt trä och passar på alla 

tidigare målade träytor utom slamfärgsmålade.

Cuprinol Fönsterfärg V är en vattenburen 

halvblank fönsterfärg för målning av fönster 

inom- och utomhus. Den torkar snabbt och är 

övermålningsbar efter 12 timmar. 

Elit Secure säkerhetsfönster 
håller tjuven ute och värmen inne. 
• Inbrottsskyddande i varje detalj
• U-värde 1,2
• 30 års garanti
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• Energimärkt och Svan-märkt
• Minimalt underhåll

T.o.m 15/6 lämnar vi

20% rabatt



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.
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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! 

Busenkelt
med BeWi-byggsystem

Det fi nns de som påstår att det är komplicerat att bygga hus. De har aldrig hört 
talas om BeWi-byggsystem! Med vårt byggsystem bygger du välisolerade solida 

betonghus på plats nästan lika snabbt som du monterar ett prefabhus. 
Och den enda specialkunskap du behöver är att kunna bygga Lego...

 • Enkelt att använda! • Lätt och ergonomiskt!
 • Blixtsnabb montering! • Mycket bra totalekonomi!

Vill du veta mer om vårt byggsystem kan du gå in på 
www.genevads.se eller www.bewi.com

Genevad Cellplast AB är en del av BeWi Group, en av Nordens ledande 
koncerner inom EPS-cellplastprodukter för bygg- och förpackningsindustri. 
Genevad Cellplast AB har huvudkontor och fabrik i halländska Genevad.

Bewi Group - Genevad Cellplast AB 
Box 2116, 312 02 GENEVAD. Telefon 0430-737 50

”Bäst i test GP

April 2005”

PLANTJORDPLANTJORD
4x50 liter 100:-

Erbjudanden från

TÄCKBARKTÄCKBARK
50 liter 35:-/st

KOGÖDSELKOGÖDSEL
50 liter, 80%48:-/st

Kollonispade
Ord.pris 193:- 

NUNU 159:-159:-

Trädgårdsspade
Ord.pris 325:- 

NUNU 289:-289:-

Allroundskyffel
Ord.pris 327:- 

NUNU 269:-269:-

Byggskyffel
Ord.pris 198:- 

NUNU 169:-169:-

Kantskärare
Ord.pris 211:- 

NUNU 189:-189:-



30 Villa&Fritid nr 5 | 2008

Gårdspumpen Kronan
 still going strong
Gårdspumpen började tillverkas under 1900-talets första årtionde. Den 
förenklade vattenhanteringen för människorna på landsbygden. Nu be-
hövde man inte längre hissa upp vatten från brunnen för hand.

På gamla gårdar och torp står den än i dag kvar, kanske lite sliten 
men vid  ett plötsligt strömavbrott blir den en viktig vattenreserv. Många 
fritidshus
har gårdspumpen som sin enda vattenförsörjning.

Gårdspumpen Kronan tillverkas av gjutjärn, grönlackerad och försedd 
med
handmålade dekoreringar i guldfärg. Pumpen är avsedd för grävda brunn-
nar och är frostfri till sin konstruktion.

/ Osby Pump

Grilla för fi nsmakare
Är du pigg på att pröva nya recept till grillfesten? 

Vill du variera dina vanliga rätter med fräscha och spän-
nande idéer från andra länder? Önskar du överraska 
dina gäster med något de aldrig har ätit förut?

Då är det här en bok för dig - här fi nns omkring 
65 recept på läckerheter med grönsaker, fi sk, kött av 
alla de slag, bröd samt frukter och bär som passar till 
förrätter, huvudrätter och desserter. 

Här ett axplock av de grillade frestelser boken 
innehåller: fjärilsräkor med chili- och hallonsås, lamm-
bullar med myntachutney, rökt lax med mango- och 
ananassås, jordgubbar och marshmallows, basilika- och 
ostfylld fl äskfi lé, kyckling med het nötsås, nektariner 
med persikogrädde, rosmarinkryddat lamm, revbens-

spjäll med ingefärs- och lökröra, mangohalvor med 
lime och sorbet, rökt kyckling med pumpapesto, 
calvadosbananer med kolasås.

av Tubby 
Linda/ Forum

Vad vore sommaren utan grillning

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

Magasingatan 19, 434 37 Kungsbacka
Tel. 0300-56 65 40, Fax 0300-56 65 41
www.ovbyggvaror.se

Måndag-Fredag 7.00-18.00
Lördag 9.00-13.00

 Ett komplett byggvaruhus
 med personlig service

Montering • Reparation
Lagerförsäljning

Komplett stängselprogram

mobil 0708-88 48 71 
Norra Annebergsv 194, 434 96 Kungsbacka

• Nät
• Stolpar
• Grindar
• Smidesgrindar
• Smidesstängsel

Tel/fax 0300-214 94   

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



Jannes Färg & TapetJannes Färg

CAPAROL

Färger

Tapeter

Konstnärs-
material

Båtfärger

Verktyg

Laminatgolv

Kakel
Klinker

Gör som proffsen använd färg från Caparol!

Tel: 0300-745 74 • KUNGSBACKA •  Vard 7-18 • Lörd 9-14Tel: 0300-745 74 • KUNGSBACKA •  Vard 7-18 • Lörd 9-14

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

KVALITÉT TIL

OljeTäcklasyr LF
Ord. pris 1.459:- 

991:- Fasadakrylat
Ord. pris 1.379:- 

971:-

Kom in så bjuder vi på en
GRATIS

KULÖRPROVBURK



Jannes Färg & Tapet & Tapet
LILLA VERKSTADSGATAN 7,LILLA VERKSTADSGATAN 7, intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.

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

Så kan du koppla Så 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.

Rätt pris på 
Beckers färg!

Kom in så bjuder vi på en
GRATIS

KULÖRPROVBURK

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

Gör som proffsen använd färg från Beckers!

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

LL RÄTT PRIS 


