
Nu slipper du leta. Allt
finns på Sveriges största
showroom för kök & bad.
Gå gärna in på vår nya webbplats www.exbokok.se och titta också! www.exbokok.se

Showroom: Göteborgsvägen 415
(Norr om Freeport mot Lindome)
Öppet: vard. 10-18, lör/sön. 11-15

NYHET! 
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MER ÄN BARA
 belysning

Thomas hulander:”FukTproblem drabbar alla – 
Förr eller senare”

skaTTeverkeT inFormerar om roT-avdrageT

Lördag & Söndag 7 - 8 mars, kl 10 - 15  | Fri entré

Byggcentrum,  Krokslätts Fabriker, Göteborgsvägen,  Mölndal

Välkommen  

Vägbeskrivning se sid 14

Villadagarna

SIDOR OM
VILLADAGARNA

GÖR EN INSTALLATION AV FLERA LAMPOR; 
ANVÄND OLIKA FÄRGER FÖR ATT SKAPA 
RÄTT STÄMNING; VÄLJ EN KRISTALLAMPA 
TILL BADRUMMET - ALLT FÖR ATT SKAPA 
MILJÖER SOM LOCKAR TILL SAMTAL

16
NU I HELGEN HAR DU CHANSEN
ATT TRÄFFA UTSTÄLLARNA PÅ
BYGGCENTRUM

TÄNKER DU GE BORT VILLAN? 
UNDVIK FALLGROPARNA
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Villa & Fritid, Box 344, 431 24 Mölndal  |  BESÖKSADRESS STORG. 36 A, MÖLNDAL |  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
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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.

INNEHÅLL

OMSLAGSBILD, SID 1: COOPERATION AV ESMÉ ALEXANDER | FOtO: elna sirkka

VINNARE KORSORDET 
NR 1/09

MEDALJONGTAPET / KAKEL ...........4

TAXERINGSVANSINNE - TÄVLING ..6
Villaägarna i protest.

BELYSNING MER ÄN BARA LJUS ....8
Belysningsnyheter

GLÖDLAMPAN GÅR I GRAVEN .......9
i september börjar förbudet mot import 
och nyproduktion att gälla.

SKATTEVERKET  ............................ 10
Svar på tal om taxeringsvärdet.

BELYSNING ................................... 11
i badrummet behöver inte vara tråkig.

LYX I TRÄDGÅRDEN ..................... 13

EXBOKÖK NY UTSTÄLLNING ....... 14

BEHÅLL GRANNSÄMJAN ............. 16
Elda rätt för grannsämjan

SKA DU GE BORT  ....................... 18
Fastigheten? Tänk då på detta...

ASSA LOVAR ................................ 19
Kostnadsfri installation.

EKONOMI, LÄGE, BEHOV ............. 20
Är som ABC då du ska köpa hus

NY TYST, SNYGG VINDSNURRA .. 21
är den värd investeringen?

Helt klart är att det nya formatet har 
uppmärksammats. Mest glädjande 
har varit alla positiva mail från er 
läsare. 

”Ville bara ge positiv feedback på 
ert nya format. Enkelt att läsa och 
bläddra i,” skrev Mikael och Maria 
Niklasson, som är två av dem som har 
hört av sig.

När vi gjorde ett studiebesök på 
Postens ODR-central och pratade 
med personalen, som är ett viktigt 
led i att tidningen kommer hem till 
er, så var omdömet översvallande. 
Inte bara för att formatet gör deras 
jobb smidigare utan de tyckte även 
att den var mycket tilltalande. ”En 
bra produkt som är med och höjer 
statusen på hela svepet (omslaget 
där deras reklam ligger)”!

Givetvis är det en del som inte är 
riktigt nöjda, vilket är tråkigt. Vi fort-
sätter utveckla tidningen och hoppas 
att även ni ska komma att uppskatta 
Villa&Fritid i sin nya skrud! 

I detta nummer medföljer en 
bilaga om Villadagarna, på Byggcen-
trum, som äger rum under helgen. 
Missa inte det tillfället att möta 
många av utställarna.

Trevlig läsning!

Jan-Erik Weinitz 
VD Västkusttidningar AB

Ali Gurbani, operatör på Postens ODR-central

Nya
4

1:a pris. Lottpaket 100 kr
Fam. Stig Fagerberg, V Frölunda
2:a - 5:e pris. Två trisslotter
Gunnie Berntsson, Väröbacka
Bertil Magnusson, Göteborg
Sven Hedén, Stora Höga
Christer Hindborg, Lerum

98

16
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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.

Starkt erbjudande
på värmepumpar från IVT

Bergsäker investering
Tryggare än banken

Investera i en IVT bergvärmepump nu. 
Den stora besparingen innebär riktigt bra ränta på pengarna. 
Tryggt med skön värme för framtiden. Och bra med tanke på miljön.

IVT är ledande inom värmepumpar med över 30 års erfarenhet. 
Du får alltid den värmepump som ger bäst besparing i just ditt hus. 

cc
j

www.ivt.se 

Glöm inte möjligheten 
till ROT-avdrag!
(50% avdrag på arbetskostnaden)
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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

Vi fi nns på Byggcentrum, Krokslätts fabriker, Mölndal under

VILLA-
DAGARNA
Hjärtligt välkomna för råd och tips om er villavärme!

Lördag  7/3  kl. 10-15
Söndag  8/3  kl. 10-15

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN
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en gång i tiden såldes kakelplattor som 
kollektioner, i standardiserat utförande. 
Idag är variationen närmast oändlig vilket 
innebär att du kan designa ditt badrum helt 
efter egen smak - och kanske med inspira-
tion från en ny kakeltrend.

Kakeltrenderna styrs av två länder, 
Italien och Spanien, och varje år reser 
branschfolk från hela världen dit på trend-
mässor för att spana in det senaste.

- Idag kan man inte längre tala om en 
enda tydlig trend. Det finns flera trender 
som utvecklas parallellt, där vissa blir 
långlivade medan andra mattas av ganska 
fort, förklarar Ulf Beltinge på Kakelpalatzet 
i Mölndal.

en trend som håller i sig, åtminstone 
inom köksregionen, är den europeiskt 
minimalistiska stilen.

- Det minimalistiska möblemanget får 
gärna kombineras med  mosaikplattor som 
piggar upp det annars strama intrycket . 
Man arbetar också mycket med kontraster 
mellan bänkskivor och kakel, till exempel 
svart kakel mot en ljus arbetsbänk.

när det gäller formatet har trenden gått 

mot allt större plattor, ofta liggande rek-
tangulära. Storlekar som 60 x 60 centimeter 
och rentav 120 x 120 centimeter förekommer 
numera i  badrumsmiljöer, ofta kombinerat 
med dekorationsplattor bakom toalett, 
handfat och i dusch.

- De stora plattorna ger ett helare intryck 
med färre fogar. Nackdelen är att plattorna 
är lite svårare att lägga.

färgskalan på kaklet är numera matt 
och dämpad. De starka klara färgerna har 
ersatts av naturnära kulörer från ljust grått 
via brunt och beige. Trenden  att imitera 
andra sorters material är också påfallande. 
Här förekommer bland annat kakel som 
följer tapetrenden med grafiska mönster 
och stiliserade blommor.

- En annan spännande nyhet som jag tror 
kan slå igenom inom 3-5 år är klinkerpar-
kett.  Det liknar ett massivt trägolv men 
består i själva verket av granitkeramik som 
är ett extremt tåligt och lättskött material, 
säger Ulf Beltinge.

badrummets dekorplattor får gärna ut-
märka sig med metallisk lyster, blänkande 
glas eller spännande pärlemoskimmer som 

Numera kan du kakla din 
vägg så att den liknar en 
stiliserad medaljongtapet. 

Eller lägga ett klinkergolv 
som är förvillande likt ett 
massivt trägolv. 

Kakeltrenderna från Syd-
europa bjuder på många 
spännande imitationer.

Medaljongtapet 
 eller kakel?

Klinker eller trägolv?

Små dekorativa naturstenar, sam-
manbundna på nät - inte bara snyggt 
utan de ger även skön fotmassage!

Kakel med tapetimitationer passar bra både 
för hela väggar och som fondvägg.

text: lars bärtås
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förstärks av badrumsbelysningen. 
Formerna kan vara såväl kvadra-
tiskt ”pixliga” som runda. De kan 
också bestå av små dekorativa na-
turstenar, sammanbundna på nät.

- det är snYggt som dekoration i 
duschen och ger skön fotmassage 

på köpet, tipsar Ulf Beltinge.
Ett område där designutveck-

lingen går allra snabbast är blan-
dare. Här har det kommit många 
nyheter under senare år, bland 
annat NOKEN-serien som rymmer 
stålblanka kranar i alla upptänk-
liga former.

DECO: Tapetimitationer som
passar både bra både för hela
väggar och som fondvägg.

CUBiCa:  Stora plattor, 100 x 33 
centimeter, med effektfull ”pixlig” 
dekoration. 

MOsaiCO: Imitation av metall
som får plattornas yta att skimra.

TaBLET: Träimitation i hållbar
grantikeramik, kan läggas var om 
helst som ersättning för ett massivt 
trägolv.

några KaKELnYHETEr:

Ulf Beltinge

BYT UT DINA GAMLA ELEMENT NU! 
LVI radiatorerna håller låg yttemperatur 
och avger behaglig och mjuk värme. Man 
slipper torr luft och problem med cirkule-
rande damm, vilket är goda nyheter för 
familjer som lider av dammallergi. 

LVI:s återförsäljare hittar du här:
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Välkommen till ett
KOMFORTABELT LIV

Allén 12, 
Mölnlycke
Tel 031 - 88 50 25

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

Hantverksgatan 3 , Inlag, Kungsbacka
Tel. 0300-56 85 10, Fax 0300-56 85 11

e-mail: butiken@walterhansson.se
www.walterhansson.se

Hantverksg 3, Kungsbacka
Tel 0300 - 56 85 10, 
Fax 0300 - 56 85 11
butiken@walterhansson.se
www.walterhansson.se

Hantverksgatan 3 , Inlag, Kungsbacka
Tel. 0300-56 85 10, Fax 0300-56 85 11

e-mail: butiken@walterhansson.se
www.walterhansson.se

BOO ELHÄRRYDA 
STRANDBERGS EL AB
Knösvägen 45, Tel 0301 - 312 68

Ljungviks Torg, Gråbo
Tel 0302 - 461 93

JOUR
DYGNET RUNT
Aröds Industriv. 28, 

422 43 Hisings-Backa
Tel 031 - 50 01 20 | www.500120.com

Stakebergsv 3, Stenkullen
Tel 0302 - 52 29 40

Tel.   031- 87 24 90
Fax: 031- 87 24 95
Bergmansgatan 22 
MÖLNDAL

Bangårdsvägen 47A, 428 36 Kållered
Tel 031 - 87 51 00 | info@hagaelror.se

info@haga.bz

Askims Verkstadsväg 17, 
Mittemot Gulinshuset, Göteborg

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

Serien BASIC alltid på lager!

Basic
prisexempel 

5.649:-

COMFORTBUTIKEN
KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB
Triogatan 5
442 34 Kungälv
Tel: 0303-127 75
Öppettider vardagar 7.00-18.00, lördag 9.00-13.00
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JOHANSSONULLA
Förbundsordförande 
Villaägarnas Riksförbund

www.villaagarna.se

är du en aV de drabbade? Har du 
fått besked om nytt taxeringsvärde 
på ditt hus eller tomt? Känns det 
som att något måste ha blivit fel? 
Du är inte ensam! 

Det är många runt om i landet 
som sitter med taxeringsvär-
den som är vansinniga och miss-
stämmer våldsamt mycket vid 
jämförelse med verkligheten. 
Taxeringsvärdet ska i princip mot-
svara 75 procent av fastighetens 
marknadsvärde. Men så är sällan 
fallet. Skatteverkets massvärde-
ring av fastigheter ger mycket 
stora avvikelser för enskilda fast-
igheter. 

Villaägarnas Riksförbunds med-
lemstidning Villaägaren presen-
terade nyligen en undersökning 
som på ett tydligt sätt visade på 
bristerna med taxeringssystemet.

ett oberoende konsultföretag 
hade räknat ut hur stora avvikel-
serna är mellan 75 procent av det 
faktiska marknadsvärdet, det vill 
säga det värde som enskilda hus 
bevisligen sålts för, och det upp-
skattade värde som dessa småhus 
genom taxeringsprocessen blivit 
åsatta och ofta”drabbade” av.

felVärdering på 250 000 kr. 
Resultatet var nedslående. I ge-
nomsnitt är varje svenskt småhus 
för högt ”värderat” med en kvarts 
miljon kronor i årets taxering. De 
största procentuella felen fi nns i 
glesbygden. Tyvärr är det också där 
som värdena fortfarande används 
för beskattning, eftersom många 
fastigheters värde inte nått upp till 
taket för fastighetsskatten. 

Där det är få försäljningar slås 
områden ihop i större enheter 
för att få tillräckligt många köp 
som underlag för att fastställa ett 
taxeringsvärde. Det leder till stor 
osäkerhet när det gäller taxerings-
värdets exakthet för enskilda 
fastigheter. 

Vi fortsätter kampen. Vi arbetar för 
att 2009 års taxering ska stoppas, 
och att hela taxeringssystemet ska 
avvecklas. Det är illa om taxerings-
värdet är felaktigt, vare sig det är 
för högt eller för lågt. Värden som 
inte går att fastställa korrekt ska 
inte vara underlag för beskattning! 

bli en Vinnare på Vansinnet. Ju 
mer taxeringsvärde på din fastighet 
avviker från vad som rimligen kan 

stämma överens med verkligheten, 
desto större chans har du att vinna 
Villaägarnas nya tävling! 

Vi startar nu Jakten på det mest 
vansinniga taxeringsvärdet. En 
tävling för alla er som drabbats av 
orimliga taxeringsbesked. 

Vinnaren får ett presentkort på 
10 000 kronor till valfri resa eller 
att använda på närmaste byggva-
ruhus alternativt inredningsaffär. 
Dessutom belönas regionsegrare. 

Läs mer och lämna ditt bidrag 
på www.villaagarna.se/taxerings-
vansinne. Uppmuntra också andra 
som fått vansinniga taxeringsvär-
den att delta i tävlingen! Ju fl er vi 
är som protesterar mot vansin-
nigheterna, desto större chans att 
de får ett slut.

www.taxeringsvansinne.se

Ulla Johansson, Förbundsordför-
ande, Villaägarnas Riksförbund

TÄVLING

TAXERINGSVANSINNE - KOM IGEN!

www.pax.se • tel 0157-756 00
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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.seTriogatan 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

KYRKÅSPLATSEN
Tel. 031-25 36 74

Öppet ALLA dagar!

Vill ni ha hjälp 

med beskäring? 

Vi har tider kvar

Stort sortiment
av fröer från 

Lord Nelson

Mån–fre 9.30–18, lör 10–15, sön- och helgdag 11–15
Snittblommor|Binderier|Trädgårdstillbehör|Buskar

Träd m.m. Trädgårdsarbeten, utkörning



Var rädd om dig.
Skogen är en av världens tuffaste arbetsplatser. Kyla, snålblåst 
och väta sätter sina spår och det är rygg, höfter och ben som får 
betala priset. Men det fi nns hopp. Världens mest sålda motor-
sågsmärke erbjuder nu ergonomiskt designade skyddskläder 
som både värmer och skyddar din kropp. 

Besök våra specialister i den Servande Fackhandeln så får du 
råd och tips om hur du skyddar dig på bästa sätt och minimerar 
risken för skador. Välkommen.

www.stihl.se  

Med STIHLs supersköna underställsbyxa 
närmast kroppen håller du dina muskler 
varma och rörliga. Skyddsbyxa Comfort ger 
ett yttre skal som skyddar mot kast från 
sågkedjan. 

Två superstarka 
erbjudanden!

STIHL MS 260
Köp en riktig proffsmotorsåg 
för endast 4.990 kr (rek. pris). 
Ordinarie pris 5.790 kr.

Comfort skyddsbyxa
Köp en skyddsbyxa Comfort för 
2.550 kr (rek. pris) och få vår 
supersköna underställsbyxa på 
köpet. Värde 249 kr.

Gäller t.o.m 31 mars 2009. Med reserva-
tion för slutförsäljning. Sågen på bilden är 
extrautrustad.

ASKIM    GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB 031-68 38 80
KUNGSBACKA  MOTORSHOPEN     0300-375 45
KUNGÄLV    KST KUNGÄLVS SKOG & TRÄDGÅRD 0303-183 00
KÅLLERED    AGRIA TRÄDGÅRDSMASKINER AB  031-795 08 63
PARTILLE    ELIASSONS SKOG & TRÄDGÅRD AB 031-340 28 24
STENUNGSUND  PERSSONS HYRMASKINER AB  0303-885 70

STIHL MS 260 är en ergonomiskt designad motorsåg 
för professionellt bruk. Klarar allt från förstagallring till 
slutavverkning. 
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Mer än bara

Lågenergi
ljuskällor
Många har upptäckt förde-
lerna med lågenergiljuskällor. 
och nu fi nns de lampor med 
G9 .... Vinsten med lågen-
ergiljuskällor är bl.a. lång 

brinntid upp till 15000 timmar, mindre CO2 
utsläpp jämfört med traditionella ljuskällor 
samt att du spar ca. 80 % energi jämfört med 
traditionella ljuskällor.

G9

En installa-
tion av ljus
Topix ,  f rån Del ta 
Light, är en power 
LED armatur som har 
en helt unik stealth-design. Ljuset ska-
par skarpt avskurna ljuskäglor på vägg, 
tak eller golv. Genom att placera ett 
fl ertal armaturer ihop kan man skapa 
illusioner av djup på en helt vanlig yta. 
(Mått 137 x 65 x 65mm). Finns med-
varmvitt, kallvitt eller blått ljus.

/www.ljusihus.se

Vilken färg
är du i dag?
Philips introducerar en helt ny typ av 
armatur som gör det möjligt att skapa 
en stämning som passar just ditt hem 
och din sinnesstämning.

Varför inte använda en varm gul 
nyans till frukost eller en neutral vit färg 
till lunch? På kvällen vill man kanske 
använda röda eller violetta färger för att 
ge ett rofyllt intryck som kan påminna 
om solnedgången. Vill man inte ha en 
statisk färg kan man få en mjuk auto-
matisk färgväxling istället. Allt styrs via 
en intuitiv fjärrkontroll.

Med den avancerade LED-tekniken i 
LivingColors kan man skapa 16 miljoner 
färgnyanser som gör det möjligt att
hitta just den färg som 
passar dig. LED drar 
lite energi (15W) 
och har mycket 
längre livslängd 
än vanliga lam-
por.

”Läckande” lampor
lockar till prat
På årets möbelmässa visades ”Cooperation” av 
Esmé Alexander och InnoAvarte, lampor som 
inspirerar till samtal.

Esmé Alexander och InnoAvarte ville inför årets 
möbelmässa skapa en plats för nya relationer 
och oväntade samtal. Och de droppande lampor 
lockar till skratt och nyfi kenhet.

Esmé Alexander har i sina objekt ”Coopera-
tion” gjort lampor som i formen är vardagligt 
enkla, målade med lackfärg som ser ut som om 
den fortsätter droppa. Man vill helst lägga ett 
papper under för att skydda bordet och duken 
från färgspillet.

/ www.esmealexander.com

belysning

www.philips.com

MODERNA LAMPOR hittar 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

�

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

GALANT-PLAST AB

PLASTIQUE
DESIGN by Horredsmattan

70 och 150 cm bred ........fr. 330:- /m

Stolsitsar stor sort. ...... fr. 79:-
Kom in till oss och titta! 



glödlampan - en av våra  
äldsta industriprodukter 
- har fått sin dödsdom. 
EUs ekodesignkommitté 
har beslutat att alla kon-
ventionella glödlampor 
ska förbjudas. 

I september startar den etappvisa 
utfasningen. Förbuden gäller 
nyproduktion och import men 
omfattar inte befintliga lager. 
Handlarna kan sälja ut sina lager 
och för konsumenterna är det fritt 
fram att använda glödlampor så 
länge man har någon kvar. 

STORA ENERGIBESPARINGAR. Fullt 
genomfört kommer åtgärden 
att halvera användningen av el 
för hembelysning i Sverige. Det 
motsvarar driften av cirka 80.000 
eluppvärmda villor på ett år.

Hembelysning står i Sverige 
för en av de största posterna i 
hushållselen. Nära en fjärdedel 
av den el svenska hushåll gör 
av med går till belysning. Glöd-
lampor är ineffektiva eftersom 
knappt 10 procent av inmatad 
energi blir synligt ljus. Resten 
blir värme som endast till be-
gränsad del ger ett nettobidrag 
till hemmens uppvärmning.

 
HUVUDALTERNATIVET till glöd-
lamporna framförallt för högre 
effekter, är lågenergilampor. 
LED-alternativ fi nns tillgängliga 
för lampor med låg effekt men 
spås inom en nära framtid ta över 
marknaden även för lampor med 
högre effekt.

* kostnader. En glödlampa kostar 
2–5 kronor, men är dyr i drift. En 
60 W glödlampa kostar på ett år 
cirka 60 kronor (1000 timmar). En 

jämförbar låg-
energilampa på 
11 W kostar 30–50 kronor, 
men istället bara 11 kr i drift. 
Samtidigt håller lågenergilam-
porna generellt räknat 10 gånger 
längre, vilket ger totalt sett en 
lägre kostnad än för glödlampan.

* lJuskValitet. Det finns idag 
många bra lågenergilampor som 
har nästan samma ljusegenskaper 
som glödlampor. Så länge det fi nns 
effektiva halogenlampor, kan man 
dessutom varva olika lamptyper.

* anpassning till armaturer. Det 
fi nns många slags lågenergilam-
por med ett utseende som liknar 
en glödlampa. Det går därför att 
ersätta en glödlampa med en låg-
energilampa i de fl esta armaturer.

* kViCksilVer. Lågenergilam-
por innehåller en liten mängd 
kvicksilver, mellan 1-5 mg per 
lampa. Minskad energianvänd-
ning bedöms leda till att utsläp-
pen av kvicksilver minskas från 
elproduktion inom EU. Detta då 
förbränning av fossila bränslen, 
i synnerhet kol, också är en be-
tydande källa till spridning av 
kvicksilver till luften. 

Mer information fi nns att häm-
ta på www.energimyndigheten.
se/ekodesign

glödlampan
går i graven

Textilkablar. En naken lampa 
som hänger på en tygkabel - det 
var väl så det såg ut när glöd-

lampan gjorde sitt första intåg in i 
stugorna? Och nu när glödlampan 

är på väg ut gör tygkabeln återigen 
entré! Frinab i Småland producerar 

egendesignad textilkabel i en mängd 
olika färger och mönster. / www.frinab.se

Välkommen till den äldsta
belysningsbutiken i Göteborg

- Grundad anno 1925.

Se vår omtalade Tiffany-utställning.

Konsultera gärna oss för
belysningsinredning hemma hos Er.

Inred med vacker 
och funktionell 

belysning!

ELEKTROTEKNISKA BYRÅN 
W. OLSSON AB

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

ELEKTROTEKNISKA BYRÅNELEKTROTEKNISKA BYRÅN

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

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:-

Rec golvlampa
Höjd 1200 mm  
2.525:-

Cartagena 
9-armad taklampa
9.085:-

Rec

Cartagena

Böjbar 
Ljusskena LED
Perfekt som köks-
bänksbelysning eller i 
trappan. Upp till 3 st 
kan sammankopplas 
med ett enkelt snäpp. 
1 st ljusskena med 
transformator
505:-

Lågenergilampor!
Energibesparing på upp till 80%.
Våra lampor har den senaste 
tekniken, lång brinntid och ger 
ett optimalt ljusutbyte.

G9.  
Perfekt ersättare till 
Halogen G9
170:-

Refl ektor GU10
198:-

Liliput plus  
Megamans stavlam-
por är ett perfekt 
alternativ till glöd-
lampor.
155:-

ett optimalt ljusutbyte.ett optimalt ljusutbyte.

G9 Refl ektor GU10 Liliput plus
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- Landets småhusägare behöver inte oroa sig 
över att deras fastigheter skulle få ett felaktigt 
taxeringsvärde. Värdet är framräknat enligt de 

regler som gäller, säger Erik Rydelid, rättslig 
expert vid Skatteverket.

Under mars månad påbörjar Skatteverket 
utskicket av de nya taxeringsbesluten för de 
som e-deklarerat sin fastighet och där har 
Skatteverket tagit hänsyn till de yrkanden som 
fastighetsägaren gjort.

samtliga taXeringsbeslut ska vara utskickade 
före midsommar. Villaägarna har i sin under-
sökning om taxeringsvärden inte utgått från 

de bestämmelser som gäller för Skatteverkets 
arbete vid taxering av fastigheter. Skatteverket 
måste naturligtvis hålla sig till de regler som 
regering och riksdag har bestämt.

taXeringsbeslut som Skatteverket skickar ut 
nu under våren bygger således på de regler 
som gäller för att fastställa taxeringsvärdet för 
landets småhus.

- Det vi har i dag i lagstiftningen är en för-
enklad massvärderingsmodell och det är nog 

SKATTEVERKET INFORMERAR:  ”TAXERINGVÄRDERNA ÄR KORREKTA”

skatteverkets taxeringsvärden för 
2009 är uträknade enligt de regler 
som gäller. Det säger skatteverket 
i en kommentar till en undersök-
ning som villaägarnas riksförbund 
låtit genomföra.

snarast detta faktum som Villaägarna kritise-
rar, säger Erik Rydelid.

En ändring av dessa regler skulle kräva be-
slut av regering och riksdag.

skatteVerket sVarar för beskattning, folkbok-
föring och bouppteckningar samt fungerar 
som borgenär för statens fordringar. 

� www.skatteverket.se

Kabelvinda 20 m jord 3g1. 
Termosäkring. Max belastning: 
Helt pårullad kabel 920 W (4 A). 
Helt utrullad kabel 2300 W (10 A).

Lågenergilampor
från Gelia

Just nu
20% rabatt

Skymningsrelä med tidur, 
portabel. Stor display. Just-
erbart mellan 10 och 60 lux 
och mellan 1 och 9 timmar. 
Batteribackup Max 3680 W. 
230 V. IP44.

Strykbord 124 x 38 cm. 
Stabilt strykbord för bästa 
resultat.10 års garanti.

Pedalhink (5 l) 
Med urtagbar in-
nerhink och ljudlös 
mekanism. 10 års 
garanti.

Brödskrin
10 års garanti.

Soptunna 
”touch bin” 40 l 
Luktfri lösning 
för köket. 10 års 
garanti.

Torkvinda Topspinner, 50 m. 
Roterbar överdel, jordspik ingår. 
5 års garanti.

998:-
Ord. pris 1.149:-

98:-

198:-

398:-
Ord. pris 429:-

699:-
Ord. pris 799:-

298:-
Ord. pris 359:-

1.695:-
Ord. pris 2.069:-

Vi hjälper dig att välja rätt!

Järnia Frölunda, Klangfärgsgatan 10. Tel 031-29 21 35
Järnia Lerum, Aspenäsvägen 2. Tel 0302-109 80
Järnia Järntorget, Första Långgatan 1. Tel 031-14 04 70
Järnia Olskroken, Redbergsvägen 2. Tel 031-21 80 42

Nyhet! 
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Bra isolervärde – 
bra tätningslister

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

031-58 69 30.

Säkerhet • Service • Kvalitet

Orrekulla Industrig. 23, Hisings Kärra
Öppet: Mån-Tor 800-1700, Fred 800-1400

(Lunchstängt 1200-1300)

Garageportar
www.raynor.se

LAGER-
RENSNING

SE VÅR HEMSIDA WWW.VPE.SE 
FÖR LAGERLISTA.



i badrummet behöver 
inte vara tråkig

Elegant ljuskrona till badrum-
met! Armaturen som är i klarglas 
och krom tillför en lyxig känla till 
ditt badrum. 5x20 w, G9 IP 44 

Sofi stikerat
Lampan Line, från Oluces, 
har sitt ursprung från en oval 
Pyrex tub. Det är ett sofi sti-
kerat material samtidigt som 
det är tekniskt och beprövat. 
Designern Francesco Rota 
understryker detta genom att 
i sin design ge Line ett kraft-
fullt ljus samtidigt som han 
bevarar renheten i formen.

Lampan fi nns i två olika 
längder, 133 resp 71 cm lång. 
Den kortare varianten går att 
”seriekoppla” upp till 10 st på 
ett enda eluttag. Den längre 
varianten går att koppla 7 st 
i följd på samma sätt. Line 
fi nns också som väggvariant.

/ www.smakdesign.se

Belysning

Välj rätt IP-klass
Elektriska artiklar märks med en IP-klass för att ange 
både graden av skydd mot åtkomst av strömförande 
delar och hur vatten- och dammtät den är.

Första siffran anger petskydd mot föremål. An-
dra siffran hur vatten- och dammtät den är:

Belysning för installation i de fl esta delar av 
badrummet brukar vara klassade IP44 och högre. 
Observera att det är olika IP-zoner i olika delar av 
badrummet. Anlita alltid en elektriker vind elinstal-
lationer i badrumet. 

T 383 krom
Många möjlighe-
ter att rikta ljuset. 
Spotarna är vinkel-
bara och armarna 
är böjbara. 4x20 W, 
12V, IP 44

Klarglas, krom och 
speglar gör att den nya 
badrumsserien från AH 
Belysning sticker ut. Lägg 
märke till spegeln som är 
monterad på plattan. Det 
ger spännande refl exer.
/ www.ahbelysning.se

Kristallkrona
i badrummet
Med ett tillbehör till Ifös 
Opus 120 får man en liten 
kristallkrona i sitt badrum. 
Den har en ø 116 mm och 
en höjd på 200 mm. IP 54.

WWW.ifoelectric.com

 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, Stigs Rörläggeri AB, 031-99 03 25, Vestkyl AB, 031-80 58 65 Kungsbacka   Klimatspecialisten, 0300-728 30, Rörkrökaŕ n AB, 0320-808 90,  Värmespecialisten AB, 0300-430 490, Wallins 
Rör AB, 0708-67 02 27 Kungshamn Forsströms Rör AB, 0523-300 20 Kungälv  M-Rör, 0303-635 15, Rönnevalls Energiförbättringar AB, 0731-41 75 00 Lerum  Janssons VVS-Teknik, 0302-319 20 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 Partille Partille Värmecenter, 031-760 24 22 
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 Tjörn/Orust: Bästkustens Energi, 0304-100 00 Trollhättan Lundgrens Rör, 0709-81 62 00 Uddevalla ROJO VVS & Fastighetsservice, 0705-25 15 14 
Vårgårda  Euronova, 0733-33 96 62, Sandberg Kyl & Värme AB, 0703-51 70 91 Vänersborg Rör-Anders VVS & Energi AB, 0521-657 00

Hur mycket kostar det egentligen 
att rädda vår miljö?
Ja, med en innovativ Bosch-värmepump blir det pengar över

www.boschvarme.se

Bosch har ett komplett sortiment värmepumpar för alla villor och förhållanden. 
Nu presenterar vi Bosch EHP EAS. Den är både frånluftsvärmepump och jord-/berg-
värmepump. Därmed uppnås dubbel effekt och extra stor besparing. Vi presenterar 
också Bosch EHP AA. En luft/luft-värmepump konstruerad för nordiska förhållanden. 
Du får också skön luftkonditionering på köpet. Läs mer på www.boschvarme.se

ROT-avdraget gör Bosch värmepumpar till en ännu bättre affär.

,,,, pppppppppppppppp

BoBBo
NuNu
vävä
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DuDuDu
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OmBoende är uppbyggd kring de skeden i 
livet som många går igenom med sitt boende. 
Bakom webbplatsen står Boverket och Kon-
sumentverket
Det fi nns avsnitt som handlar om att leta bo-
stad, hyra, köpa, bygga, äga, sälja och fl ytta. 

Vare sig man söker sin första egna lägenhet, 
ska bygga hus eller köpa en bostadsrätt ska 
OmBoende vara en hjälp på vägen. Om svaret 
på en boendefråga inte fi nns på OmBoende 
ska besökarna lotsas vidare till rätt ställe.

– Det nya med OmBoende jämfört med 
tidigare webbplatser är att vi ger en bredare 
information som ger medborgarna stöd i 
många olika situationer, säger Boverkets 
generaldirektör Janna Valik.

Målet är att webbplatsen ska ge konsu-
menter den information de behöver för att 
kunna göra bra, aktiva val på en allt svårare 
bostadsmarknad. De senaste åren har antalet 
klagomål om boendefrågor till de kommunala 
konsumentvägledarna legat på minst 20 000 
per år, enligt Konsumentverkets siffror, vilket 
gör det till Sveriges största konsumentpro-
blem.

Forum och vägledare Ett komplement till 
informationen från myndigheterna är besö-
karnas eget Forum där de kan ge varandra råd 
och tips. Två kommunala konsumentvägle-
dare kommer att hjälpa till och ge vägledning 
i diskussioner där det fi nns behov.

� www.omboende.se

ny webbplats ska
stärka alla boende

nu samlas det man behöver veta 
om boende på ett ställe. 12 ja-
nuari, startade den nya webbplat-
sen www.omboende.se. Den ska 
förse konsumenterna med tillför-
litlig och lättillgänglig informa-
tion om sveriges största konsu-
mentproblem – boende. 

SA
K

N
A

R
 D

U
 E

TT
 G

A
M

M
A

LT
 N

U
M

M
ER

 A
V

 V
IL

LA
&

FR
IT

ID
 - 

LÄ
S 

TI
D

N
IN

G
EN

 P
Å

 W
W

W
.V

IL
LA

FR
IT

ID
.S

E!

Transport och montering utförs

Ord pris 5.180:- 

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

Prisex.

9 m KOMPLETT 2.895:-

BILLIGAST PÅ
FLAGGSTÄNGER

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

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

Vard. 10-18, Lörd 10-14
2000 m2

JUST NU! ALLA LAGERVAROR TILL EXTRAPRIS
Ett besök hos oss lönar sig alltid! 

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

Välkommen!

ÅSKLOSTER Åsklostervägen 55 • 0340-62 62 65

KÖP NU- 
betala innan 30/6 -09 utan avgifter eller upp till 24 mån räntefritt

• Parasoller / Fötter 
• Campingstolar / Bord 
• Solsängar
• Baden Baden
• Dynor
• Hammockar, 
• Kinnabäddens sängar
• Konstrotting
• Dynboxar
• Möbel / Hammockskydd
• Grillar m.m. ...

SÄNGAR TILL 

EXTRAPRISER

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



FlowerPot Garden
Nu fi nns Verner Pantons berömda lampa 
Flowerpot även som trädgårdslampa.
Höjd 120 cm. Material: Polished Alumi-
nium. / www.danskdesign.nu

LYX i trädgården

Utomhus-
kran och 
slanghållare 
i koppar
Exklusiv designkran från 
FROSTLINE® för vägg-
montering utomhus.

Utomhuskranen Wall 
kommer efter hand att 
få den välkända kop-
parpatinan och därmed 
samma grönaktiga färg 
som takrännor och taktäckning av koppar. För 
upphängning av slangen levereras slanghålla-
ren Ellipse som tillbehör i samma material och 
samma höga kvalitet som väggkranen.

Kranen är försedd med gängning som gör 
det möjligt att ansluta en vanlig trädgårdsslang. 
Anslutningen kan underlättas ytterligare med en 
snabbkoppling i koppar.

Kranen är naturligtvis frostsäker, så problem 
med frostsprängda vattenrör förstörda vatten-
kranar i början av trädgårdssäsongen är nu ett 
minne blott.

Produkten fi nns att köpa hos ledande VVS-
installatörer och -grossister.

 i trädgården

Böjbar Ljusskena LED
Den böjbara skenan på 0,5 m kan med 
ett enkelt snäpp kopplas ihop, med 2 st 
andra för att passa ens behov.

Skenan kan monteras både inom- och 
utomhus och är på 12 V LED. Fastsätt-
ningen gör man enkelt med klammer eller 
dubbelhäftande tejp.

Mjuk och len,
men hård som sten
Soffan Juno en är en kreation av stål 
och betong. / www.skulpturfabriken.se

Keystone Garden Wall

Keystone Compac

Keystone Country Manor

Heda Kombimur

Insidan räknas också.
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Skönhet i all ära. Vi har tillverkat vackra och prisvärda murar för alla typer av trädgårdar 

 sedan 1997. Men vi är inte särskilt ytliga av oss och tycker att insidan är minst lika viktig. 

Ta våra Keystone-murar som exempel. Konstruktionen, med två glasfiberstavar som låser 

varje block på plats, är marknadens flexiblaste mursystem. Missa inte heller vår kombimur 

– vars klassiska utseende lyfter trädgården till nya höjder. 

Inspirationen hittar du på www.heda.nu

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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Tord Karlsson visar luckan Opra, från Lindomeköket, 
som är färdig för leverans till kunden.

Jan Orbing berät-
tar att kunderna 
fortfarande vill 
ha en minimalis-
tiskt och grafi skt 
ren stil i sina kök.
Och då är det 
ofta vitt och svart 
gäller.

– Vi vill erbjuda ett idécenter dit man kan gå för 
att hämta inspiration, titta på olika lösningar 
och hitta sitt drömkök, säger Dennis Helander 
på Exbo Kök.

Mitt i den dystra lågkonjunkturen satsar 
Exbo Kök – med delägarna Dennis Helander 
och Jan Orbing i spetsen – på en nybyggd 
avdelning som kompletterar den stora köksut-
ställningen som invigdes 2003. Utställningsy-
tan omfattar numera drygt 1200 kvadratmeter.

– Nu har vi defi nitivt den största köks- och 
badrumsutställningen i Sverige, fastslår Den-
nis Helander.

Platsen för utställningen kännetecknas av 
originalitet och entreprenöranda. En gammal 

1800-talslada i fallfärdigt skick har omskapats 
till en utställningslokal med både lantlig och 
modern atmosfär.

– Vi har beVarat den traditionella interiören 
med mycket trä och varma färger. Samtidigt 
tyckte vi att det var dags att förnya utställ-
ningen. Därför har vi kompletterat med en ljus, 
avskalad och modern avdelning där vi byggt 
miljöer med hela sortimentet från den franska 
kökstillverkaren Mobalpa.

Mobalpa brukar vanligtvis förknippas med 
dyr elegans, men Dennis Helander betonar 
att även enklare Mobalpa-kök ryms i den nya 
avdelningen.

– Vi erbju-
der hela Mo-
balpas spänn-
vidd från det 
enkla till det 
riktigt exklu-
siva.

I köksutställningen ryms som tidigare Exbos 
egna märken Lindomeköket och SweNova. Med 
ritprogram, egen verkstad och entreprenad-
avdelning har man utvecklat ett totalkoncept 
som numera även innefattar köksmontering.

– Principen är att erbjuda allt, från idé till 
färdigt kök, vilket gör det lättare för kunden.

En anledning till Exbos nysatsning är det 
nyligen införda ROT-avdraget som kommer att 
stimulera villaägare att bygga om och förbättra 
sina hus. Att modernisera köket eller badrum-
met brukar stå överst på många husägares 
önskelista.

– Vi har redan märkt en ökad efterfrågan på 
grund av ROT-avdraget, konstaterar Dennis 
Helander.

På Exbo-utställningen fi nns ett brett utbud 
av miljöer och designstilar som kan inspirera 
besökaren. Till exempel kan man välja och 
vraka bland 100 olika typer av köksluckor. 
Dennis Helander förväntar sig inte att alla 
besökare ska tycka om allt.

– Nej, snarare innebär bredden att det fi nns 
sådant som en del kommer att reagera på och 
tycka är ”fult”. Samtidigt kommer här alltid 
att fi nnas något som passar den personliga 
smaken och uppfyller ens önskemål. Inget 
annat ställe i Sverige kan erbjuda så många 
lösningar och bor man i regionen har man 
en fantastisk möjlighet att ta del av hela det 
varierade utbudet.

Drygt 40 spännande köksmiljöer kan numera beskådas i en 
ombyggd lada utanför Kungsbacka. Det är Exbo Kök som valt 
att storsatsa och komplettera med bland annat det franska 
kvalitetsmärket Mobalpa.
text: lars bärtås | FOtO: Jan-erik WeinitZ

40spännand
e köksmiljöer

Biblioteksgatan 16 B, 435 30 Mölnlycke  031-88 58 58  www.elmgrensfastighetsbyra.se

Om du planerar att sälja din bostad så bjuder vi just nu på den lagstadgade energi-
deklarationen när du säljer villan eller radhuset genom oss (värde ca 4500 kr).
Välkommen att höra av dig till oss på Elmgrens!

Vi bjuder på energideklarationen*
Sälja villan eller radhuset i vår?

* Gäller vid tecknande av ett förmedlingsuppdrag mellan 12 februari och 31 mars 2009, och vid slutförd förmedling.

16.900:-

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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Allt till din
trädgård

hittar du hos
Gårda Johan.

Inspiration får
du på

gardajohan.se
 

öppet: Mån–Fred 7.00–16.00.

entreprenadv 1, Göteborg.
tel: 031–55 92 00. 
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Så här i vintertid eldas det för 
fullt i våra vedpannor, kakelugnar, 
braskaminer och spisar. I tätbe-
byggda villaområden kan eldandet 
upplevas som en olägenhet både 
ur miljö- och hälsosynpunkt. 

”Vedeldning i enskilda småhus 
är en betydande källa till utsläpp 
om inte den bästa eldningstekni-
ken används”, konstaterar Natur-
vårdverket på sin hemsida. Om 
du är osäker på vedeldningens 
konst fi nns det mycket informa-
tion att hämta på Internet eller 
hos brasvärmeleverantörer. 

Villa & Fritid ringde upp Sven 
Olle Larsson på Skogsstyrelsen 
för att få några allmänna exper-
tråd. Vill du ha ytterligare tips 
kan du surfa till Vedskolan på 
www.skogstyrelsen.se.

Vilken sorts Ved ska Jag VälJa?
Björkved brukar rekommende-

ras eftersom det är ett kompakt 
träslag som brinner länge. Men 
det går även bra att blanda med 
annat lövträ, gran och tall. Viktigt 
är att veden fått torka ordentligt, 
gärna under två säsonger. Testa 
att slå två vedklampar mot varan-
dra, torr ved ger ett slags ”ihålig” 
klang.

kan Ved bli för gammal?
Nej, ryktet om vedens korta 

hållbarhet beror nog på att fuktig 
ved förstörs väldigt fort. Torr 
ved håller däremot väldigt länge, 
även om det sker små substans-
förluster.

kan röken Visa om man eldar 
rätt?

Ja, röken ska bara anas som 
ett svagt daller över skorstenen. 
Svart eller tjärfärgad vedrök är 

varken bra 
för hälsan 
e l l e r  m i l -
jön .  Då l ig 
eldning gör 
dessutom att 
ekonomin blir li-
dande genom stor 
vedförbrukning. 

Vad ska man tänka 
på när man tänder 
brasan?

Det är framför allt 
viktigt med god lufttill-
försel. I hus som är väldigt 
välisolerade bör man vara extra 
observant på att tillfl ödet av luft 
fungerar. Otillräcklig lufttillförsel 
ger pyreldning och sotbildning. 
Vid pyrledning fylls det på tjära 
i skorstenen, vilket är farligt och 
kan leda till skorstensbrand.

hur Jämför Jag olika Värmean-
läggningar?

- Titta till exempel på Energi-
myndighetens tester och förlita 
dig inte på ”snabbtester” som 
förekommer i kvällspressen. 
Köp inte begagnade värmean-
läggningar och undvik speciellt 
gamla kombipannor som både 
ger dålig värmeekonomi och 
förstör miljön.

kan skorstenen påVerka an-
läggningens effektiVitet oCh 
utsläpp?

- När det gäller skorstensfrågor 
bör man prata med en skorstens-
fejarmästare inom kommunen. 
Man kan få goda råd via telefon, 
men varje hus är ju unikt så det 
kan krävas att han tittar på kon-
struktionen om något verkar fel.  

BEHåLL
grannsÄMJan
MED RÄTT ELDNING
vedeldning är miljövänligt – så länge det sker 
på rätt sätt och i en miljögodkänd anläggning. 
Ovarsam och felaktig eldning kan däremot både 
förpesta miljön och sabba grannfriden. 

Här får du några tips om hur du eldar rätt.

www.eldabutiken.se

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

Även murade SPISAR - SKORSTENAR samt SKORSTENSREPARATIONER.

BESÖK VÅR 

UTSTÄLLNING!

www.nvi.se

Fem starka skäl att välja Eldabutiken;
•  Vi kan värme.  •  Bra miljöval.  •  Bredaste sortimentet. 
•  Rätta tillbehören.  •  Fackkunskap.

Göteborgsvägen 91B, Mölndal.  Tel 031-27 01 18
Fax 031-27 09 17, Mobil 0708-27 01 18
www.skorstenspojkarna.com

Öppet: Månd, tisd, fred 11-17. Ons, torsd 11-18. Lörd 11-14

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.

– 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

- skorstenen med unika
möjligheter och egenskaper

• Isoleringen består av formpressad
 mineralull i högsta kvalité.

• I skarven mellan modulerna går isoleringen
omlott som stoppar värmbryggan och eliminerar 

brandrisken.

• Godstjockleken är 1 mm.

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

• Stort urval på färg och material.

• 25 års garanti.

Handöl 26 hög
Kan utrustas med 
bakugn, extra värme-
magasin och fl äkt. 
En termometer fi nns 
i ugnen för att du 
lättare ska kunna hålla 
koll på temperaturen. 
Kan fås med kakel el-
ler täljstensbeklädnad.
Svanenmärkt, 
P-märkt | CE-märkt 

Scanspis 58 
ger dig stor valfrihet. 
Många modeller och 
utföranden. Med 
eller utan sidoglas, 
olika ben och 
dekoralternativ.
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Är veden torr?. Testa att slå två 
vedklampar mot varandra, torr ved 
ger ett slags ”ihålig” klang.

Liten minneslista
för vedeldaren.
1. Använd rätt bränsle till din anlägg-
ning.
2. Se till att få tillräcklig lufttillförsel.
3. Braselda – men stoppa inte in för 
mycket ved på en gång. 
4. Lär känna din anläggning. Det kan 
behövas viss övning för att uppnå ett 
bra eldningsresultat. Rök, lukt och 
sotbildning ger bra indikationer för att 
bedöma om du eldar rätt.

5. Elda inte avfall. Det är förbjudet.
6. Anmäl till skorstensfejarmästa-

ren när du skall börja elda med 
ett annat bränsle, eftersom 

skorstenen måste sotas 
med andra intervall. 

Fråga honom också 
om din skorsten är 

lämplig.
7. Tag hänsyn till 

dina grannar. 

Nytt vindkraftverk
på plats i Gårdsten
Ett nytt landmärke syns vid Gårdstensberget - ett 
120 meter högt vindkraftverk som ska leverera 
miljöriktig vindkraftsel till boende i Gårdsten.

Göteborg Energis vindkraftverk har effekten 
2 MW och kommer att leverera 5 000 MWh 
miljöriktig el per år till Gårdstensbostäder. Det 
motsvarar Gårdstensbostäders årliga behov av 
fastighetsel.

- Nu är det första vindkraftverket i vår vind-
kraftssatsning på plats - en satsning som innebär 
att 2015 ska 100 nya vindkraftverk leverera förny-
elsebar el i Västsverige, säger Anders Hedenstedt, 
vd för Göteborg Energi.
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KöpSmart är både en lättillgäng-
lig konsumenthandbok och en 
spännande reportagebok. Kapitel 
med intressanta fakta och kon-
kreta råd varvas med artiklar och 
intervjuer.

Allt fråm affärernas smartaste 
säljknep till möten med personer 
som har sett konsumtionens 
baksida. / Gunilla Welander, Alfabeta

VÄSTSVERIGES största utställning med
26 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS

Besök vår utställning och få en opartisk information.

Det skall vara lätt att välja!

Underhållsfria fönster
för samma pris 
som träfönster!

Ring nu! 031 - 45 50 40
Se vår utställning på ”Husknuten” Västra Frölunda 

Öppet tis-ons 15-18, sön 12-15. 
Eller enl. överänskommelse

www.dinfonsterbytare.se

En dröm i bästa 
New England stil

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

Vinterns skönaste nyhet
Villa Balans

Välkommen att 
besöka våra två 
visningshus på 

Husknuten! 

Eksjöhus 
Försäljningskontor 

Husknuten
Västra Frölunda

Tel. 031-45 03 00

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

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

Energiråd Norden AB
August Barksg. 20

031-760 10 50
www.energirad.net
info@energirad.net

Då är det dags för UNDERHÅLLSSERVICE, som 
gör att värmepumpen fungerar som den skall med 
bibehållen besparing och livslängd. Utebliven service 
kan förutom mindre besparing och kortare livslängd i 
värsta fall innebära kompressorhaveri. 

Skydda din utedel mot regn, snö och blåst med 
ett PLÅTTAK. Mindre avfrostningar = högre 
besparing. Plåttaken fi nns i vitt, brunt och rött.

ÄR DIN VÄRMEPUMP 2 ÅR ELLER ÄLDRE?

Service: 1 395:- (ord. 1595:-)

Plåttak: 870:-  (Ord: 995:-)

PAKETPRIS
(SERVICE & TAK)

 2100:-

VIKTIGT MEDDELANDE!
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En kollega till mig  i banken sa 
till mig för många år sedan ”I en 
knuten hand kommer det inget ur 
men det kommer heller ingenting 
in”. Tänkvärda ord när man talar 
om att ge till andra. 

Idag har vi ingen gåvoskatt. 
Trots detta så fi nns det en del 
fallgropar när det gäller gåvor 
och en hel del att tänka på när 
en gåva skall ges. 

när Vi Vill ge bort en 
fastighet som gåva 
till ett barn, vad skall 
man tänka på? Om 
det fi nns fl era syskon 
så kommer bör man se över vad 
som är värdet av det som  ges 
bort. Kan jag ge lika mycket till 
de andra barnen eller vill jag 
gynna ett barn framför de andra? 

Problem kan uppstå när gi-
varen avlider. Alla gåvor ses då 
som förskott på arv. Gåvan läggs 
tillbaka till dödsboet och värdet 
av det som gavs bort räknas av 
gåvomottagaren som förskott 
på arv.

om Jag som giVare skriver in i 
gåvobrevet att gåvan inte skall 
anses som förskott på arv så 
kommer man ända att titta på 
om gåvan har kränkt de andra 
barnens laglott. Då lägger man 
tillbaka gåvan till det värde som 
gåvan har vid givarens frånfälle 
och ser om laglotten är kränkt. 
Laglotten är hälften av givarens 
kvarlåtenskap. 

Ni läsare förstår säkert att 
detta kan ställa 

till stora be-
k y m m e r. 
Därför är 
det viktigt 

att man talar med jurist när 
man vill göra en gåva till ett av 
sina barn.

gåVotagaren kan betala för sin 
gåva. Lägger man vederlaget 
under 85% av taxeringsvärdet 
året innan gåvoåret så betalar 
gåvotagaren endast 825 kr i 
lagfartskostnad. Det är ingen 

försäljning så 
givaren beta-
lar ingen rea-
vinstskatt. Som 
gåvotagare får 
jag inte, vid en 
senare försälj-

ning av gåvan, utnyttja det som 
jag betalt för gåvan mot reavin-
sten. Jag som gåvotagare tar över 
givarens ingångsvärde (givarens 
köpesumma ).

Men se upp, tar gåvotagaren 
över lån och betalar för gåvan 
då kanske gåvan blir betraktad 
som en försäljning och utlöser 
reavinstskatt för givaren. Om 
givaren har ett uppskov av 
reavinst från tidigare bostads-
försäljning så får givaren skatta 
av hela uppskovet vid gåvan om 
hela bostaden ges bort. 

Numera tar inte gåvotagaren 
över uppskov som fi nns i bosta-
den vid gåva (undantag fi nns).

 
när en gåVa ges kan fl era olika 
villkor skrivas in i gåvobrevet. 
Här är det viktigt att tala med ju-
rist om vad villkoren innebär för 
gåvotagaren och dennes familj.

Vad man bör tänka på om 
man vill ge en gåva till sin make/
sambo t.ex del av en fastighet 
tar jag upp nästa gång.

Text: Helene R Unger

Tänker du ge bort 
din fastighet?
se upp för fallgroparna

”I en knuten hand 
kommer det inget 

ur men det kommer 
heller ingenting in”

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

OMLÄGGNING OCH REPARATIONER 

AV PAPPTAK

• 15 års garanti
• 20 års branschvana
• Fr 100 kr/m2 + moms
• Fasta priser, allt ingår!

Ring och prata 
tak med Jonas

För den kvalitets-
och prismedvetne!

till stora be-
k y m m e r. 
Därför är 
det viktigt 

ritning och planering av ert badrum. 
Välkomna in att skapa ert drömbadrum hos 
någon av våra professionella inredare.

Kakelpalatzet I Mölndal, Tel: 031-274410
Kakelpalatzet I Bäckebol, Tel: 031-571478

www.kakelpalatzet.se

FRÅN RITNING TILL FÄRDIGT BADRUM,
VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN.

Under mars månad hjälper vi er med gratis

Jurist Helene R Unger, från Swedbank i 
Mölndal, tar upp aktuella frågor om
 boende- och familjeekonomi.
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I höstas spreds en ny metod att 
manipulera låset ASSA Evo via 
Internet och TV. Det skapade oro 
bland många småhusägare. För att 
lösa problemet har ASSA tagit fram 
ett lättinstallerat kompletterande 
skydd i form av ett bleck, så kallat 
L-järn, som kan rekvireras utan 
kostnad via ASSAs hemsida. 

Efter en principöverenskom-
melse med Villaägarnas Riks-
förbund erbjuder nu ASSA även 
hjälp med installation till alla 
småhusägare som av olika skäl 
inte anser sig kunna installera L-
järnet, till exempel handikappade 
och äldre. Erbjudandet gäller de 
som köpt sitt lås efter 1 oktober 

2005 och gäller fram till och med 
juni månad. 

Det är inte alla Evo-lås som be-
höver ett kompletterande skydd. 
Endast hakregellås i dörrmiljöer 
där låskolven är synlig från utsi-
dan av dörren behöver L-järnet. 
En utförligare information om hur 
man avgör om låset behöver kom-
pletteras med L-järnet och hur 
man kan beställa eller montera 
ett L-järn, fi nns på: www.assa.se

De småhusägare som har 
behov, ska få kostnadsfri 
hjälp med att installera 
ett kompletterande skydd 
till vissa lås i Evo-serien.

Villaägarna och Assa överens:

KOSTNADSFRI
INSTALLATION

ASSA 2000 Evo med monterat 
L-järn. Skyddet är i rostfritt stål 
och motverkar den kända mani-
pulationsmetoden.

www.ivt.se

TOPPTESTADE 
LUFTVÄRMEPUMPAR
med överlägsen trygghet

   IVT Nordic Inverter är luftvärmepumpar med topp-
   resultat i Energimyndighetens tester. Tio års försäkring 
   på kompressorn, och sex år på hela värmepumpen, 
   ger dig en helt unik trygghet. Välj den modell som passar bäst i ditt hus.

• Kan mer än halvera uppvärmningskostnaden
• Renare luft – aktiv luftrening med plasmacluster
• Underhållsvärme + 10ºC
• Heta tillbehör – fjärrstyrning och automatisk fuktreglering

ngg 

Utomhusdeloch inomhusdel
IVT Nordic Inverter 12 JHR-N, 
6,5 kW

Utomhusdeloch inomnomhushushusdeldelde

Nyhet!

IVT Nordic Inverter 
FR/GR 5, 6 och 
6,5 kW

IVT Nordic Inverter 12 HR-N, 
6 kW.Kan monteras både på 
vägg och i tak.

Nu extra lönsamt. 
Passa på att utnyttja 
ROT-AVDRAGET!

MÖLNDAL

Truckgatan 2,
Rollsbo ind. omr. Kungälv

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

YTTERBY
 RÖR AB

KUNGÄLV

Telefon 031-87 51 00
info@haga.bz

EL- RÖR- KYL- RESTAURANG
& FASTIGHETSSERVICE

JOUR
DYGNET RUNT

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

GÖTEBORG

KUNGSBACKA

Hantverksgatan 3, Kungsbacka • Tel. 0300-56 85 10 
månd-fred 9-18, lörd 9-14

butiken@walterhansson.se • www.walterhansson.se

En riktigt bra  
garageportsaffär

Garagefest  
och utförsäljning av  
demoexemplar 
Fred 13–sönd 15 mars
■ Utnyttja ROT-avdraget och spara  

från 2 500:– på montering av din 
nya port.

■	 När du beställer en Crawford  
garageport, får du köpa portauto-
matiken för 1.995:- inkl moms.  
(Värde 4.595:-.)*

■	 Vill du ha din port i en speciell  
kulör? Just nu 50 procent rabatt  
på speciallack. 

■	 Upptäck Crawford g60 – en  
svensktillverkad, säker kvalitets- 
port med mycket hög isolerför-
måga. 

* Gäller portar upp t.o.m. 3 500 x 2 250 mm.

Erbjudandena gäller t.o.m 15 mars 2009. 

Med reservation för slutförsäljning.

Crawford Center Varberg 
Bälggatan 6 

Telnr 0340-175 80

Vi bjuder på portautomatik 

till de 10 först besökande 

kunder som beställer en 

garageport!  

Välkomna!

Crawford Center Göteborg 
Marieholmsgatan 54  

Telnr 031-84 90 60
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Yvonne Elmgren är 
auktoriserad fast-
ighetsmäklare och 
besvarar dina frågor 
om att köpa och sälja 
en bostad. Yvonne är 
VD och ägare av Elm-
grens Fastighetsbyrå 
AB sedan drygt 20 år 
tillbaka.
 Välkommen att 
posta dina frågor till 
tidningen och märk 
kuvertet med ”Mäklar-
spalten”.

AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

För mer information, 
ring 031-27 51 20 

eller mejla 
info@villafritid.se

fråga: Hej, vi är en familj med 2 barn 

och har letat hus i flera år. Vi har  varit 

på massor av visningar och fann till slut 

ett hus vi blev förälskade i. 

Tyvärr vann vi inte den budgivningen 

och blir mer och mer vilsna efter varje 

visning vi går på. Snälla, hjälp oss med 

vad som är viktigt att tänka på så vi till 

slut kan hitta vårt drömhus. 

svar: FÖRÄLSKAD, vilken härlig känsla! 

Det finns väl inte mycket som är så här-

ligt men att bli förälskad i ett hus och 

falla för frestelsen att köpa efter bara 

sin känsla är inte att rekommendera. 

Ett sådant köp kan tyvärr senare skapa 

problem och  bli det sämsta tänkbara 

köp man kan göra. 

Mitt förslag är att ha ett familjeråd, 

inför ett husköp, där ni gemensamt 

spaltar upp vad som är viktigt och 

mindre viktigt för er. Ni bör dessutom 

ta följande tre förberedande steg inför 

köpprocessen:

ekonomi: Kontakta banken och få ett 

lånelöfte så vet ni exakt vad er ekonomi 

tål. Testa gärna fler banker för att se var 

det är mest fördelaktigt.

läget: Var vill ni bo, vilken kommun 

och ort, skall det vara nära kommuni-

kationer, dagis, skolor eller kan ni tänka 

er att köra barnen ? Kanske vill ni bo på 

landet med skog och sjöar inpå knuten? 

Det mesta på huvudbyggnaden går ju 

faktiskt att renovera, bygga ut och till 

men läget går inte att förändra.

behoV: Vad har er familj för behov? 

Behöver ni 3 eller 4 sovrum?  Är ett 

garage för veteranbilen ett måste? Kan 

det vara ett renoveringsobjekt?

gå på visningar. fortsätt sedan att gå 

på visningar av de objekt som ni finner 

intressanta. Om ni redan idag har en bo-

stad som måste säljas så kontakta gärna 

en fastighetsmäklare i god tid innan och 

gör en värdering av er nuvarande bostad.  

När ni väl hittat er drömbostad är det 

dags för köpprocessen. Eftersom ni då 

redan fått bostaden värderad och fått 

lånelöfte från banken vet ni exakt hur 

långt ni kan följa med  i budgivningen. 

budgiVning: Sker idag antingen 

såsom öppen eller sluten budgivning. 

Öppen budgivning innebär att mäklaren 

löpande redovisar buden till säljaren 

och övriga spekulanter. Vid sluten 

budgivning får spekulanterna en viss 

tid på sig att lämna sina bud. 

kontraktskriVning: Efter  bud-

givningen är det dags för kontraktskriv-

ning, vilket kan ske innan eller efter en 

överlåtelsebesiktning har gjorts. Tänk 

extra noga på att köparen alltid har 

undersökningsplikt! Ni kan inte i efter-

hand yrka på ersättning från säljaren 

pga. fel och brister som skulle kunna ha 

upptäckts vid en noggrann besiktning.

Text: Yvonne Elmgren  

Förbered er inför köpprocessen. Tre viktiga punkter är

Ekonomi - Läge - Behov

031-779 71 00
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

Tel. 031-64 92 00,  
020-450 800, 020-320 320

 www.sweaenergi.se

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

Gatukontoret i Mölndal sköter vinterväghållningen 
på stadens gator och vägar. Vi prioriterar trafikleder 
och gator med busstrafik. Dessa plogas och saltas. 

Bostadsgator och mindre trafikerade gator plogas 
och sandas med flis när snödjupet blivit 8 cm. 
Branta backar plogas och flisas med inblandning 
av salt, cykelvägar plogas och flisas. 

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 gångtrafik. 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 be-
skära under vinterperioden. 

Tillsammans håller vi staden framkomlig för all 
trafik men trafikanterna 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 STAD w
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Vinterväghållningsinformation
till Fastighetsägare i Mölndal
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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
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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

I stort sett alla vindkraftverk på 
svensk mark har en horisontell 
axel med tre roterande vingblad. 
De svischande vingarna skapar 
buller och skuggor i landskapet 
vilket inte sällan leder till protester 
hos närboende.

men det finns alternatiV till de 
konventionella vindkraftverken. 
Ett exempel är vindsnurran Energy 
Ball som häromåret lanserades i 
Sverige av företaget Home Energy. 
Energy Ball består av ett nav med 
bågformade rotorblad som skapar 
en sfärisk form när de snurrar.

– Energy ball är nästintill ljudlös 
och producerar elektrisk energi 

även i mycket svaga vindar, redan 
vid 2 sekundmeter, förklarar Carl 
Rosenblad, vd på Home Energy i 
Malmö.

Det finns två utföranden av 
Energy Ball. Den mindre, V100, 
har sex rotorblad och en rotor-
diameter på 110 centimeter. Den 
större modellen, V200, har fem 
rotorblad och en diameter på 198 
centimeter. Vid en genomsnittlig 
vindhastighet på 7 sekundmeter 
producerar V100 ungefär 500 
kilowattimmar per år. Den större 
modellen ger ungefär en fyrdub-
bel produktion, vilket motsvarar 
omkring 40 procent av vad ett nor-
malt hushåll behöver i hushållsel.

– Energy Ball är enkel att 
ansluta till det befintliga elnä-
tet och passar bra i offentliga 
miljöer och i tättbebyggda om-
råden, säger Carl Rosenblad. 

priset för V100 ligger i dagsläget 
på 55 000 kronor, inklusive monte-
ring och moms. Den större snurran, 
V200, kostar ungefär det dubbla.

– Rent energiekonomiskt kan 
det vara svårt att motivera en så-
dan investering. Men vi har märkt 
ett stort intresse hos bland annat 
företag som vill använda Energy 
Ball i marknadsföringssyfte. Vind-
snurran är en tydlig symbol för 
visa sitt miljöengagemang.

Andra kundgrupper är lant-
brukare som ofta har möjlighet 
att montera kraftverket på egen 
hand till en billigare kostnad. 
Även fritidshusägare som saknar 
anslutning till elnätet kan använda 
vindsnurran för att lagra el i ett 
batteripaket och på så sätt få 
ström till belysning, tv med mera.

– I princip riktar vi oss till alla 
som förbrukar ström och som vill 
producera egen energi i mindre 
skala. Det finns ett intresse för 
sådana initiativ idag, särskilt i takt 
med att elpriserna stiger och allt 
fler vill bidra till en bättre miljö.

Text: Lars Bärtås

Tystare vindsnurra 
i fräck design
vindsnurran Energy Ball liknar en sfär som blir när-
mast genomskinlig när den snurrar. Den är tystgående 
och lämpar sig bra i tättbebyggda områden. Men kost-
naden per kilowattimme är än så länge hög.

V100 Energy Ball
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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 möjligheter 
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

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

Ring oss för fri konsultation och hembesök.
Tel. 031-28 67 94, mob. 0707-40 67 94 

www.gak.se, info@gak.se

Samma pris på Bergvärme som 
luft – vattenvärmepump 
Välj bergvärmepump från 
Fördelar med bergvärme:

• Levererar maximal gratisenergi och värme när det 
 verkligen behövs.

• Använder minimalt med elpatronstöd.

• Inga problem med avfrostning (fl era gånger i timman
 vid kall väderlek).

• Inga problem med stora mängder vatten vid 
 avfrostning (som annars kan skada grunden på huset).

• Sparar mycket mer energi. 

• Fodrar mindre säkring i huset = lägre fast kostnad
 på elräkningen.

• Längre livslängd, då värmepumpen står inomhus.

Vi på GAK jämför värmepumpars energiförbrukning med bilars 
bränsleförbrukning för att göra det mer lättförstått för våra 
kunder. Valet står mellan bilen som drar 0,5 liter eller den som 
drar 0,25 liter bränsle per mil. Vilken skulle ni välja om priset 
var detsamma och att prestandan på bilen som drar 0,25 är 
överlägsen den som drar 0,5?

SLUTA TRAMSA! 
-VID VAL AV VÄRMEPUMP
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DENNA PLATS HADE 
KUNNAT VARA DIN!!

Annonsera i Villa & Fritid,
och nå 110 000 st villaägare.

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

Ågatan 30C, Mölndal
Tel: 031-7769935

www.byggkompaniet.net

Måttanpassade glaspartier och limträstommar.
Kanalplasttak, Solo enkelglassystem
Twin isolerglassystem för vinterträdgårdar.

Brodalsvägen 1D,  Partille
Tel: 031-261385,

0707-567959

I SAMARBETE MED 

ROTAVDRAG PÅ ARBETET!

www.hastens.com

The bed of your dreams.

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL

(vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

TEL. 031-27 27 10

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

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

Lamino 
med pall i 
olika färger 
och träslag!

Lagervara.

BRUNO MATHSSON

Handy klassisk soffa i många 
kombinationer och färger!

MONTÉ

Lilla Åland

från Gotland köper du naturligtvis hos oss!

Samsas Jättepaddan

Stor 
utställning

Många komb. och träslag

Lagervara.

Lamino 
med pall i 
olika färger 
och träslag!

Lagervara.

För oss är det 
en självklarhet 
att kundens nya 
uppvärmnings system 
blir så ekonomiskt och 
drift säkert som möjligt.

Därför kombinerar vi 
ofta värmepump med 
sol fångare. Det ger 
maximalt utbyte av na-
turens värmeresurser.

10 års erfarenhet av 
solfångare och berg-
värme i samspel. 
Tryggt, miljö vänligt och 
ekonomiskt. 

Klangfärgsg. 4D, 426 52 V Frölunda
Tel 031-45 33 00, www.varmitek.se

Dubbla 

kompressorer 

ger högre 

verkningsgrad 

och högre livs-

längd!

Bergvärme • Ytjordvärme • Luftvärme
Kombinera med • Solvärme • Frånluftvärme • Poolvärme • Rumskyla

Värmepump kombinerat
med solvärme.
Självklart!

VillaFritid 65x135.indd   1 09-01-27   11.00.01

Skyddar  Lacken i åratal ...

Aldrig mer vax !
Lätt att tvätta !
Tål avfettning !
Aktiv i 6 år !

Hisingskärra             031-575354
Kungälv                    0303-93994
Stora Höga             0303-777735

www.ditec.se

NY BIL ?



Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

N-CENTER
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 

Med vår 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 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. 
   Inte nog med att en ny värmeanläggning från NIBE sänker dina
 värmekostnader rejält – nu får du även 50 % rabatt på arbets-
kostnaden i form av skatteavdrag när du installerar en värmepump.

På www.nibe.se kan du läsa mer om våra värmelösningar och     
det nya ROT-avdraget. Våra värmepumpar säljs och installeras   
av din närmaste installatör.
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Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

N-CENTER
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 

Med vår 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 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. 
   Inte nog med att en ny värmeanläggning från NIBE sänker dina
 värmekostnader rejält – nu får du även 50 % rabatt på arbets-
kostnaden i form av skatteavdrag när du installerar en värmepump.

På www.nibe.se kan du läsa mer om våra värmelösningar och     
det nya ROT-avdraget. Våra värmepumpar säljs och installeras   
av din närmaste installatör.

Följande sidor går
endast i norra upplagan



Handla byggvaror i Kode

Hedsvägen 2, 442 60 KODE

Tel 0303-500 30, Fax 0303-507 10

Vardagar 7-17, Lördag 9-13

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 hela mars.

› Väljer du 
rätt 
behöver du 
bara välja 
en gång‹

på Traryds hela 
sortiment av 
fönster och 
fönsterdörrar.

FÖNSTERKAMPANJ!

Vår insiktger dig bättre utsikt
www.trarydfonster.se

NYHETTraryd Optimal

Brochure2008_del 1_08.indd   1

Just nu!

25%
rabatt

- Gäller hela mars

Färdigmålade vägg och takskivor 
för nybyggnad och renovering. 

Finns i fl era färger och mönster.
www.huntonit.se

Passar överallt!

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

Nu med ännu 
bättre isolerförmåga!

λ36
Ju lägre värde
desto bättre!

UNI-skiva 120x140  08-01-24  13.03  Sida 1


