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

KÖKSKAMPANJ

Välkommen till exBoKök
– 1000 m2 goda idéer!

Nu öppet 7 dagar i veckan

*20% rabatt vid beställning av komplett 
SweNovaKök fram till den 15/11. 
Mer info på hemsidan och i butiken.

20%på komplettSweNovaKök!

*

I dag (torsdag 30/10) 
öppnar Hem & Villa-
mässan i Göteborg.

Ekologiskt Ekologiskt 
drömhus drömhus Sid 5Sid 5

Första huset i ekobyn? Magnus Falk bygger en energieffektiv villa med miljöanpassade material i Frillesås. Nu vill han inspirera fl er ekobyggare i grannskapet.

Ulla Johansson, 
Förbundsordförande
Villaägarnas Riksförbund

Goda råd och

grön inspiration

Nytt tema:

ByggaBygga
nyttnytt

Och Johnnie och Mattias från Roomservice

Och Johnnie och Mattias från Roomservice 

finns som vanligt på plats
fi nns som vanligt på plats 

Trend-Trend-
seminarium
med Elisabeth Lejon
med Elisabeth Lejon 
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”Var det bättre förr?”
”Var det bättre förr?”

Fråga på Byggnadsvårdstorget!
Fråga på Byggnadsvårdstorget!

HomestylingHomestyling

inte bara vidinte bara vid

försäljning!försäljning!

I dag öppnar Hem & Villamässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Öppet:   Torsdag 30 oktober kl 11.00 - 19.00   • Fredag 31 oktober kl 10.00 - 19.00

 Lördag 1 november kl 10.00 - 18.00  • Söndag 2 november kl 10.00 - 18.00

Putsat stenhus= hus av lättbetong

Ett stenhus byggt i Aeroc Lättbetong kan varken ruttna eller 

mögla. Aeroc Lättbetong är ett byggnadsmaterial för alla typer 

av byggnader. Oavsett om det är en villa, ett flerfamiljshus eller 

en industribyggnad, så ger materialet såväl estetiska som 

tekniskt eleganta lösningar. 

För ytterligare information – kontakta oss på Aeroc/Yxhult 

eller besök oss på Hem & Villamässan i monter nr A 03:70.

Välkommen!

L Ä T T B E T O N G

Yxhult/Svesten AB 

Tel 019-58 60 54. Fax 019-58 60 65

Order 0734-22 69 73

www.aeroc.se / www.yxhult.se

Besök vår monter 

C05:32

Annika Andréason 
möblerar med växter

Sid 14
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BILAGA: HEM & VILLA I GÖTEBORG

Svart arbete är numera så vanligt att det 
ofta är svårt för många småhusägare att 
få vita hantverkstjänster utförda. Situa-
tionen gör konsumentens ställning svag. 
Det blir till exempel svårt att reklamera 
en felaktigt utförd tjänst. Obalansen 
mellan tillgång och efterfrågan innebär 
också bristande konkurrens som leder 
till högre priser. 

 För att komma till rätta med proble-
men föreslår Villaägarna att reformen 

för hushållsnära tjänster vidgas så att 
även hantverkstjänster utförda i eller 
i direkt anslutning till privatbostäder 
omfattas. 

Vit arbetskraft
– Genom att låta hantverkare omfattas 
av ett hushållsnära avdrag blir det lätt-
tare för konsumenter att göra rätt, det 
vill säga anlita vit arbetskraft, säger 
Hans Lemker, förbundsdirektör på Vil-

laägarnas Riksförbund.  

50% av arbetskostnaden
Villaägarna föreslår exempelvis att 
den som anlitar en hantverkare ska 
få skattereduktion med 50 procent av 
arbetskostnaden inklusive moms, men 
högst 50 000 kronor per sökande och år. 
Arbetskostnaden måste uppgå till minst 
10 procent av totalkostnaden. 

Låt hantverkare omfattas av hushållsnära avdrag
Villaägarnas RiksförbundVillaägarnas Riksförbund

Skatteavdraget för hushålls-
nära tjänster bör även omfatta 
hantverkare. En sådan reform 
är nödvändig för att stärka 
konsumentens ställning och 
skapa fl er vita tjänster i våra 
bostäder. 

Det skriver Villaägarnas Riks-
förbund i ett förslag till Fi-
nansdepartementet. 

Säljtankar?

Huvudkontor: 733 20 00

Bostadsrätter City: 761 79 00

Örgryte: 733 20 15

Partille: 336 78 70

Hisingen: 733 20 00 

Torslanda: 92 29 70

Mölndal: 706 83 50

Mölnlycke: 88 79 60 

Västra Göteborg: 68 69 70

Kungsbacka: 0300-504 90

Lerum: 0302-556 50
Kungälv: 0303-20 86 60

S. Bohuslän: 0304-66 00 00

Här finns din lokala Bjurforsmäklare:

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

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

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

Varmt välkomna att kontakta våra mäklare.

Energimöte 
Vill du sänka dina energikostnader?  

Onsdagen 5 november kl. 19.00 
Byggcentrum, Krokslätts fabriker, Lokal ”Smedjan”

 – Fönster och isolering
 – Energibesparande åtgärder
 – Uppvärmningssystem
 Markus Lundborg, energirådgivare
 i Göteborgs kommun

– Information om energideklarationer
 Niklas Friberg, Anticimex  

Fri entré!
Vi bjuder på Kaffe / Te + Smörgås 

Anmälan: senast den 3 november 
Uppge medlemsnummer och namn. 
e-post: region.vast@villaagarna.se 

Tel 010-750 02 12 eller 010-750 02 11

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

Alla helgonsdag
1 nov 

öppet 09-16

Allt för gravsmyckningen

Höstrensning
träd,buskar 

och perenner

50%

 MODERNA LAMPOR
Finner du hos LIGHT ART

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

både inne & ute, spotlights, badrum och tavelbelysning.

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

Villa & Fritid, Box 344, 431 24 Mölndal  |  Besöksadress: Storg. 36, Mölndals Köpcentrum |  Tel vx 031-27 51 20, Fax 031-27 68 61  |
Hemsida www.villafritid.se  |  E-post: info@villafritid.se  |  Ansvarig utgivare: Elna Sirkka  |  Produktionsansvarig:  Jan-Erik Weinitz 
Redaktion: Jan-Erik Weintiz, Lars Bärtås, Annica Josefsson, Stefan Mattsson, Ann-Christin B Edström  |  Tryckning Pressgrannar, Linköping
Villa&Fritid distribueras med Posten. Tidningen fi nns även att hämta på Husknuten och på Byggcentrum.
För eventuella fel i en annons svarar  tidningen med högst annonskostnaden eller nytt införande i nästkommande nummer. 
Åsikter framförda i signerade artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med tidningens.



Starkt erbjudande
på värmepumpar från IVT

www.ivt.se 

Erbjudandet på Siemens espressobryggare TK65001 gäller för privatpersoner vid köp av IVT PremiumLine, IVT Optima 

samt IVT Greenline upp till 17 kW vid order tecknad 1/9-30/11 2008. Leverans av espressobryggare senast 90 dagar 

efter installation och erlagd betalning. För medverkande återförsäljare se vår hemsida, lokala avvikelser kan förekomma. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller bytas mot ekonomisk kompensation. Siemens garantivillkor gäller.

Köp värmepump och få en 
exklusiv Espressomaskin
Köp värmepump och få en 
exklusiv Espressomaskin

cc
j

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

Vi fi nns även på mässan 
den 30 okt. - 2 nov. -08
monter B 02:12

Hjärtligt välkomna för råd och tips om er villavärme!



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

Stapla stilrent garage med 

maxit DSM byggblock
Med maxit DSM byggblock bygger du ett garage anpassat 
efter dina behov och som kräver minimalt med underhåll.

maxit DSM byggblock är ett byggblock avsett för torrstapling,
man behöver alltså inget murbruk. 19 cm maxit DSM byggblock
kan användas i mindre byggnader, typ garage eller förråd, grillar,
pooler, komposter och trädgårdsmurar. 
För mer info, produktblad och broschyrer
besök vår hemsida: www.maxit.se

Vi bjuder på valfri helkulör!

Erbjudande!
När du köper en dörr från Diplomat så bjuder vi på 

valfri helkulör, värde upp till 2 580 kr (gäller ytterdörrar)

Vilken färg passar bäst för ditt hus? Passa på att byta 
din dörr nu och utnyttja kampanjerbjudandet! Läs mer 

om Diplomats dörrar på www.diplomatdorrar.se

Renovera gärna ditt kök och badrum! Men börja alltid med ytterdörren. 
Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck.

www.diplomatdorrar.se www.allmogefonster.se

Gäller veckan 42-44

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

› Väljer du 
rätt 
behöver du 
bara välja 
en gång‹

på Traryds hela 
sortiment av 
fönster och 
fönsterdörrar.

FÖNSTERKAMPANJ!
FÖNSTERKAMPANJ!

Vår insiktger dig
bättre utsikt

www.trarydfonster.se

NYHETTraryd Optimal

Brochure2008_del 1_08.indd   1

Just nu!

25%
rabatt

- Gäller under hela november.
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Den ekologiskaDen ekologiska
utgångspunkten utgångspunkten 
har styrt byggethar styrt bygget

I en ekbacke utanför Frillesås för-
verkligar Sara och Magnus sin ge-
mensamma idé om ett ekologiskt 
boende. Förhoppningen är att hus-
bygget ska bli det första i en mo-
dern ekoby.

Eklöven singlar ner i alla höstens färger när vi kör 
upp för backen till Sara Anderssons och Magnus 
Falks hus utanför Frillesås. Här köpte de härom-
året en stor torpfastighet på drygt tre hektar och 
började skissa på sitt husbygge. Samtidigt insåg 
de att området kunde härbärgera ytterligare invå-
nare. I samarbete med landskapsarkitekten Sven 

Rydheden ritades en framtida by med sammanlagt 
fem tomter.

– Vi tänker oss en liten ”Bullerby” med hus i lik-
nande stil och med miljön i fokus, berättar Magnus 
Falk.

DEN EKOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTEN HAR STYRT deras 
eget husbygge från valet av byggnadsmaterial till 
valet av energilösningar. Huset har de ritat själva 
med inspiration från byggnadstraditionen i gammal 
svensk lantmiljö.

– Vi lånade ett trettiotal böcker om gamla trähus 
och tog även hjälp av Byggnadsvård Nääs för att 
återskapa en salsbyggnad såsom den kunde se ut 
kring åren 1880 till 1910.Invändigt kommer det 
förfl utna att återspeglas i form av breda kilsågade 
golvbrädor på bottenvåningen, vedspis i köket och 

bröstpaneler på väggarna. 
På norrgaveln ska de bygga en kallfarstu och på 

södergaveln är de just klara med en stor glasveranda, 
prydd med spröjsade fönster från tidigt 1900-tal.

- Istället för att 
isolera med plast 
och glasull har vi 
valt en så kallad 
diffusionströg väv 
med träull. Det gör 
att väggarna kan 
andas och släppa 
ifrån sig fukt, berät-
tar Magnus Falk.

Under byggnation. Om ett år ska det ekologiska 
huset stå färdigt.
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PAX design
nya PAX termic fläktar och 

jazz & blues handdukstorkar

form
färg

funktion
smarta

energispar-
funktioner

Strömstadsgatan 4,
Göteborg

Tel: 031-22 37 77
www.lundbyel.se

Hantverksg 3, Inlag, Kungsbacka
Tel: 0300-56 85 10 
Fax: 0300-56 85 11

Triogatan 5
442 34 Kungälv

Tel: 0303-127 75

Stakebergsv 3,
Stenkullen

Tel: 0302-52 29 40

Victor Hasselbladsgata 11
400 93 Göteborg

Tel: 031-726 55 00
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– Vi hittade fönstrena i Alingsås, hos ett 
företag som säljer återbruk.

FARSTUN, VERANDAN OCH ETT INBYGGT 
GARAGE ska tjäna som ett slags sluss mel-
lan in- och utsida, förklarar Magnus.

– Det var så man byggde förr i tiden 
för att utjämna temperaturskillnader 
och värmeförluster. Men den kunskapen 
gäller inte idag då man kräver 20 grader 
så fort man kliver in genom dörren.

DE TRADITIONELLA PRINCIPERNA och den 
gammaldags stilen går bra att förena med 
ny teknik och modern komfort, framhål-
ler Magnus. På södertaket skvallrar tio 
kvadratmeter solfångare om moderna 
tider. Och inomhus har de förberett in-
stallation av en vattenmantlad pelletska-
min samt en kakelugn ”för mysvärmens 
skull”.

– Det kändes självklart att satsa på 
miljövänlig uppvärmning via solenergi 
och biobränsle. Vi strävar också efter att 
ha en så låg elförbrukning som möjligt.
Magnus har fördjupat sig mycket i en-
ergieffektivt byggande och delvis följt 
principerna inom passivhusteknik. Det 
innebär bland annat ventilation med 
värmeåtervinning, energifönster och 
rikligt med isolering i väggar, golv och 
takbjälklag.
– Men vårt hus är inte lika tätt som ett 
passivhus. Istället för att isolera med 

plast och glasull har vi valt en så kall-
lad diffusionströg väv med träull. Det 
gör att väggarna kan andas och släppa 
ifrån sig fukt, till skillnad plastbekläd-
nad där det dessutom finns risk för 
fuktfällor om plasten råkar punkteras.

TRÄULL ISTÄLLET FÖR GLASULL var även 
ett miljömässigt val, påpekar Magnus. 
När paret studerade utbudet hos olika 
husleverantörer försökte de hitta en le-
verantör som kunde erbjuda miljövänliga 
material för en rimlig kostnad. Men i 
många fall visade det sig att miljötän-
kandet mest var fagra ord i företagens 
marknadsföring.

– Det tog ett halvår att hitta en leve-
rantör som kunde uppfylla de krav vi 
specifi cerat. Mitt intryck är att de fl esta 
hustillverkare är bundna vid färdiga 
koncept som de ogärna vill ändra 
på.

Magnus och Sara har valt material 
som hushåller med naturens resur-
ser så långt det är möjligt. De har till 
exempel valt bort frigolit som mar-
kisolering och istället fyllt grunden 
med hasopor, ett material bestående 
av pulvriserat returglas. 

Andra material som de undvikit är 
plåt, betong och tryckimpregnerat 
virke. Inför fasadmålningen valde de 
en vattenbaserad lasyr som rekom-
menderats i miljötester.

”Inte lika tätt som ett passivhus”

Tips! Läs mer om Saras och Magnus framtida 
ekoby på: www.slattaras.se

Välisolerat. Krypvinden har tätats noggrant mot fukt och försetts 
med ett tjockt lager träullsisolering.

I gammal stil. 
De djupa föns-
ternischerna 
är vinklade 
utåt för att öka 
ljusinsläppet.

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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– Miljömedvetna val kräver natur-
ligtvis tid och engagemang. Det kostar 
ibland lite mer, men vi tycker att mil-
jön är värd den insatsen. Dessutom 
ser vi det som en hållbar strategi som 
man tjänar på i det långa loppet.  

KRETSLOPPSPRINCIPEN PRÄGLAR också 
husets avloppslösning. Den består av 
en vattentoalett och avloppsbrunn 
där utsläppen separeras: fekalierna 
multnar i en låda, urinen hamnar i en 
tank och tvättvattnet renas i en infi l-
trationsbädd. Dyngan blir till gödning, 
liksom urinen som omhändertas av en 
lokal bonde.

– Tanken är att vi inom området ska 
kunna bilda en samfällighet kring 
vatten, väg och avlopp. Vi har även 
planer på ett källsorteringshus och en 
gemensam grill- och lekplats.

Men ännu återstår mycket arbete. 
Sara och Magnus har sitt husbygge 
att ta itu med samtidigt som de söker 
intressenter till sin ekoby.

– Det vore roligt om vi kan inspi-
rera andra att bygga ekologiskt, säger 
Magnus och hälsar oss välkomna 
tillbaka.

– Kom hit om ett år så får ni 
se vad som har hänt. Då bör vårt 
hus vara färdigt… nja, riktigt fär-
digt blir det väl kanske aldrig!

Text: Lars Bärtås

Kretslopp. Med avloppssystemet Aquatron 
seprareras utsläppen från huset och blir till 
gödning för odlingsmarkerna.

Eldabutiken

VÄRMEHUSET
Stig Lantz i Kinna AB

Fritslavägen 26 B · 0320-358 87
Öppet: Månd-fred 13-18, Lörd 10-13

Sveriges ledande
centrum för
brasvärme

www.eldabutiken.se

Ge din gamla uppvärmning sparken och sänk 
dina värmekostnader med en modern 
braskamin istället. Att elda med ved 
tjänar både du och miljön på.
En modern braskamin har 40% effektivare 
förbränning och 90% mindre utsläpp. Passa 
på att höja din egen komfort och sänka 
dina uppvärmningskostnader samtidigt 
som du gör en insats för miljön. 

NNNNyyyhhheeettt   hhhooosss   EEEllldddaaabbbuuutttiiikkkeeennn!!!
Jøtul F 274 

Nu 17990:-
Ord. pris 23 790:-
OBS! Begr. antal.
En gjutjärnskamin med modern 
design med mycket täljsten för lång
avsvalningstid = hög värmeeffekt
Kaminen på bilden är extra utrustad.

Serien BASIC alltid på lager!

Basic
prisexempel

5.649:-

Comfortbutiken - Kungälv
Triogatan 5, 442 34 Kungälv
Tel: 0303-127 75

Teckentrup producerar garageportar med det absolut senaste 
inom teknik och design.

Vi har unika och patenterade säkerhetslösningar som skyddar 
ditt barn från olyckor.
Komplettera gärna med vårt intelligenta automatiksystem.

Du kan välja mellan många olika modeller samt färger.
Skapa din egen port i vår konfi gurator på hemsidan.
Klicka sedan och du får en offert hemsänd. 

Kan det bli enklare?

Garageportar
 SOM ÄR BARNSÄKRA MED HÖG KVALITET OCH MÅNGA VALMÖJLIGHETER

www.teckentrup.se

GÖTEBORG 031- 28 53 25
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Skaldjur hör till livets goda! Leif Man-
nerströms nya stora bok handlar både 
om hummer, ostron och krabba till fest, 
och räksmörgåsar och skaldjurssoppa 
man kan laga till vardags.

”Vi har fantastiska skaldjur i Sverige. Så det är 
klart att det är gott!”

I boken Mannerströms skaldjur lagar Leif till 
de skaldjur som fi nns i svenska vatten, och lite 
till. Här fi nns recept med räkor, scampi, ostron, 
kräftor, havskräftor, hummer, krabba, musslor, 
pilgrimsmusslor, snäckor och sjöborrar. Samt 
en lång rad fantastiska kombinationer, där 
skaldjuren sätter guldkant på rätter med andra 
ingredienser.

Leif gratinerar, gör sallader, soppor, kombinerar 
med nya såser och kryddningar, friterar, serverar 
som ceviche, toast och omelett, grillar, gör risotto, 
paella, terriner ... Möjligheterna är oändliga för 
en mästarkock som Leif Mannerström!

Skaldjur är en bok för glädje och njutning!

Leif Mannerström, Jesper Lindberg, prisma

”Jag älskar 
skaldjur”

Julbord 

Bordsbeställning 0303-109 70
Torget 2, Kungälv • www.farshatt.se

�

�

�

�

�

�

Julbordslunch 
8–22/12, mån–fre kl 12.00–14.00. Pris 275:–/person.

Kvällsjulbord 
3/12, 10/12, 17/12, kl 18.00. Pris 395:–/person.

Julbordskvällar med dans 
29/11, 5 & 6/12, 12 & 13/12 och 19 & 20/12. Julmaten 
serveras kl 18.00–21.00. Pris 485:–/person.

Julbord för hela familjen 
Söndagen den 30/11, 7/12, 14/12, 21/12. Två sittningar, 
kl 13.00 och 17.00. Pris 345:–/person. För barn upp 
till 12 år serverar vi barnens egna julbord. 
Pris 160:–/barn. Barn under 4 år äter gratis.

Julbordsweekend på hotell Fars Hatt 
För bara 1090:–/person i dubbelrum får du kaffe  buffé, 
glögg buffé, Fars Hatts traditionella rikliga julbord samt 
godisbord. Riklig frukostbuffé. Nytt för i år är att man fritt 
kan disponera våra utomhus bubbelpooler med tillhörande 
bastu.

Hjärtligt välkommen till Hotell Fars Hatt
Ulla Norbäck, Carl Johan Öholm med medarbetare

Allén 12, 
MÖLNLYCKE
Tel 031 - 88 50 25

Kabelg 16, KUNGSBACKA Tel 0300 - 748 60
Lindbergsv 2C, VARBERG Tel 0340 - 893 00

Strömstadsgatan 4, GÖTEBORG
Tel 031 -  22 37 77
www.lundbyel.se

Drottninggatan 37, 
GÖTEBORG
Tel 031 -  711 33 21
Fax 031 - 711 33 12

Hällebergsvägen 7, STENKULLEN
Tel 0302 - 228 30

Askims Verkstadsväg 17, 
Mittemot Gulinshuset, GÖTEBORG  

Tel 031 - 84 60 80, Fax 031 - 19 83 63

Hantverksg 3, Inlag, KUNGSBACKA
Tel 0300 - 56 85 10, Fax 0300 - 56 85 11

butiken@walterhansson.se|www.walterhansson.se

Gamla Tuvevägen 1, GÖTEBORG
Tel 031  -  22 14 30

www.elonvarmecenter.se

Bengts El AB 
Södra vägen 69, GÖTEBORG 

Tel 031 - 162626

BOO ELHÄRRYDA 
STRANDBERGS EL AB
Knösvägen Pl 4693, Tel 0301 - 303 36

Ljungviks Torg, GRÅBO
Tel 0302 - 461 93

 Återförsäljare LVI:

Våra radiatorer 
är fyllda med 
miljövänlig 
vegetabilisk olja

LVI är marknadsledande i Norden 
på oljefyllda el-radiatorer och
handdukstorkar.

Byt ut dina gamla
el-element nu!
De oljefyllda el-elementen från LVI sprider en 
mjuk, behaglig värme samtidigt som de hjälper 
dig att spara el.  Varje element har en elektro-
nisk, ljudlös termostat som ser till att elementet 
håller den temperatur du har ställt in. 

Elementen är helt tillslutna, utan dammfi ckor. 
För att vara på säkra sidan fi nns också 
LVI:s el-element i barnsäkert utförande med 
lägre yttemperatur.

LVI produkter AB, 531 75 Järpås. Tel 0510-48 13 00, Fax 0510-913 16 

www.lviprodukter.se

LVI tillverkar även handdukstorkar
i en mängd modeller och storlekar.

JOUR
DYGNET RUNT
Aröds Industriv. 28, 

422 43 HISINGS-BACKA
Tel 031 - 50 01 20 | www.500120.com

Bangårdsvägen 47A, 428 36 KÅLLERED
Tel 031 - 87 51 00, Fax 031 - 87 51 18
info@haga.bz  |  info@hagaelror.se

Frölundagatan 31
GÖTEBORG

Tel 031 - 27 74 73

Vallenvägen 1
STORA HÖGA

Tel 0303 - 79 89 89 | Fax 0303 - 79 89 88

Stakebergsv 3, STENKULLEN
Tel 0302 - 52 29 40

Behagligt
    Hälsosamt
            Effektivt
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ecochic

HangingLeavesHangingLeaves
av DesignStudio In Every Tree 

Lampan HangingLeaves är 
inspirerad av trädet Davidia 
involucrate, eller näsduksträ-
det som det också kallas. När 
trädet blommar är det översål-
lat av vita blommor, tunna löv 
som liknar näsdukar i vinden. 
Ett sådant trä fi nns  i Botaniska 
Trädgården.

HangingLeaves, som är av 
benporslin, är en påminnelse 
om den ljusa årstiden i Sverige 
när de lyser i vintermörkret.

Alla deras produkter tillver-
kar de själva i Porslinsfabriken 
i Rörstrands gamla lokaler i 
Lidköping.

/ www.ineverytree.com

Säkerhetsbältespallen, är 
en produkt där man har tagit 
till vara på rester av säkerhets-
bälten, alternativet var soptip-
pen. Fyllningen består också av 

återanvänt material. Skumplast, 
söndersmulat och sammanpressat, 

vilket gör den bekväm och mjuk att 
sitta på. Den är även stabil nog att ställa 

en bricka på, om man vill använda den som 
sidebord. 

/ www. ecoistic.se

- är  ett begrepp som dykt upp det senaste åren.
Miljövänlighet har blivit trendigt, menar Carmen Salueña. Carmen Salueña 
startade tillsammans med Gisela Chand, företaget Ecoistic AB för drygt ett år 
sedan.  De har satsat på miljövänliga alternativ inom inredning och design.  

Fällar, fällarFällar, fällar

Elisabeth Lejon, Levande Lejon,
spår Trender 2009:  Tillbakablickar |
Folklore | Hantverk | Lyx | Natur/etniskt | 
Recycling | Ombonat / Humor | PersonligtPersonligt

Det viktigaste är att göra det personligt. Nu i lite oro-
liga tider så känns det rätt att söka sig tillbaka till våra 
rötter och till naturen och att göra det lite ombonat. 

Fällar och horn, stubbar och träd är detlajer som vi 
kommer att se mycket av.

Bild: JE WEINITZ

ELEKTROTEKNISKA BYRÅN  W. Olsson AB |  Linnégatan 14, Göteborg  |  Tel 031-704 14 90  |  e-mail: info@etb.se  |   hemsida: www.etb.se

När du vill ha något speciellt ...

Discoco från spanska Marset
Det indirekta ljuset glimmar bakom 
ogenomskinliga diskar. En tjusig skapelse 
av designern Christophe Mathieu.
Ø 53 cm. 6.995:-

Coupé
Justerbar golvlampa i 
svart. Höjd:140 cm, 
Ø 28 cm. Design:
Joe Colombo
7.835:-

Vackra tidlösa
LeKlint modell 101
är designad av Kaare 
Klint (1888 - 1954) 
Finns i fl era storlekar. 
Från 2.810:-

DoWith
Konformad uplight med 
dimmer. Höjd: 182 cm. 
Design: Carlo Colombo
10.508:-

Atollo
Bordslampa i opalvitt
Muranoglas. 
Höjd: 35 cm, Ø 25 cm.
Höjd: 50 cm, Ø 38 cm.
Höjd: 70 cm, Ø 50 cm.
Design: Vico Magistretti
Från 5.485:-

Läckra lampor från italienska Oluce

• • • •

• • • •

• • • •

LeKlint Modell 172.
En härligt vågad skapelse av 
designern Poul Christiansen.
Finns i fl era storlekar. 
Från 2.550:-

Amanita
En magiskt svampformad utomhusarmatur 
av designern Joan Verdugo. Mark/vägg.
Höjd 20 cm, Ø 30 cm. 2.995:-

LeKlint - 100 år av design och 
hantverk i världsklass!
Flera moderna klassiker som 
handveckas i Danmark. 
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EnergyCabin är en prisbelönad österrikisk uppfi n-
ning som funnits på den europeiska marknaden 
under några år. Nu har energikabinen även nått 
svensk mark och ett par anläggningar har uppförts, 
bland annat vid en skola utanför Nyköping och en 
bostadsrättsförening i Rävlanda.

– Anläggningen i Rävlanda är på 100 kW och 
värmer upp åtta hus med vardera fyra lägenheter, 
berättar Niklas Hansson på TCG som är agentur 
för Energy Cabin.

Helautomatiskt värmesystem
Energikabinen är ett helautomatiskt värmesystem 
som inkluderar solfångare, pelletpanna, ackumu-
latortank och bränsleförråd. Kabinen levereras 
nyckelfärdig från fabriken och kopplas in till det 
befintliga distributionssystemet i en byggnad. 
Kabinen kan då ersätta traditionella värmepan-
nor och el-patroner 
eller kopplas i serie 
med den existerande 
pannan, som endast 
behöver köras vid 
förbrukningstop-
par, berättar Niklas 
Hansson.

– Det fi nns energikabiner i olika storlekar, från 
små kabiner på 20-40 kW som kan passa enskilda 
bostadshus samt större kabiner som kan värma upp 
skolor, hotell och liknande anläggningar.

Kostar 200 000 kr och uppåt
En mindre energikabin kostar i dagsläget omkring 
200 000 kronor, ett pris som knappast lockar den 
vanlige villaägaren. Men med stigande energi-
kostnader och större produktionsvolymer kan 
energikabinen bli ett framtida alternativ också för 
småhusägare, tror Niklas Hansson. 

– Men i dagsläget ”jagar” vi inte privatkunder utan 
vänder oss främst till större fastighetsägare.

Text: Lars Bärtås

Klimatsmart kabin värmer upp huset
En leveransfärdig kabin som värmer 
upp byggnader med sol och bio-
bränsle. Bara att sätta på tomten 
och koppla in. Kan det bli framti-
dens värmelösning för villan?

I Rävlanda fi nns en 
anläggningen är på 
100 kW som värmer 
upp åtta hus.

Skälebräcke Industri område
Svarvaregatan 17, Kungälv. Tel: 0303-134 90

Öppettider: Mån-Tors 10-18, Fre-Lör 10-14

kungalvmur@telia.com

Kamin + Skorsten = 
2000 kr paketrabatt

Placera kaminen var
du vill med Premoduls 
skorstenssystem från 
NIBE.

Paketrabatten gäller tom 15 november 
och kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.

Gäller alla Contura kaminer och utvalda kaminer från 
Handöl Över 40 modeller att välja bland.

Ett urval av 
kaminer från 
Contura

Ett urval av 
kaminer från 
Handöl

PRISEXEMPEL
Contura 550 
med 4 meter skorsten 
och golvplåt
 
Ord pris 29900:-

NU: 27900:-

–  Vet du vad jag tycker  
 är riktigt mysigt?
–  Nej.
–  Strömavbrott... 
 Ingen TV, bara du och jag...

Lättmetall stegar
upp till 12 m.

Prisex. 4 m 

NU 649:-

TRAPPSTEGAR
2-14 steg Fr 199:- 

Allt i lättmetallstegar
Även för tak

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

Vard. 10-18, Lörd 10-14



9.00-13.00

Förbered dig för en skön höst!
Passa på! Just nu pågår ett flertal höstkampanjer.

30 dagars öppet köp!
2995:-

DS 15 
- Bäst för 
  kryp-
  grunden

4995:-

TDR 36 
- Den ultimata 
  allround-
  avfuktaren

3495:-

DS 28 
- Sveriges mest 
  köpta avfuktare

20% rabatt
t.o.m. 8/11-08

Maxtid 3 tim. 
Ej förbokning

Låna en släpkärra 
när du handlar 
hos oss!

Ditt hus |  Din stil |  Din dörr

5.595:-

P
-2

00
 C4.920:-

P
-5

00

Uterum

Just nu är bästa tiden att köpa uterum från Santex. 
Inte nog med att du alltid kan välja ur ett komplett 
sortiment från grund till tak - handlar du nu så får 
du 10% rabatt ur vårt uterumssortiment förutom 
på vikdörrar. Erbjudandet gäller 20 okt - 9 nov 2008.

10%
på hela 

sortimentet

(förutom på vikdörrar)

www.santex.se
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ANDREASSONANDREASSON
GÖSTA

Trädgårdsmästare, TMT Kålltorp Gardencenter

Eftersom rönnbären har blommat 
rikligt så vet vi vad som väntar ...

Nu sjunger trädgårdssäsongen på 
sista versen. Eller gör den det? Med  
hjälp av trädgårdsbelysning och ute-
rum kan kvällarna bli riktigt långa.

Det är dock en hel del att tänka på 
vid odling i uterum av glas. När solen 
gassar blir det otroligt varmt även 
med luftning. Det gäller att skugga 
på något sätt, t es med skuggfärg, 
skuggväv, bastmattor eller dyligt.

Det som trivs bäst här är medel-
havsväxter såsom oliv, citrus, vindru-
vor osv. Skall man ha oliv, citrus, fi kon 
eller dyligt gäller det att ha en viss 
uppvärmning om det blir minusgra-
der. ”Medelhavsväxter” vill ha svalt 
och ljust på vintern, eftersom de går 
i vila, men inte för kallt. Växterna tål 
endast lite frost. 

Vinrankor tål inte frost
Vinrankor fi nns idag av många här-
diga sorter som till och med klarar 
att växa på friland mot en södervägg 
eller klippvägg. Tänk på att vinrakor 
kan bli väldigt stora om de inte be-
skärs. Beskärning av förvedade gre-
nar måste göras på vintern, omkring 
nyår, för att inte blöda.

Årsskotten (de mjuka, gröna skot-
ten) kan och måste beskära under 
hela växtsäsongen s.k. 
pincering. Detta gör 
man för att annars blir 
det alldeles för myck-
et bladverk så att inte 
druvklasarna får någon chans att 
utvecklas. De måste ha ljus och luft. 
Pincering bör göras var tredje - fjärde 
vecka.

Det går ju utmärkt att bygga upp 
vinstockar i ta-
ket på sitt glas-
hus. Oftast har 
man växterna 
i stora krukor 

men man kan naturligtvis även ha 
planteringsgropar i golvet. Det är en 
upplevelse att sitta i sitt glashus när 
storm och regn härjar utomhus eller 
när snön virvlar förbi.

Hur blir nu vintern?
Jag undrar om bondepraktikan gäl-
ler fortfarande. Det är och har varit 
mängder med rönnbär i höst och då 
säger ju bondepraktikan att det blir 
en sträng vinter. 

Rönnbär lockar fåglar till träd-
gården. Även fl äderbär nypon, pry-
nads- och matäpplen är attraktivt 
för fåglarna. Det är bra att ha mycket 
fåglar i trädgården, om inte annat för 
att de sätter i sig mängder med larver 

och andra skadeinsekter 
under växtsäsongen. Fåg-
lar är dessutom ett trevligt 
inslag.

Hur nu än vintern blir 
kupa gärna upp jorden runt rosor och 
lägg in alla löv blad rhododendron-
buskarna. Gör dock detta så sent som 
möjligt för att undvika svamp- och 
mögelsjukdomar. 

Snö är det bästa skyddet för väx-
terna men glöm inte att det finns 
avdunstningsskydd.

Gösta

Ur Bondepraktikan:

”Om det är gott om rönnbär ”Om det är gott om rönnbär 
så blir det en sträng vinter.”så blir det en sträng vinter.”

”Snö är det 
bästa skyddet 
för växterna”

Opus
Tak / vägg. Finns i fl era 
färger och modeller.
Från  495:-

Bernadotte
Tak / vägg. Finns i 
fl era färger.
Enkel 165x100 mm.
Dubbel 300x100 mm.
Från  445:-

V 351 / krom 
Längd 660 mm 
3x20 W
1.189:-

T 354 / krom 
120x120 mm
20 W
575:-

NYHET! Badrumsspotlight 
med riktbara armar
12 V IP44

T 352 / krom  
Ø150 mm
2x20 W
769:-

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!

Taklampa Boll
Oval, krinklad 
siden/polyester. 
Ø 400 eller 650 mm
Finns i fl era färger. 
Från 1.285:-Bordsskärm Fez 17

Siam Mimou.
Handvävd siden, 
fl era färger. 
398:-

Taklampa Ina 50 
Siam Mimou.
Handvävd siden
2.040:-

Nordiclight care
Bodyclock
Din personliga
soluppgång.
Finns i olika
modeller,
från 990:-
till 1.695:-

www.nordiclightcare.comwww.nordiclightcare.com

Endast hos oss 
i Göteborg.
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Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

N-CENTER

Med vår nya tysta värmepump 
stör du inte grannarna.

Såvida du inte berättar 
hur mycket du sparar.

Att en luft/vatten-värmepump är tyst kan ha olika förklaringar. 
Den kan vara avstängd – eller också är det den nya NIBE F2025. 
Denna värmepump kan inte bara sänka dina uppvärmnings kostnader
med upp till 65 %. Väljer du modellen på 6 kW är ljud volymen
ännu lägre. 
På nibe.se hittar du mer information om våra värmepumpar. 
Du kan också ringa oss på 020–210 410 så berättar vi gärna mer.  
Våra värmepumpar säljs och installeras av din närmaste installatör.

ETB Installation AB 
Tel 031-704 23 60 

Krokslättsgatan 5, Mölndal
www.etb-installation.se 

GAK Service AB 
Tel 031-28 67 94 

Ganlevägen 40, Västra Frölunda
www.gak.se 

N-Center AB
Tel 031-742 35 60 

Skogsvägen1, Göteborg
www.nibecenter.se 

RÖRPAC AB 
Tel 031-44 10 30 

Göteborg
www.rorpac.se

NIBE AUKT. SERVICE    INSTALLATION    RESERVDELAR 
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2005 hittade Annika Andréason och hennes sambo 
Lennart Gustafsson huset de letat efter.

− Huset sa kom och bo! Och här ville vi bo, be-
rättar Annika.

Huset är en gammal banvaktsstuga från tidigt 
1900-tal, strax söder om Alingsås. Det har en stor 
gammal trädgård på cirka 2000 kvadrat och lika 
mycket till med skogstomt. Trädgården bestod i 
stort sett av gamla fruktträd och en vacker sten-
gärdsgård runt om. Ganska snart visade det sig var-
för det inte var så mycket planterat i trädgården.

- Jag blev besviken när det bara sa klonk när jag 
grävde. Det var mycket sten så jag fi ck bygga upp 
rabatter med torvblock. Någon plan gick inte att 
ha. Växterna har fått hamna där de kan, förklarar 
hon.

Har hittat en stil
Annika Andréason har arbetat många år som 
dekoratör och kan färg och form innan och utan. 
Inspiration har hon fått från tidningar och böcker. 
Men också från Cottage garden trädgårdar efter att 
ha bott i England. Ändå säger hon att det inte är 
hon som bestämt helt hur det ska bli.

− Det har blivit vad huset har velat och det har 
fått styra trädgården, berättar Annika.

Men man ser ändå att det fi nns en tanke och att 
det nog inte är så lätt som det verkar.

− Jag hittar ett färguttryck som jag vill ha och 
sätter växter efter hand. Genom trädgårdsböcker 
får jag reda på vad växterna vill ha för grannar. Jag 
gillar perenner och tänker på att få ihop det så att 
alltid något blommar.

Stomme av vackra blad
Perenner är viktigt för Annika men det är inte 

blomman hon i första hand prioriterar utan bla-
den.

− Visst är blomman viktig men i förhållande till 
hur länge bladen är fi na får man bygga upp en 
stomme i rabatten av vackra bladfärger för att det 
alltid ska vara fi nt.

I rabatten till höger om entrén är stommen av 
röd- och svartbladigt. Sedan är det ett virrvarr av 
som Annika säger ”Goa färger” mest i aprikos, rosa, 
rött och vinrött.

− Här är verkligen en av varje. Men jag vill ha 
det fl uffi gt. 

Trots virrvarret av olika växter känner man ändå 
en harmoni i rabatten. Det är bladen som bidrar till 
det med fi na blickfång av olika färger och former.

Vitt på mörka ställen
Vid entrén är det ganska mörkt. Där har Annika 
valt vita blommor och växter med vitbrokiga blad.  
- Jag slår i böcker och väljer en känsla i rabatten 
och kör på det, berättar Annika Andréason.

Platsen och ljuset har fått styra färgvalet då vitt 
inte är en favoritfärg. Inte heller fl itiga lisan i kor-
garna på verandaräcket tillhör favoriterna.

− Men de är tacksamma och då gillar man dem 
ändå. Att traggla med växter som inte trivs blir 
bara tråkigt.

Text och bilder:  Annica Josefsson

Att stånga sig med växter 
som inte trivs är inte
Annika Andréasons melo-
di. De möbleras visserligen 
om ett par gånger innan de 
slängs.

− Men de fl esta har alltid 
passat någonstans, säger 
hon.

Vackra blad och bladformer kommer i första hand för Annika Andréason när hon möblerar i rabatterna.

Den mörka entrén lyses upp av vita och brokiga växter.

Upphöjda rabatter med torvblock var ett måste i en träd-
gård med mycket sten.

Annika möblerar
med växter

Annikas favoriter i trädgården
Silverax Brunett  |  Höstsyren  |  Vivor för att de blommar tidigt
Murgröna  |  Vackra blad  |  Diverse skrot och pynt



TRUCKGATAN 2,
Rollsbo ind. omr. KUNGÄLV

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

YTTERBY
 RÖR AB

Värme - Vatten - Sanitet

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

www.gustavsberg.com

De bästa egenskaperna från tidigare generationers blandare har tagits med i 
utvecklingen av vår nya blandarserie: Nautic. Inbyggda energi/vattensparan-
de funktioner, mjukstängning och inställbart skållningsskydd är standard. Det 
ger en skön trygghet för både dig och miljön. Värna om den resurs som
håller oss vid liv: Vattnet.

Nautic är en heltäckande serie med blandare för kök, tvättställ, bidé och 
dusch/bad samt duschset av högsta kvalitet.

En blandare från Gustavsberg är en vardags-
hjälte som du ska ta i hand, lita på och trivas 
med i många år. 

Lika vacker som miljövänlig - Nautic
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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

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?

2.595:-

9.995:-

*Gäller vid 24 månaders räntefri avbetalning, upplägg-
nings 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. 081109.

Office 2007 

Hem & Student

Norton 360

Version 2.0

För dig som köper ny dator! 

995:-endast

445:-endast

Tröttnat på farten och räckvidden i ditt trådlösa nätverk? Med
DIR-615 får du upp till 650% bättre prestanda än ett vanligt
trådlöst nätverk. Passa på att uppgradera till Draft N till ett 
oslagbart pris! Givetvis stöder routern även 802.11b/g 
samtidigt som du kör 802.11n. Köp till D-Link Wireless N 
nätverkskort för 
bästa prestanda.

Trådlös bredbandsrouter 

D-Link DIR-615 Wireless N

Bärbar dator 

HP Pavilion dv7-1195

395:-

21.5” Wide TFT-monitor 

BenQ E2200HDA1.595:-

1.495:-

Multifunktionsskrivare

Canon PIXMA MP620

MP620 med inbyggt stöd för trådlöst och fast nät-
verk och en TFT-skärm i toppklass är den perfekta 
lösningen för den som vill ha de bästa funktion-
erna och maximal flexibilitet. Utskrifter av högsta 
kvalitet tack vare den imponerande upplösningen 
på 9 600 x 2 400 dpi med bläckdroppar på 1pl. 

Logitech Squeezebox Boom

Logitech Squeezebox Boom är en allt-i-ett-musikspelare 
för nätverk med inbyggda högtalare, förstärkare och 
fjärrkontroll som för ut din digitala musik till hela hemmet. 
Den kompakta designen sparar plats. Det är bara att kop-
pla spelaren till nätuttaget och ansluta den till det trådlösa 
nätverket och du kan börja njuta av musik och annat 
medieinnehåll med kristallklart ljud.

Nyhet från HP! AMD Athlon X2 PC QL-62, 15.4” TFT-skärm 
(1280x800) BrightView, ATI Mobility Radeon 3450-grafik med 
512MB, 3072MB DDR2-RAM, 250GB hårddisk, DVD-brännare, 
trådlöst LAN, 10/100/1000 LAN, USB 2.0, Firewire, eSata, min-
neskortläsare, HDMI-ut, inbyggd webbkamera och Windows Vista 
Home Premium. Vikt 2.7 kg.

Bärbar dator 

HP Pavilion dv5-1115

6.995:-

Bärbar dator Sony Vaio 

VGN-FW11M
417:-/mån*

Kompakt och elegant magnesiumdesign från Sony! Intel Core 2 Duo P8400, 
16.4” TFT-skärm (1600x900) X-Black, ATI Mobility Radeon HD 3470-grafik 
med 256MB, 4096MB DDR2-RAM, 250GB hårddisk, Blu-Ray läsare och 
DVD-brännare, trådlöst LAN med Draft-N, 10/100/1000 LAN, USB 2.0, 
Firewire, Bluetooth, minneskortläsare, HDMI-ut, inbyggd webbkamera och 
Windows Vista Home Premium. Vikt 3.1 kg.

Allt du behöver från HP! Intel Core 2 Duo T9400, 17” TFT-
skärm (1440x900) BrightView, Nvidia GeForce 9600M GT-
grafik med 512MB, 4096MB DDR2-RAM, 640GB hårddisk, 
Blu-Ray läsare och DVD-brännare, trådlöst LAN med Draft-N, 
10/100/1000 LAN, USB 2.0, Firewire, eSata, Bluetooth, 
minneskortläsare, HDMI-ut, inbyggd webbkamera, DVB-T TV-
tuner, fingeravtrycksläsare och Windows Vista Home Premium. 
Vikt 3.5 kg.

584:-/mån*

13.995:-

Stationär dator 

HP Pavilion a6622

Mycket för pengarna från HP! AMD Phenom 8550 
2.2GHz, Nvidia GeForce 9300GE-grafik med 256MB, 
3072MB DDR2-RAM, 320GB hårddisk, DVD-brän-
nare, trådlöst LAN med Draft-N, 10/100 LAN, USB 
2.0, Firewire, minneskortläsare och Windows Vista 
Home Premium. Levereras med tangentbord och 
optisk mus, högtalare och monitor säljs separat.

4.995:-

Mycket prisvärd monitor från BenQ! Snygg design och 
äkta 16:9 upplösning på 1920x1080. E2200HDA har en 
responstid på 5ms och en dynamisk kontrast på 10000:1. 
Utrustad med VGA-ingång. BenQ lämnar 3-års garanti.
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JOHANSSONULLA

NU BLÅSER DET REJÄLT, och det gäller 
att ta skydd mellan olika stormbyar. Nu 
översköljs vi alla dagligen och stundligen 
av domedagsprofetior. Det verkar ofta 
vara att likna med en kamp som David 
mot Goliat. Nu gäller det att ta ut en säker 
kompassriktning, ta på fl ytvästen och att 
fatta ett säkert grepp om rorkulten. Det 
är inte i alla lägen som det bästa är att 
”sitta stilla i båten”. Det kan vara bra att  
balansera på den slaka linan genom att 
vidta mått och steg som säkrar och tryg-
gar ett bra fäste i vardagen och med sikte 
på framtiden.

DAGS ATT SE OM SITT HUS - är jätteviktigt 
och nu menar jag inte abstrakta visio-
ner, utan handfasta råd och konkreta 
förslag för att möta upp mot fi nansiella 
kriser och sjunkande bostadspriser. Vår 
bostad är en hörnsten i allas sociala 
trygghet, tillsammans med vård, skola 
och omsorg. 

ÅRETS TAXERING AV SMÅHUS innebär en 
genomsnittlig ökning av taxeringsvär-
dena med 35 procent, och det innebär att 
många får en betydligt större höjning är 
snittet. Detta medför i sin tur att det blir 
antingen fråga om en höjd kommunal 

avgift eller bara  respit för det fall att 
fastighetsskatten återinförs efter nästa 
val, 2010.

VILLAÄGARNA KRÄVER ATT årets taxering 
stoppas, eftersom systemet har uppen-
bara orimligheter. Det är inget annat 
än förspelet i en kommande ekonomisk 
match med Din bostad som pant. 

Vi måste visa på alla vansinnigheter 
med taxeringen, och vi måste göra det 
synligt för alla beslutsfattare på alla 
nivåer, utan undantag. Ingen ska få 
möjlighet att vara ovetande om sakernas 
tillstånd.

WWW.TAXERINGSVANSINNE.SE

Villaägarnas Riksförbund, Sveriges 
enda konsumentorganisation för små-
husägare, har nu startat www.taxerings-
vansinne.se för att synliggöra alla tokig-
heter och att låta den vanliga människan 
komma till tals. Alla småhusägare kan 
rakt upp och ned, utan omskrivningar 
och utan att krångla sig igenom abstrakta 
labyrinter, fritt tala ur hjärtat och be-
rätta om sin situation. Vi lovar att föra 
berättelserna vidare till politikerna. Vi 
lovar också att göra allt vi kan för att få 
taxeringssystemet slopat.

LÄGET FÖR MÅNGA SMÅHUSÄGARE med 
nuvarande regler OCH höjda taxerings-
värden är exempelvis 

• Höjd skatt för de fl esta som ännu inte 
nått taket på 6 000 kr

• Höjd skatt för obebyggda tomter och 
byggnader under uppförande

• Kraftigt höjd skatt för många som 
äger mycket enkla sommarstugor i 
attraktiva områden, om standarden är 
tillräckligt låg och har ett taxerings-
värde under 50 000 kr räknas tomten 
som obebyggd och beskattas fullt ut, utan 
begränsningar

• Höjd skatt på arrendetomter 
• Höjda friköpspriser och höjda avgäl-

der för tomträtter vid omreglering.

VILLERVALLAN I VILLATAXERINGEN kan 
redas ut och Du kan få bra skattetips av 
våra experter.

Se själv vad som står att fi nna genom 
att själv kolla på www.villaagarna.se

Varmt välkommen!

Ulla Johansson, Förbundsordförande
Villaägarnas Riksförbund

STOPPASTOPPA
TAXERINGSVANSINNET!TAXERINGSVANSINNET!

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

ERBJUDANDEt.o.m. 15 NOVEMBER4.000:-Gäller vid köp av valfri vedkamin minst 3,5 m skorsten, golvplåt 
och installation. På motsvarande paket utan installation ger vi 3.000:- i rabatt

Hangarvägen 1-3 • Mitt emot Åkes Hönökaka • Öppet: tisd - fred 10-18, lörd 11-15
Tel: 031-56 56 94 • www.kaminovarme.se | info@kaminovarme.se

Morsö 6148
Erbjudande

32.000:-
ord.pris:
36.000:-

Vägghängda Morsö 6170.
Endast kamin 14.600:-

Morsö 
8140
med 
sidoglas.
Endast
kamin
20.500:-

Prisexempel på paket med 4 m. 
skorsten, installation och golvplåt.

FINARE LOKALER
 - FLER KAMINER

VI HAR FLYTTAT!VI HAR FLYTTAT!
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Jurist Helene R Unger, från Swedbank i Mölndal, 
tar upp aktuella frågor om boende- och 
famijeekonomi.

FAMILJEEKONOMI

JAG HAR PRECIS KOMMIT HEM från en veckokurs inom 
familjerätten. Här träffar man andra jurister och 
advokater från hela landet och varje år så kommer 
det upp nya spännande frågeställningar. Ibland har 
någon klurat på ett problem och kommit på en bra 
lösning som delges på kursen.

Idag skall jag prata med er om en ganska vanligt 
förekommande frågeställning.

- Jag har ärvt mina föräldrar och nu skulle jag 
vilja skriva att det arv som jag fått skall utgöra min 
enskilda egendom i mitt äktenskap.

När föräldrar inte skrivit in att arvet skall utgöra 
enskild egendom i testamentet då åligger det barnen 
att, om de vill skydda sin egendom vid en eventull 
skilsmässa, upprätta ett äktenskapsförord med sin 
make/maka.

VAD ÄR DÅ ETT ÄKTENSKAPSFÖRORD? Jo, det är ett 
avtal mellan blivande makar eller mellan makar 
under pågående äktenskap. Ett avtal måste båda 
vara överens om. Äktenskapsförordet undertecknas 
av båda och sedan skickas detta till tingsrätt för 
registrering. Det måste registreras vid tingsrätt för 
att bli giltigt. 

I och med att det registreras vid tingsrätt så be-
höver man inte vara rädd att originalet skall komma 
bort i tex en fl ytt. Då ringer man till Äktenskaps-
registret i Örebro och få en kopia mot en mindre 

kostnad. Detta är bra att göra när någon avlidit för 
att kolla om äktenskapsförord fi nns. Många gånger 
har man glömt bort att man för många år sedan skrev 
ett sådant avtal. 

Det är inte alltid som den andre maken kanske 
vill skriva under ett äktenskapsförord och då kan 
jag inte ensidigt skicka ett äktenskapsförord till 
tingsrätten. 

ETT TIPS!!! INNAN MAN GIFTER SIG kan man skriva 
ett äktenskapsförord att allt kommande arv eller 
gåvor i framtiden som var och en förvärvara skall 
utgöra varderas enskilda egendom. 

eller Säg till era föräldrar att skriva in i sina tes-
tamenten att arvet som ni barn erhåller skall utgöra 
enskild egendom båda i äktenskap eller samboför-
hållanden. Då undviker man ovannämnda konfl ikt 
att en inte vill skriva på ett äktenskapsförord senare 
i äktenskapet.

I ETT ÄKTENSKAPSFÖRORD KAN MAN göra giftorätts-
gods till enskild egendom och tvärtom att enskild 
egendom skall bli giftorätt. Det sistnämnda kanske 
inte alltid går. Om det t.ex. står i en gåva att denna 
fastighet utgör enskild egendom och inte något om 
att gåvotagaren får ändra detta till giftorätt då förblir 
gåvan enskild egendom.

HUR SKALL MAN KOMMA RUNT DETTA? Om ex. hus-
trun fått en fastighet som gåva med förbehåll om 
enskild egendom och så tycker makarna att eftersom 
båda nu skall ta lån för att göra en totalrenovering av 
fastigheten så skall också båda dela på fastigheten 
om det blir en separation. 

Då får hustrun ge bort halva fastigheten till sin 
make som gåva. Då blir hans halva fastighet giftorätt 
och hennes del som hon har kvar fortfarande enskild 
egendom. Vid en separation i detta läge blir 75% av 
fastighetens hennes och mannen får 25%. Här får 
man då skriva ett äktenskapsförord, att den halva 
delen av fastigheten som mannen fått som gåva 
skall utgöra hans enskilda egendom. Då blir det 50% 
vardera vid en ev. skilsmässa.

INNAN MAN GÖR DENNA TYP AV HANDLINGAR skall 
man rådfråga jurist så att inget blir fel. 

Något som man bör tänka på är att när t ex. föräld-
rar blir gamla och skall in på hem, så kanske de ger 
barn en fullmakt att sälja sin fastighet och att sedan 
ta pengarna som blir kvar efter reavinstskatt och föra 
över dessa medel på barnets konto. Föräldern vill 
inte ha pengarna själv utan tycker barnet behöver 
det bättre.  Barnet sätter in pengarna på sitt konto. 
Föräldrarna avlider några år senare och efterlämnar 
testamente där det står att arvet skall utgöra enskild 
egendom. Kvar i dödsboet fi nns medel som täcker 

Hur får jag arvet efter mina föräldrar att bli

min enskilda egendom

begravning. De pengar som gavs innan föräldrarna 
avlidit omfattas inte av testamentet. Det var ju en 
gåva. Om man inget skrivet om enskild egendom så 
utgör dessa pengar barnets giftorättsgods i äkten-
skap och blir likadelat vid en ev. skilsmässa.

DENNA SITUATION ÄR INTE OVANLIG så det gäller 
att tänka sig för. Kanske kunde föräldrarna givit 
bort pengarna tillsammans med ett gåvobrev om 
enskild egendom eller gett bort fastigheten som en-
skild egendom och så hade barnen sålt fastigheten. 
Jag kan aldrig som förälder i efterhand skriva ett 
gåvobrev och säga att gåvan skulle utgöra enskild 
egendom. Detta måste 
göras i samband med att 
gåvan överlämnas.

VISST ÄR VÄL FAMILJEJU-
RIDIKEN SPÄNNANDE???
Nu skall jag hämta min 
pappa som fyller 80 år 
imorgon och fi ra honom 
med mina syskon och 
syskonbarn.

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!

www.nibefi re.sewww.nibefi re.se

Varmt och skönt 
med braskamin

JUST NU
JUST NU2000 KR
2000 KR  PAKETRABATT
PAKETRABATTKAMIN OCH 
KAMIN OCH SKORSTEN
SKORSTEN

Paketrabatten gäller tom 15 november och kan ej kombineras Paketrabatten gäller tom 15 november och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.med andra erbjudanden.

ISOKERN

ÖPPEN SPIS

www.schiedel.se



KUNGÄLVS
RÖRLÄGGERI AB

COMFORTBUTIKEN

KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB

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

Masagebadkar 
Andromeda från 
Victory Spa

12.875:- 
ORD. PRIS 25.750:-

ANDROMEDA Victory Spa
Hjärtformat hörnbadkar, 145x145 cm, för 2 pers. Rygg-
massage x2, fotmassage 2 st svarta nackkuddar ingår 
Ord. pris 25.750:-

Drömmer 
du om ett nytt 
badrum?

Drömmer du om ett nytt badrum men vet inte hur du ska förverkliga det? 
Du är inte ensam. Att bygga om badrummet är ett komplicerat och tidskrävande 
jobb och kan skapa dyra problem om det inte görs rätt. Vi erbjuder dig ett Färdigt 
badrum – en prisvärd paketlösning som löser alla dina problem. Vi tar ansvar hela vägen, 
du får en helhetslösning som täcker allt. Från rivning av ditt gamla badrum, till ett nyckelfärdigt 
badrum som inkluderar en bestämd tidsplan. Från idé till färdigt badrum – kontakta oss!

CASSIOPEJA Victory Spa
Lyxig Designångdusch med radio och ljusterapi. 
Ø 100 cm. Ord. pris inkl. frakt 56.000:-

Ångdusch 
Cassiopeja 
från 
Victory Spa

28.000:-
ORD. PRIS 56.000:-

50% 
rabatt(Utställnings ex)

Köksblandare 
Nautic från 
Gustavsberg

895:- 
Med diskmaskinsavstängning 
ORD. PRIS 1.650:-

MÅNADENSVARA
NOVEMBER

50% 

rabatt
(Utställnings ex)
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VÄSTSVERIGES största utställning medVÄSTSVERIGES största utställning med
26 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS26 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS
Öppet: Månd 12-19, tisd - ons 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

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.

Underhållsfria fönster
för samma pris 
som träfönster!

Besök vår utställning och 
få en opartisk information.
Det skall vara lätt att välja!

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!

TRADITION • NY TÄNKANDE

Vill du dela
vår framgång?

Allt fler väljer SkidstaHus. 
Det är ingen slump. 

Kombinationen av 50 års 
erfarenhet, kvalitet och kreativt

nytänkande ger oss ständigt
nya, nöjda kunder. 

Välkommen du också!

Kontakta  vår säljare
Andreas Johansson 

031-52 04 60 
eller besök  vår hemsida

www.skidstahus.se

Eksjöhus Försäljningskontor
Västra Frölunda

Tel. 031-45 03 00

Höstens skönaste nyhet - Villa Trend Höstens skönaste nyhet - Villa Trend 
w   w   w   .   e   k   s   j   o   h   u   s   .   s   ew   w   w   .   e   k   s   j   o   h   u   s   .   s   e

Har du också 
en dröm?

Välkommen att besöka 
våra två visningshus på 

Husknuten!
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Foto: Nils-Olof Sjödén

Årets vinnare av Röd-
färgspriset är Nysä-
ter bostadsområde 
i Mölnlycke ritat av 
Margareta Diedrichs 
och hennes arkitekt-
kollegor på Sweco i 
Göteborg. Ett bidrag 
utan en droppe rött i 
det vinnande koncep-
tet. Istället har den 
svarta nyansen använts på husen för att få dem att smälta samman med 
tallar, stenblock, blåbärsris och ljung.

-   Vi har låtit skog och natur vara utgångspunkten för vårt arbete och 
därför var trä som material ett tidigt val, berättar Margareta Diedrichs.

Vardagslyx
Juryns skriver i sin motivering att bostadsområdet är: ”Ett stycke var-
dagslyx mitt i folkhemmet. Det vinnande bidraget visar helt klart att 
Sveriges mest traditionstyngda färg även kan få samtida modern arki-
tektur att lyfta.”

-   Valet av traditionell slamfärg var självklart eftersom vi ville ha en 
färgskala anpassad till naturen. Den svarta nyansen av Falu Rödfärg har 
ett fantastiskt djup och ett pigment som förändras med det naturliga 
ljuset. Den smälter samman med tallar, stenblock, blåbärsris och ljung 
på ett välgörande sätt, förklarar Margareta Diedrichs.

Rödfärgspriset
till naturskönt bostadsområde i Göteborg

Lägenheter från sekelskiftet och 20-talet är lättast att sälja på 
dagens marknad i de fl esta av landets regioner. Undantaget är 
Norrland där 50- och 60-talens byggstilar är mer attraktiva. Det 
framgår av SkandiaMäklarnas Mäklarforum där 141 mäklare har 
rangordnat de vanligaste byggstilarna. 

 De senaste månaderna har bostadsmarknaden präglats av 
sjunkande priser, oro inför framtiden och längre försäljnings-
processer. För de mest attraktiva bostäderna har utvecklingen 
dock inte varit lika dyster och fortfarande noteras höga priser för 
välplanerade bostäder i områden där många vill bo.

Sekelskifte mest attraktivtSekelskifte mest attraktivt
på bomarknadenpå bomarknaden

Drick ur muggenDrick ur muggen

”Två till tre liter vatten, så mycket behöver en människa dricka 
varje dag. Sex till tolv liter vatten, så mycket används varje gång vi 
spolar. Dricksvatten är en värdefull naturresurs, allt för värdefull 
för att användas i våra toaletter. Är detta verkligen en långsiktig 
lösning? Har vi verkligen råd att ha dricksvatten i muggen? Och är 
det inte dags att skilja på spolning och spolning?” /av Forsbergs

Installationen ovan med tillhörande text visade Forsbergs på Hem 
& Villa i Stockholm. Det var en av fyra viktiga framtidsfrågor som 
illustrerades. De andra berörde bland annat bristen på Fysisk kon-
takt mellan människor; Energislöseriet i vardagen; Drömköket på en 
rullgardin för att dölja hur det verkligen ser ut hemma hos dig.

C
C

J

Luftvärmepumpen med

• Toppresultat i 
Konsumentverkets test.

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

• Aktiv luftrening med 
PlasmaCluster teknik.

• Underhållsvärme +10 grader 
perfekt för fritidshuset.

• Kan fjärrstyras från 
t.ex. mobiltelefon*

• Unik fuktreglering* 
(*Extra tillbehör)

Spara tusenlappar redan i vinter

Köp en IVT Nordic Inverter nu – du behöver 
inte börja betala förrän i slutet av januari 
2009. Kampanj oktober – december 2008.

Fråga din återförsäljare efter IVT Energikonto.

www.ivt.se

Oslag-
bara

fördelar

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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eNu kan 
du läsa  

Villa&Fritid
på nätet.

Även tidigare 
utgivningar 

fi nns att läsa 
direkt eller att 

ladda hem!

Villa&Fritid 
delas ut med 

posten till 
111.000

villaägare.

Numera räknas inte tomten som ”strandnära” om 
avståndet från byggnadsplatsen till strandlinjen är 
mer än 150 meter. 

• Tyst medgivande för många
Cirka 95 procent av de 2,3 miljoner småhusägarna 
får ett taxeringsförslag. Tycker man att förslaget 
stämmer, behöver man inte göra någonting, utan 
ger sitt tysta medgivande.  För de cirka 400 000 
som måste lämna en deklaration, exempelvis efter 
ombyggnader och standardförbättringar, blir årets 
fastighetstaxering den enklaste hittills. Skatteverket 
har förenklat och förtryckt så mycket som möjligt.

- Tidigare justeringsbeslut, exempelvis nedsatt 
taxeringsvärde på grund av trafi kbuller eller för 
hög radonhalt, förtrycks, så att fastighetsägaren 
inte behöver ringa oss och fråga eller lämna ett 
påpekande, säger Annica Nässén, projektledare för 
Fastighetstaxeringen.

• Normal, hög eller enkel standard
Det har också skett en del förändringar och förenk-

lingar när det gäller beräkningen av standardpoäng. 
Flera frågor som tidigare skulle besvaras är nu 
borttagna.

- Det gäller exempelvis kakel i badrummet, bastun 
och bad eller dusch i källaren. De tidigare frågorna 
om exempelvis spisutrustningen, diskmaskinens 
placering och längden på köksbänken är nu helt 
borttagna. Hela köket har i stället indelats i katego-
rierna normal, hög eller enkel standard, säger Erik 
Rydelid, rättslig expert vid Skatteverket. 

• Inga extra poäng för energibesparande 
 fönster och  uppvärmningssystem
- Numera får man inte heller som tidigare  extra 
poäng för energibesparande fönster och  uppvärm-
ningssystem, vilket naturligtvis är till  fördel inte 
bara för fastighetsägaren utan även för miljön.

• Begreppet Strandnära ändrats
En annan viktig förändring rör begreppet ”närhet till 
strand”, där en ”strandnära” klass tagits bort.

- Numera räknas inte tomten som ”strandnära” 
om avståndet från byggnadsplatsen till strandlin-
jen är mer än 150 meter. Tidigare gick gränsen för 
”strandnära” vid 250 meter. Dessutom har alla tidi-
gare frågor om strandzonens utseende tagits bort 
från blanketterna, säger Annica Nässén.

Deklarationen ska lämnas in senast den
3 november.

Årets småhustaxeringÅrets småhustaxering

enklare än någonsinenklare än någonsin
I år blir det enklare än någonsin att de-
klarera sitt småhus. De fl esta behöver inte 
göra någonting. Nya enklare regler för hur 
standardpoängen för ett småhus ska be-
räknas förenklar ytterligare för den som 
ändå måste skicka in sin fastighetsdekla-
ration.
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BBORGAV. 3 LARV 0512-423 30
www.evabaddar.se

II-sorterings

Sänggavlar i olika 

storlekar till ett 

BILLIGARE PRIS!

ÖPPET: 
Vard 7-18  
Lör 10-15  
Sön 11-15

SOVRUMMET...
Vi har: EGEN TILLVERKNING AV MADRASSER

Stor sortering av sänggavlar i olika träslag 
Täcken, kuddar, överkast, påslakanset, lampor m.m

Kvalité • Bra service
Låga priser

Snabb leverans
Fraktfritt*

* vid köp för minst 10.000:-

Vi erbjuder:

Resårmadrasser i
ALLA storlekar 2.495:-2.495:-

Vi har 700 m2 utställning!

Zonpocket Fast
90x200 cm Inkl. tjockare bäddmadrass

MADRASSKAMPANJ!MADRASSKAMPANJ!

Prisex.

✃

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

GALANT-PLAST ABGALANT-PLAST AB

Material till sänggavelMaterial till sänggavel
Skumplast 61x200x3.................................................210:-
Polyestervadd 150b ............................................ från 59:-/m
Möbelbomullstyg II-sort ........................................149:-/m 
Kontaktlim, spray ..........................................................139:-
Innerkuddar ex 70x70 .............................................125:-

Mjuka och behagliga 

bäddmadrasser till 

ALLA Sängstorlekar!
Madrass 
ex 80x200x10
från 680:-

SSkumplastkumplast  
tillskärs och sömnad tillskärs och sömnad utförs till utförs till 
madrasser, sänggavlar madrasser, sänggavlar 
möbeldynor och kökssoffor mm.möbeldynor och kökssoffor mm.

18.900:-

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

Öppet tisd– torsd 14–18 • 031-500 120 • www.500120.com
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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 10/11 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! 
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FÖRSÄLJNING • INSTALLATION • SERVICE

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

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

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

www.paroc.se

Spruta din vind med
Rockwool Lösull!

HÖGSBOVERKEN ISOLERING AB
– Auktoriserad entreprenör för Rockwool lösull –

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

...skjutportar...vikportar...slagportar...industrihallar..

Vi har plåt för alla!
För villa, industri och lantbruk

Nu även friggebod i plåt

Öppettider: Månd-onsd och fred kl. 8.00-17.00. 
Torsd kl. 8.00-19.00 och lörd kl. 10.00-13.00.

TEGELMÖNSTERHÖGPROFILPLÅT

självbärande

7,2 m -
12,3 m

TP 128

För industri och lantbruk

EGEN TILLVERKNING 
AV BESLAG

GALVANISERAD SPIK

VATTENAVRINNINGS-SYSTEM MED TILLBEHÖR

TAK- & VÄGGPLÅT

STÖRRE & MINDRE HALLAR

VI TILLVERKAR ÄVEN LIMTRÄSTOMMAR

Special-
erbjudande!

TP18 svart

69.90/ kvm.

Kontant betalning.
Vi tar även kort!

Hajoms Plåt & Parti
Tel 0320-422 66, 0708-92 32 57. Välkomna!

www.hajomsplat.se

Denna månad så 

långt lagret räcker!

Vi har ävenerbjudandenpå TP20!

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

Du
 k

an
 ä

ve
n 

lä
sa

 V
ill

a&
Fr

it
id

 p
å 

w
w

w
.v

il
la

fr
it

id
.s

e



25Villa&Fritid nr 8 | 2008

Göteborgs

Svenska kvalitetskök

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

Vard 0900- 1800, lörd 10 00- 14 00

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

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

VI SÄLJER INGA
VANLIGA KYLSKÅP

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

Vi säljer ävenVi säljer även

VINKYL & VINKYL & 
ISMASKIN ISMASKIN 
fristående ochfristående och
för inbyggnadför inbyggnad

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 

OLJETANK? 

• Skrotning av oljetank ( med intyg )

Gatukontoret i Mölndal sköter vinterväghållningen på stadens 
gator och vägar. Vi prioriterar trafi kleder och gator med 
busstrafi k. Dessa plogas och saltas.

Bostadsgator och mindre trafi kerade gator plogas och sandas 
med fl is när snödjupet blivit 8 cm. Branta backar plogas och 
fl isas med inblandning av salt, cykelvägar plogas och fl isas.

Fastighetsägarna ska renhålla och sanda minst 1 meters 
bredd av gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters 
avstånd från tomten. Saknas gångbana skottas och sandas 
gångutrymme på gatan. I vallar vid övergångsställen och 
gatuhörn ska öppningar göras för gångtrafi k. Inom fastigheten 
hålls 1 meter bred väg framkomlig för sop- och latrinhämtning.

Sommartid sopar fastighetsägaren ”sina” gångbanor och tar 
bort ogräs samt beskär buskar, träd och häckar som växer ut 
över gångbanan. Passa på att beskära under vinterperioden.

Tillsammans håller vi staden framkomlig för all trafi k men 
trafi kanterna måste hjälpa till: sänk farten, håll avstånd, ha 
bra däck samt räkna med längre restid så att vi undviker 
olyckor.

Vill du veta mer, ring Gatukontoret telefon 031-315 15 00. 

TÄNK EFTER - ”VINTER” FÖRE
GATUKONTORET MÖLNDALS KOMMUN

Vinterväghållningsinformation
till Fastighetsägare i Mölndal

GATUKONTORET

Missat ett nummer av Villa&Fritid?
Gå in på vår hemsida och läs den!  www.villafritid.se
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031-779 09 10
Gustaf Dalénsg. 19 Göteborg 

www.hermenius.se

Sänkt värmekostnad • Bättre inomhusklimat

CTC

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

IVT AUTOTERM

El & Energiteknik

30 år i branschen
Gratis hembesök med offertförslag  •  Fasta priser

Supersnurran med turboeffekt
Elimenerar nedfall av rök 
- Förbättrar ventilation 
och drag.

OBS! Ingen elanslutning 
- Aspiromatic utnyttjar 
vindkraften! 

Hus med dålig ventilation kan med enkla åtgärder förses med möjlig-
heter för tilluft och med hjälp av supersnurran uppnå tillräcklig 
ventilation enligt dagens krav. Härvid ernås även möjligheter att 
minska fukt och mögelbildningar i ytterväggar.

Andra användningsområden: Flerbostadshus, fritidshus, husvagnar, 
fartyg, förbättring av drag i öppna spisar, vindsutrymmen och sanitära 
installationer mm.

Aspiromatic passar alla typer av värmekällor 
och alla bränsleslag: Olja, gas, ved och kol.

Rådgivning och installationshjälp om så önskas.

T. STÅHL BYGG AB
Besöksadress: Hildedalsgatan 44-46

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

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

Radonett är Europas mest sålda och effektiva 
radonavskiljare. Radonett har den högsta renings-
grad i samtliga tester av SSI 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

Ca. 50.000 brunnar i Sverige som har 
hälsofarligt vatten med för hög radon-
halt som måste åtgärdas! 

Radonett 
ger dig och dina barn 

ett sunt och friskt 
vatten!

RADON
Dricker du radioaktivt vatten? 

Försäljning: ring 0248-102 78 så hjälper vi dig
Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik 

www.radonett.com
info@radonett.com

VILLAPAKET  ..... 34 233:-
Statsbidrag avgår med  ..7 500:-

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

Ditt pris ............. 26 733:-
Inkl. moms

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

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

UPPTÄCK VÅRT SOLSYSTEM DU OCKSÅ!UPPTÄCK VÅRT SOLSYSTEM DU OCKSÅ!
Montering till fasta priser.
INKAs FolksolfångareINKAs Folksolfångare

Vi säljer även Vi säljer även 
vakuumrörvakuumrör

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

Statsbidrag avgår med ......5 360:-

 Ditt pris...28 446:-
Inkl. moms

Materialpris .....33 806:-

Småsolpaket för varmvatten

Tysk kvalitéts solfångare 
för fristående montage.

EMALJSKYLTAREMALJSKYLTAR

Husnummer-, Gat-, Namn- 
& Företagsskyltar
Valfria färger & storlekar!

Kunder är privatpersoner - företag - 
fastighetsbolag - bostadsrättsföreningar, m.m.

Härdgatan 23, 432 32 Varberg. 
Tel 0340-134 50, 070-753 18 37
www.emaljskylten.se • emaljskylten.dismark@telia.com

Tillverkning med 125 års erfarenhet av emaljering.
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GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL
(vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

TEl. 031-27 27 10

Handy klassisk soffa i många 
kombinationer och färger!

från Gotland köper du 
naturligtvis hos oss!

Lilla Åland

MONTÉ

Svensk-
tillverkad
hyllserie
med
många
möjligheter
och träslag.

Olika färger

Lamino 
med pall i 
olika färger 
och träslag!

Passa på och köp
en svensk 
klassiker.

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

BRUNO MATHSSON

Nu till specialpris!

PILASTER

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

Fåtölj Oskar 
till bra priser.

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL TEl. 031-27 27 10

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

www.hastens.com

The bed of your dreams.

Klangfärgsgatan 4 D 426 52 

Vi fi nns även 
på mässan 
monter 
B 07:29

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.

Tel: 0303-502 90 
www.kodemaskin.se

Kvalité till lågpris. 

Båtupptagning
Vi har Fogelsta båtupptagningsvagnar för din båt

Alltid hemma till låga priser!

Eldningsolja

Pellets

Diesel

Smörjolja

Eldningsolja

Pellets

Diesel

Smörjolja

KUNGSBACKA
OLJECENTER AB
Tel 0300-703 60, 0705-34 02 35

Välkommen till din pellets- och 
oljeleverantör, med personlig service.

KUNGSBACKA
OLJECENTER AB
Tel 0300-703 60, 0705-34 02 35

Trädgårdsgärdet 202, Angered
 Tel: 031-330 30 46

VILLOR • RADHUS • FRITIDSHUS

 Ring för information.

FURUVILLAN 
TIMMERHUS AB

( Finskt timmer )

www.homebostad.se

Funderar du på att byta bostad?
Välkommen till oss, vi bjuder på goda 
råd och en gratis värdering av din 
bostad.

VÅRA LOKALA KONTOR
Angered  031-331 58 00
City/ Väster  031-17 70 70
Hisingen Södra 031-20 47 00
Hisingen Norra 031-57 99 50
Lerum  0302-104 10
Härryda  031-338 54 60

Fri värdering

Värde 2500:-

Välkommen till din lokala mäklare



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

Att måla om ett rum



Följande sidor
går endast i södra 
upplagan 
(dvs från Åsa till Göteborg )



Tel: 0300-745 74 • Kungsbacka •  Vard 7-18 • Lörd 9-14 
Lilla Verkstadsgatan 7, intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.

Jannes Färg & Tapet

Nyheter från eco!

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

KVALITÉT TIL

Kakel & klinkers  från 99:-
Reatapeter  från 49:-

NYHET Metallic från

Vi har alltid 
600 

tapetmönster 
i lager



Beckers Nya Hem
Tel: 0300-745 74 • Kungsbacka •  Vard 7-18 • Lörd 9-14 
Lilla Verkstadsgatan 7, intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar.

Jannes Färg & Tapet

Nyheter från Boråstapeter!

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

LL RÄTT PRIS 

Laminatgolv  från 98:-
Ekparkett  från 298:-

NYHET London från



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. 

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.

Fem starka skäl att välja Eldabutiken;

•  Vi kan värme.
• Bra miljöval.
• Bredaste sortimentet.
• Rätta tillbehören.
• Fackkunskap.

K.S Kaminer & 
Spisar AB

Borgåsvägen 12 • 434 39 Kungsbacka
Tel. 0300-385 01 • Fax 0300-389 01

Öppet: Månd-torsd 10-18, Fred 10-15, Lörd 10-14
info@ks-kaminer.se • www.ks-kaminer.se

Vi är medlemmar i SERO,
Skorstensentreprenörernas 

riksorganisation.

Eckergårdsvägen 2C • 432 14 Varberg
Tel. 0304-151 40 

Öppet: Månd-torsd 10-18, Fred 10-14 
Lörd 10-14

När du köper kamin hos oss så tar vi hand om allt när det gäller MONTERING, GARANTIER mm
Vi har egna montörer som står för ett tryggt och säkert arbete.

Höstvärme!

Eldabutiken 
Varberg

Passa påPassa på
under vårunder vår

hösthöst
kampanj!kampanj!

Vi finns också på 
Hem & Villamässan
30 okt - 2 nov -08. 
Monter C03:02

Mäss-Mäss-
priserpriser



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, (t.o.m. 081025) 

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

- AB VÄRÖ TRÄ
 TEL. 0300-617 80

Kärra utlånas gratis!

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

Just nu!

20%20%
Rabatt!

Du kan välja om det nya rummet ska

vinterbonas, så att du kan njuta av det året 

runt, eller om det ska förlänga sommaren 

med flera sköna månader.

Novoroom har lösningen som gör det enkelt 

att snabbt bygga till huset!

Bara undra varför du väntade så länge.

Det bästa du kan ge ditt hus.

snabbt bygga till huset!

a undra varför du väntade så länge.

Novoroom Gör ditt hus större!

JUST NU
30% RABATT
Gäller t o m 2008-11-16

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

    

lundbergs.com

2020%%
rabattrabatt

20% rabatt i år

VÅR VÄRLD ÄR FANTASTISK.
RAMA IN DEN VÄL.

VINKLAD PROFIL

RU
N

D
AD

PR
O

FI
LVI LÅTER

DIG VÄLJA BLAND

TVÅ UNIKA PROFILER!

VI HAR ETT BRETT SORTIMENT 

MED ENHETLIG DESIGN PÅ

ALLT FRÅN SKJUTDÖRRAR TILL 

KÄLLARFÖNSTER.

www.tanumsfonster.se

Nu lämnar Nu lämnar 
vi 25% Rabattvi 25% Rabatt

Vid beställning Vid beställning 
före 31/12 -08före 31/12 -08
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2005 hittade Annika Andréason och hennes sambo 
Lennart Gustafsson huset de letat efter.

− Huset sa kom och bo! Och här ville vi bo, berättar 
Annika.

Huset är en gammal banvaktsstuga från tidigt 1900-
tal, strax söder om Alingsås. Det har en stor gammal 
trädgård på cirka 2000 kvadrat och lika mycket till 
med skogstomt. Trädgården bestod i stort sett av gamla 
fruktträd och en vacker stengärdsgård runt om. Gan-
ska snart visade det sig varför det inte var så mycket 
planterat i trädgården.

- Jag blev besviken när det bara sa klonk när jag 
grävde. Det var mycket sten så jag fi ck bygga upp 
rabatter med torvblock. Någon plan gick inte att ha. 
Växterna har fått hamna där de kan, förklarar hon.

Har hittat en stil
Annika Andréason har arbetat många år som dekora-

Att stånga sig med växter som 
inte trivs är inte Annika An-
dréasons melodi. De möbleras 
visserligen om ett par gånger 
innan de slängs.
− Men de fl esta har alltid passat 
någonstans, säger hon.

Vackra blad och bladformer kommer i första hand för Annika Andréason när hon möblerar i rabatterna.

Annika möblerar med Annika möblerar me växter

Välkommen till vår utställning. Här kan du se och
testa nya moderna portar från alla stora leverantörer.
Hos oss får du också många goda råd.

Kungsbacka
Hantverksgatan 5 D 

Tel.0300-710 70

Vi är proffs på garageportar
Vi fi nns på 24 orter runt om i landet och är störst i Sverige
på garageportar och portöppnare. Det är tryggt att låta 
oss göra hela jobbet.

Extra fördelaktigt att byta port just nu
För dig som villaägare blir olägenheterna små även vid 
portbyte under vintern. Vi arbetar snabbt och effektivt. 
Snön och kylan blir vårt problem. Eftersom vi har mindre 
att göra under vintermånaderna, ger vi detta specialpris 
om du köper nu för montering i vinter.

Marknadens bästa garantier
Vi lämnar hela fem års garanti på material och arbetet.

Köp nu
för montering i jan / feb -09.

Vit port med motor 
och std. montering

14.900:-
Annan kulör mot tillägg

Kontakta oss för 
hembesök och 
måttagning 

Vinterspecial!
GPECO
Takskjutport
med fjärrstyrd 
öppnare
GPECO är en bekväm, snygg 
och stabil takskjutport med 
42/20 mm värmeisolering. 
Den har liggande profi lering och 
färgen är vit. 
Porten fi nns i 3 storlekar , 
2375/2500 mm bred med höjden 
2000 mm, samt bredden 2500 mm 
och höjden 2125 mm.

Erbjudandet gäller året ut!

Låt experten göra hela jobbet.
Bekvämt, säkert och mycket prisvärt!

www.garageportexperten.se

Ring oss för besked om våra öppettider 
eller besök vår hemsida.

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
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Upphöjda rabatter med torvblock var ett måste i en 
trädgård med mycket sten.

Annika möblerar med ed växterväxter

Annikas favoriter
i trädgården
Silverax Brunett  |  Höstsyren  |  
Vivor för att de blommar tidigt | 
Murgröna  |  Vackra blad  |  Diverse 
skrot och pynt

tör och kan färg och form innan och utan. Inspiration 
har hon fått från tidningar och böcker. Men också 
från Cottage garden trädgårdar efter att ha bott i 
England. Ändå säger hon att det inte är hon som 
bestämt helt hur det ska bli.

− Det har blivit vad huset har velat och det har fått 
styra trädgården, berättar Annika.

Men man ser ändå att det fi nns en tanke och att 
det nog inte är så lätt som det verkar.

− Jag hittar ett färguttryck som jag vill ha och sätter 
växter efter hand. Genom trädgårdsböcker får jag 
reda på vad växterna vill ha för grannar. Jag gillar 
perenner och tänker på att få ihop det så att alltid 
något blommar.

Stomme av vackra blad
Perenner är viktigt för Annika men det är inte blom-
man hon i första hand prioriterar utan bladen.

− Visst är blomman viktig men i förhållande till 
hur länge bladen är fi na får man bygga upp en 
stomme i rabatten av vackra bladfärger för att det 
alltid ska vara fi nt.

I rabatten till höger om entrén är stommen av 

röd- och svartbladigt. Sedan är det ett virrvarr av 
som Annika säger ”Goa färger” mest i aprikos, rosa, 
rött och vinrött.

− Här är verkligen en av varje. Men jag vill ha det 
fl uffi gt. 

Trots virrvarret av olika växter känner man ändå 
en harmoni i rabatten. Det är bladen som bidrar till 
det med fi na blickfång av olika färger och former.

Vitt på mörka ställen
Vid entrén är det ganska mörkt. Där har Annika valt 
vita blommor och växter med vitbrokiga blad.  - Jag 
slår i böcker och väljer en känsla i rabatten och kör 
på det, berättar Annika Andréason.

Platsen och ljuset har fått styra färgvalet då vitt 
inte är en favoritfärg. Inte heller fl itiga lisan i kor-
garna på verandaräcket tillhör favoriterna.

− Men de är tacksamma och då gillar man dem 
ändå. Att traggla med växter som inte trivs blir bara 
tråkigt.

Text och bilder:  Annica Josefsson

15 Villa&Fritid nr 2 | 2007
Mob 0709 - 62 49 73, Elementvägen 7, Lindome.

Stigs Rör & VVS Lager Tel 031-99 03 25

Hos oss hittar Du Dusch - Bad - VVSallt inom

Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Med vår nya tysta värmepump
stör du inte grannarna.
Såvida du inte berättar
hur mycket du sparar.
Att en luft/vatten-värmepump är tyst 
kan ha olika förklaringar.
Den kan vara avstängd – eller också är 
det den nya NIBE F2025.

• Klarar ner till minus 20 grader
• Sparar upp till 60 % av värmekostnaden
• Sällsynt låg ljudvolym
• Har minst påverkan på växthuseffekten
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