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”haVeri aV KonsUmentsKYddet”
Ulla Johansson, FörBUndsordFörande, Villaägarnas riKsFörBUnd

sid 34

Algomin Gräsgödsel ger den kraft och näring som behövs för 
att hålla mossa och ogräs borta. Gödsla en, två – ja gärna tre 

gånger så kan du lägga din egen kraft på det roliga i trädgården.

Friskare, grönare och skönare

Algomin gödsel får benämnas miljövänligt enl. Konsumentverket. Se www.algomin.se  Tel 013-31 22 32  Algomin gödsel är miljödeklarerat enl ISO 14021.  Algomin AB är miljöcerti� erat enl ISO 14001:2004.  
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4

30

Ett av Patric Nilssons alla projekt är de här tunnskurna
stenarna. De passar bra både till vägg- och golvbeklänad.

19

14

Ibland kan det vara skönt att inte ha stenkoll på 
läget. Att släppa kontrollen då och då mår vi nog 
alla bara bra av.

Å andra sidan kan det ibland vara en nödvändig-
het att ha full koll, t.ex. när du köper ett hus . Vet 
du vad det svenska konsumentskyddet innebär? 

Europeiska Kommissionen har lagt ett förslag till 
översyn av konsumentskyddet. Om det antas så 
innebär det stora försämringar av det svenska 
konsumentskyddet, anser Ulla Johansson, för-
bundsordförande i Villaägarnas Riksförbund. Hon 
befarar det värsta: Det svenska konsumentskyd-
det riskerar att haverera! För din egen skull följ 
debatten och håll dig informerad.

Jag har ett underbart jobb tack vare alla möten 
med våra läsare och kunder. Vilket engagemang 
och vilken entusiasm de har för sina olika vägval. 
Vissa vägar är fulla av sten och som entreprenören 
Niclas Svensson säger ”Jag tror stenhårt på detta”.

Sten i våra trädgårdar är inte något nytt men om-
fattningen har ökat avsevärt den senaste tiden. 
Det är inte bara stensatta gångar utan de fl esta 
nya uteplatserna är stensatta mm mm. En del 
husägare har sagt tack och adjö till all gräsmatta 
och hela tomten är stensatt. Det är vackert men 
personligen tycker jag om kontrasterna mellan 
den hårda stenen, den ljuva växtligheten och 
det porlande vattnet. En bit av vår svenska natur  
hemma i min trädgård.

I denna vackra natur vill jag njuta av god mat 
med goda vänner, gärna kring en lägereld. Vår 
moderna lägereld, grillen, går en ny vår till mötes. 
Vi har träffat Johan Drevhage, en riktig grillentu-
siast, som har grillning som hobby! Han vill få oss 
att använda grillen till mer än traditionell grillning. 
Prova att baka, röka laxen och göra pizza! Jag 
lovar, det kommer att uppskattas av gästerna.

Med önskan om en trevlig sommar!

STENKOLL PÅ LÄGET

Tänd grillen på ett miljövänligt sätt.

Trädgårdskonsult Peter 
Svensson förvandlar trötta 
trädgårdar till tilltalande 
oaser.

Sten  
tegel

betong

Tema

det finns bot mot

dåligt brunnsvatten sid 26

harmonisk 
trädgård 
kan vara lite 

vildvuxen
sid 30
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att hålla mossa och ogräs borta. Gödsla en, två – ja gärna tre 
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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)

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

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN
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”när Det gäller Växter

VälJer Vi gärna De som 

finns naturligt Där Vi Bor 

och Det finns ingen anleD-

ning att inte tänka lika-

Dant när Det gäller sten. 

VälJ Den tYp aV material 

som förekommer på plat-

sen. meD ett såDant tanke-

sätt Blir stenen

BåDe kulturhistoria och 

geologi”, skriVer nils 

skaaer i sin Bok sten i 

träDgårDen.

ett tips: om Du Vill Veta VaD 

Det finns för sten Där Du 

är - titta på kYrkogårDs-

murarna. De är ofta BYgg-

Da aV sten från närområ-

Det.  (leif Wiman)

sid 6

- Det är vackert med natursten och varje sten 
är som en egen individ. En annan fördel med 
natursten är att det är som pengar på banken, 
säger Leif Wiman, på Wimans  Mark & Sten 
AB i Landvetter.

Även om liknelsen haltar i dag, pengarna 
på banken ökar försumbart (på grund av den 
låga räntan) så fi nns de kvar.

Leif ger sin syn på val av markbeläggning: 
”Asfalt är det billigaste du kan ha tills du har lagt 
den! Får asfalten en skada t.ex. en sättning måste 
du gräva upp och asfaltera om. Och det blir ett 
lapptäcke. Materialet räknas som miljöfarligt avfall 
och du får därför en kostnad även för bortforsling.

En platta eller sten däremot 
går att plocka upp och åter-
ställa. Här har du bara arbets-
kostnaden jämfört med asfalt-
beläggning där du även har materialkostnaden.

I längden är det alltså god ekonomi med 
natursten. Ta t.ex. en gatsten som bara blir fi nare 
ju äldre den blir. Dyraste gatstenen är den begag-
nade! Det fi nns ett värde i den i alla led. Men så 
tänker inte alla.”

Företaget arbetar med olika material och 
olika typer av uppdrag, allt från mindre ute-
platser till exklusiva väggbeklädnader i sten. 
Även om de utför arbeten i alla material så 
skiner kärleken till  natursten i genom. Ett 
annat specialområde är väggbeklädnad och 
kallmurar!

Det fi nns fl era böcker som steg för steg 
beskriver hur man ska gå tillväga när man 
bygger en mur, oavsett om det är en kallmur, 
murad mur eller en prefabricerad mur. 

Vi bad Leif Wiman och Joacim Dahlqvist, 
som båda två har lång erfarenheten inom 
sten- och anläggningsarbeten, att ge några 
goda råd.

• lutningen. Är muren högre än en 1/2 meter 
så ska den luta inåt, cirka 10% ur lod. Det vill 
säga är muren 1 meter hög så ska den luta 1 
decimeter. Visste du att: En hög mur som inte 
lutar ser ut som att den lutar framåt?

 
• scHakta ordentligt, både bak-
om, framför och under muren. 
Gör en rejäl makadammbädd. 

Bädden bör sticka ut cirka 20 cm framför och 
upp till 1 meter bakom muren för att få  hög 
bärighet och för att undvika sättningsskador.

• bakFYllningen. Om du bygger en hög mur         
så tänk på att lägga på bakfyllningen hela 
tiden. Använd makadamm (16-32 mm vanli-
gaste) även i en slänt. Det har två funktioner, 
dels att stötta muren och dels att dränera. 
Använd inte betong för det är inte säkert att 
det är dränerande. 

”Varje sten är en
egen individ”

en trend på starK FrammarsCh i 
Villaträdgårdar är natUrsten i 
alla Former (t eX sKiFFer, gneJs, 
sandsten, granit). Både på Uteplat-
ser, gångar oCh till mUrar.

natUrsten  

Joacim Dahlqvist vid kullerstensmuren 
innan man har fyllt igen. 
Stora bilden: Lägg märke till den stora 
mängd makadamm som har lagts på 
bakom muren.

text: elna sirkka | foto: jan-erik weinitz



Bojkotta  
ful-el!

Förnybar el till  
alla privatkunder.  
Vad sägs om det?

76 % av besökarna på dinel.se tycker det är viktigt att deras el 
kommer från en miljövänlig kraftkälla. Det tycker vi också. Väljer 
du oss kan du därför vara säker på att få förnybar el därhemma. 

 PREMIÄR-ERBJUDANDEPÅ DINEL.SE

bojkott_VillaFritid 225x297.indd   1 09-04-15   11.42.20
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sid 4

Använd absolut inte fl is. Det kan fungera 
i två år sedan har smuts täppt igen och inte 
en vattendroppe rinner i genom.

• Fiberduken. Slarva absolut inte med fi -
berduk! Det är jätteviktigt att lägga en bra 
fi berduk så att jorden inte kan tränga in. Om 

fi berduk saknas 
är risken stor att 
jorden efter 10 
år har trängt in 
i makadammet 
och att jorden 
då ligger när-
mast muren. När 
jorden fryser 
tränger den ut 
muren och då 
spelar det inte 
någon roll att 
muren lutade 
från början.

 - Det är det 
som ofta har 
hänt när man 
ser en gammal 
mur som lutar 

ut mot gatan. Många gånger har man anlagt 

en trädgårdsgång och fl is som blivit över har 
man slängt bakom muren, berättar Joacim.

Och fortsätter:
- De riktigt gamla murarna är ofta hand-

gjorda. Då handknackade man stenen på 
plats och slängde resterna bakom muren. 
Det blev som en andra mur. Och det fungerar 
för då var det större bitar men det allra bästa 
är att fylla på med makadamm.

oM Man Vill reParera en gammal murad 
stenmur bör man alltid undersöka hur drä-
neringen fungerar. Annars är risken att det 
inte blir det önskade.

- Vi har sett resultatet när man har gått in 
och fogat om en gammal mur. Ett år senare 
har den vält. Det som tidigare räddade mu-
ren från att rasa var just att fogarna släppt!

rÅden oM lutning, schaktning och fi berduk 
kan även appliceras på all plattsättning. 
Alla trädgårdsgångar ska till exempel luta. 
Vattnet ska rinna från huset; Fiberduken ska 
separera schaktbotten från materialet och 
hindra stenen/plattan från att sjunka ner i 
leran. Sjunker stenen trycks leran uppåt och 
gången blir ojämn.

- En hög sprängstensmur är svår att 
lägga själv. Själva sprängstenen kostar 
inte så mycket men det är mycket jobb 
och pyssel med den. Om det till en mur 
går åt 50 m3 så behöver man cirka 100 
m3 på plats för att hitta de stenar som  
behövs. Man bearbetar inte de stenar-
na i någon större utsträckning och det 
är ett pusssel att lägga stenarna rätt så 
att man får rätt tyngdpunkt. Tyngden 
ska ligga inåt i muren för att muren ska 
bli stabil. En sådan mur är väldigt stark så länge 
den får stå i fred, säger Leif Wiman.

Stenarna är utvalda direkt på stenkrossarna. 
De ska vara stora och släta och ha minst en fi n 
sida. De mindre stenarna stoppar man in där 
man fått ett större hål i muren (På fackspråk: 
man skolar).  

En sprängstensmur är en s.k kallmur, vilket 
innebär att det inte fi nns något murbruk i den, 
Därför håller de aldrig något vatten. Det är i 
regel vattnet som är ett bekymmer. Vattnet 
spränger murarna och fl yttar stenarna. I en 
kallmur rinner vattnet rakt igenom.

Nackdelen är att de mekaniskt inte är så 
starka. Stöter man till den kraftigt så kan det 
ramla ner stenar. En kallmur ligger bara på sin 
egen vikt. Tekniken är stora stenar i botten och 
mindre i botten. 

- Om man ska bygga en fristående mur byg-
ger man två murar. Kyrkogårdmurar är byggda 
så. Båda sidorna ska lutar in mot mitten. Därför 
gäller det att hitta stenar som lutar rätt.

Även gamla husgrunder är byggda på 
samma sätt. Egentligen är det 3 murar varav 
den mittersta består av skärvor.

sprängstensmUr
- ett stort pusselarBete

Lägg märke till fi berduken 
som ligger mellan maka-
dammet och jorden. 

Marksten & 
Trädgårdsmurar

Tel: 0522-709 14
www.uddevallacement.se

UDDEVALLA
CEMENTGJUTERI AB

NY ALTAN
I NATURSTEN

Stenhults AB
Kontor o. lager: Häggvalldamm
(mittemot Statoil).  Vard 15-17, Lörd 11-14.
www.stenhulth.se  |  info@stenhulth.se

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

Skicka in ritning och mått för offert!

Beklädnad av trappor,
skorstenshällar m.m.

Industrig. 4, Kungsbacka (Mittemot Kungsmässan)

Vardagar 7-16 (Torsdagar 7-18) Tel 0300-180 25

www.henrikssonsstenhuggeri.com

Köp direkt av 
stenhuggaren!
Köksbänkar i granit, 
trädgårdssten mm



Hedsvägen 2, 442 60 KODE
Tel 0303-500 30, Fax 0303-507 10  |  Vardagar 7-17, Lördag 9-13

Handla byggvaror hos

› 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!

20% 
rabatt

- Gäller hela Juni

inspiration

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

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

Proffs på dörrar!
Ytterdörrar • Innerdörrar • Altandörrar • Sidoljus  

Förrådsdörrar • Bastudörrar • Slagportar

www.diplomatdorrar.se

www.diplomatdorrar.se

Proffs på dörrar!
Ytterdörrar • Innerdörrar • Altandörrar • Sidoljus  

Förrådsdörrar • Bastudörrar • Slagportar

www.diplomatdorrar.se

Proffs på dörrar!
Ytterdörrar • Innerdörrar • Altandörrar • Sidoljus  

Förrådsdörrar • Bastudörrar • Slagportar

Ett komplett system 
Enkelt att montera

Det effektiva sättet att 
hålla källarytterväggar 
och golv torra
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Mur/grundbeklädnad i grovhuggen 
granit. Passar bra på gamla grunder 
i äldre hus. Det kan muras på befi nt-
ligt underlag. Fäst med kramlar. 
/ Platt-tjänst

murar som är 
lätta att lägga 

mer än 
Bara en mur
SYftet MeD MURAR oCH VÄGGAR PÅ 
eN UtePLAtS BeHÖVeR INte eNBARt 
VARA Att AVGRÄNSA oLIKA oMRÅDeN. 

De KAN oCKSÅ SKAPA eN DRAMAtISK 
foND tILL VAtteNARRANGeMANG, 
RAMA IN eN HeMtReVLIG MAtPLAtS 
eLLeR SKAPA AVSKILDA StÄLLeN DÄR 
Det ÄR SKÖNt Att SIttA.

DU KAN teRASSeRA eN SLÄNt oCH fÅ 
MeR tRÄDGÅRDSYtA Att ANVÄNDA. 

MeN SJÄLVKLARt KAN De ÄVeN 
StÄNGA Ute BULLeR eLLeR BeGRÄN-
SA INSYN.

/ KÄLLA: UtePLAtSeR AV 
BLACK&DeCKeR

Din trädgård döljer mängder av oanade möj-
ligheter. Inte minst det estetiska, som med den 
här muren, där ljuv grönska möter levande 
kontraster i rustik sten och att vinna ny mark. 
Du har alla möjligheter i världen. Hedamuren 
kan byggas både som stödmur (3 meter) och 
som fristående (max 75 cm hög). Muren låses 
med glaspinnar. / Heda

Dolomit Stödmur är ett 
komplett mursystem. Muren 
har en modern design som pas-

sar i de fl esta trädgårdsmiljöer. / starka

Muren har det passande namnet-
Country Manor.

NYHET!

PLAT T-TJÄNST

Sedan  197 1

s t e n

PLAT T-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan  197 1

PLAT T-TJÄNST

Sedan  197 1

PLAT T-TJÄNST

Sedan  197 1

Vard 8-17
Lörd 10-14

Storås industrig 14, Angered
Tel 031-330 11 01

330 46 00
www.platt-tjänst.se

struktur i livet kräver mellanrum. Du 
måste unna dig andningspauser om du 
ska klara livspusslet. några minuter i still-
het. i ett uterum som andas harmoni. 

så gör plats för livet – 
med vår gårdsten™ struktur. 

Den vackert oregelbundna ytan och de 
breda, vågformade fogarna gör din plats 
i livet levande. stenen är 6 cm tjock och 
fi nns i blandade format. Den passar lika 
bra på garageuppfarten som i ett hörn i 
trädgården.

en yta där bilar kan köra – 
eller lugnet vila.

p.s. Beställ gärna vår nya katalog på 
www.starka.se

www.steriks.se

Sveriges ledande tillverkare och leverantör av 
markbetong för offentliga och privata miljöer.

Hämta vårat nya inspirationsmagasin 
hos våra återförsäljarna 

gårdsten™ struktur

mer struktur 
i tillvaron



NÖJD •  K
UND • GARA

N
TI

*  • 

* Läs mer om testresultaten och nöjd-kund-garantin på
 www.stihl.se

VIKING GRÄSKLIPPARE
MB 448 T

Lätt att starta
 Lätt att köra
 Lätt att sköta
 Perfekt resultat

Rek. pris 4 990 kr

Silver-
plats*

Specialisten på lättanvända, tekniskt fulländade motorredskap.
Tio topplaceringar i bäst-i-test, prisbelönad design och nöjd-kund-garanti.
Nu utmanar vi dig att testa oss. Vi lovar att leva upp till testresultaten. 

Besök våra specialister i den Servande Fackhandeln
så får du råd och tips om vilken maskin som är bäst för just dig.
Välkommen. 020-555 666. Läs mer på www.stihl.se

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

upp till bevis.
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trappor
Enklarare än man 
tror. Stenarna är 
färdigvinklade. 

Lämna bara måtten 
(höjd och diameter) 

till stenhandlaren och välj 
vilka stenar du vill ha. De räknar ut hur många 
stenar du behöver. / Betonggruppen 

”Att välja rätt ram runt en tavla är en del av konstverket.
Samma sak gäller när du ska välja inramning till ditt hus.” / starka

En stilfull trappa är gräns-
landet mellan trädgården 
och huset. Till skillnad 
från t ex en trappa i trä, 
så kräver en stentrappa 
inget som helst under-
håll mer än en tvätt och 
snöskottning på vintern 
då och då.

/ starka

- Nytt effektivt hjälpmedel i kampen mot ogräs mellan 
stenar och plattor är ogräsborsten från Quattro Vid-
com. Det är en stålborste av hög kvalité med en krok, 
berättar Ingvar Lans från Kinsdstrands Järn.

Anneli Svantesson ser fram emot 
att få använda sin nyinköpta ogräs-
borste/skrapa.

- Jag gav upp för några år 
sedan. Nu ska jag ta nya tag, berät-
tade hon på Lisebergs Trädgårdsdagar.

TRÖTT PÅ OGRÄS
MELLAN STENARNA?

MED NATUREN 
SOM FÖREBILD
Olika sorters sten kan bli ett 
spännande inslag i trädgården. 
Det gäller bara att använda 
fantasin. I naturen hittar du 
förebilder både vad gäller 

former, färger och strukturer för att skapa en 
intressant och tilltalande trädgård. Steg för steg 
instruktioner. / av Nils Skaarer, Forum

Blåtunga AB
Fabriksgatan 5, 44637 Älvängen
 0303-749870, 0303-749875
Hemsidan: www.blatunga.se för mer 
info om vägbeskrivning och öppettider 
Webshop: www.gardenlight.se 
E-mail: stone@blatunga.se

Klipp ut kupongen och köp 
VIT MARMORKROSS 25 kg

Besök Blåtunga i Älvängen 20 minuter från Gbg och se 
riktiga utställningar i utomhusmiljö. Vi har även en stor 
utställning inne där man kan titta på marksten, murar, 
dekorsten, kullersten,  belysning, fontäner, presentartiklar 
osv. från kända och mindre kända  leverantörer.

Körbar marksten 
från 129:- /m2

Mycket dekorativa mexikanska ugnar 
i olika storlekar från 449:-

Max en per kund så länge lagret räcker.

Brett sortiment av
DEKORSTEN





Ord pris 99:-

Trädgårdsbelysning från 

bl a 
fi nns att köpa i butiken 
eller i Webshopen
www.gardenlight.se

Några övriga 
leverantörer:49:-

Trädgårdsmurar 

från 549:- /m2

Här fi nns:



ÖPPETTIDER
Mån-Fred 7.00-16.00, Lördag 9.00-13.00

Entreprenadvägen 1, Göteborg.
Tel: 031-55 92 00. 
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Sten i villaträdgårdarna är lika självklart som 
en gräsmatta. Uteplatser är oftast stenbelagda 
liksom gångar som förbinder trädgårdens olika 
rum. Även i den mindre radhusträdgården kan 
man med hjälp av murar och gångar skapa rum 
och personliga uttryck.

Ett tips: Låt dig inspireras av berättelserna i 
boken Personliga radhus trädgårdar av Christel 
Kvant.

Tveka inte att blanda olika typer av markbe-
läggning. Garaginfarten av marksten kan kan-
tas med gatsten; Rabatten fylls med dekorsten 
och avgränsas mot gräsmattan med marktegel.   

Den antika markstenen har under många 
år dominerat marknaden. Fortfarande är de 
populära men i dag går trenden mot funkis 
både i färg och form. Stora, fyrkantiga plattor 
samt dekorsten är två andra produkter som 
passar i den moderna trädgården.

Om du väljer stora plattor till en garageinfart 
se till att de är tillräckligt tjocka för att klara 
den höga belastningen från fordon. När du 
sedan lägger plattorna är det mycket viktigt att 
underlaget är slätt för att undvika att plattorna 
vippar och riskerar att gå sönder.

Designade betongplattor 
lagda tillsammans med mark-
sten. Den övre plattan Labyrint 
är handmålad och den undre 
har ett genomgående hål för 
plantering. Båda är måttan-
passade för att passa till den 
populära markstenen. Design: 
Cattis Steffensen, former.nu

BlanDa
som en Duktig inreDare
grus, BETONG, DEKORSTEN, tegel 

IVÅG – i samarbete med 
Signe Persson-Melin - ett 
helt nytt beläggningssys-
tem i betong  bestående 
av markplattor, fågelbad 
och planteringskärl. Alla 
produkter i serien har 

samma konturmått och kan därmed ersättas med varandra 
i ett levande pussel. All betong i serien är köldtålig och går 
att få i färgerna naturgrå eller antracitsvart. / S:t Eriks

Levande stenläggning
- En vacker stenläggning 

ger en estetisk övergång mel-
lan inne- och utemiljön. Gård-
stenen Struktur har ett vågigt 
utseende både på ovansidan 
och i kanterna viker gör att den 
uppfattas som oregelbunden. 
Det gör att den känns levande, 
berättar Jan Lang,produktchef 
på Starka.

Handgjorda trädgårds-
prydnader från Zimbabwe. 
Spindeln är i plåt och ankan i 
trä och plåt. / Green Garden

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

INTE TONÅRING LÄNGRE!!!
Nu fyller vi 20 år.
Kom och hjälp 
oss att fi ra!

Besök oss på vår försäljning 
på Bettysväg 4 i Björröds 
industriområde i Landvetter.

Vid köp av minst 4 pallar från

lämnar vi 20% rabatt.
Erbjudandet gäller t.o.m. 090630

202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

Våra öppettider:
Måndag – fredag 1000-1800

Lördag               1000-1400

Besök vår hemsida för 
Inspiration och drömmar.

www.wms.se, info@wms.se
Tel 031-916340 

Mobil 0708-180051-50-55-58



det Finns MÅnga MÖjligHeter att 
skapa en vacker belysning i träd-
gården. Om du ska göra ett större 
arbete så tänk igenom hur och vad 
du vill belysa. Gör en belysnings-
plan. Även om det inte är aktuellt 
i dag så kanske du vill göra något 
vid ett senare tillfälle. Du kanske vill 
belysa din nya garageinfart på båda 
sidorna men har bara elanslutning 
på ena sidan? Så se till att planera 
för genomföringen innan du lägger 
ny markbeläggning.

Det finns flera bra och enkla system 
för trädgårdsbelysning. Birgitta Lander, 
Platt-tjänst, visar ett enkelt system från 
företaget In-lite. Du behöver inga tekniska 
specialkunskaper och med det speciella 
Easy-Lock-systemet ansluter du armaturen 
till en lågspänningskabel (12 volt). Den styrs 
sedan från en transformator.

- Kablarna kan du lägga direkt under gatu-
stenen eller lägga dem i rabatterna och täcka 
med lite jord. Lågspänningskablarna är säkra 
och du behöver därför inte gräva ner dem. 
Tänk på att transformatorn ska vara under 
tak, säger Birgitta Lander.

- Det är bara att klämma fast lamporna i 
kabeln. I easy-lock kopplingen sitter vassa 

kontaktpunkter (stift) som sörjer för för-
bindelsen mellan lågspänningskabeln och 
armaturen.

Vill du Ha belYsning i stenarna? Då kan 
du borra ett hål i de stenar där du vill att 
lamporna ska sitta.

Ett annat system är S:t Eriks nya belys-
ningssten som levereras färdigmonterad i 
deras rustiksten. Stenarna säljs styckvis och 
kan kopplas upp till 30 stycken på samma 
transformator. Med belysning i marksten 
kan man på ett effektfullt sätt markera en 
slingrande gång i trädgården, rama in en 
utep lats eller skapa en välkomnande entré.  

Birgitta Lander visar ett enkelt belysningssystem som lätt 
kan kopplas ihop till en vacker belysning t.ex. i en mur.

Hur förnyar man sin trädgård och gör den 
trivsam och mysig? Jo, genom att skapa olika 
uterum i trädgården som man sedan inreder 
med hjälp av blommor och växter, vackra 
stenarrangemang, porlande vatten och – inte 
minst – stämningsskapande belysning.

I boken får råd och tips på hur du delar 
in din trädgård i olika rum, hur du anlägger 

gångvägar och 
trappor, odlar i 
amplar och lå-
dor och skapar 
trivsamma sitt-
platser. Tydliga 
steg-för-steg-
bilder och be-
skrivningar av 
hur du anläg-

ger och kopplar 
in din egen belysning i trädgården.
av Britt-Louise Malm & Göran Malm / 

semic

STEN, VATTEN
OCH BELYSNING

BelYsning

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-

www.platt-tjanst.se

Storås industrig 14, Angered
Tel 031-330 11 01



14 | Villa&Fritid nr 5/2009 

patric nilsson, en sann entreprenör:

iBlanD har Jag sVårt att soVa

det snUrrar rUnt 
en massa idÉer

Vi tänkte göra ett reportage om markbelägg-
ning men vi kom aldrig i närheten  av ämnet. 
I första rummet av utställningshallen visas 
presentartiklar som Patric Nilsson själv har 
designat och tillverkat tillsammans med sina 
kollegor på sitt företag Blåtunga i Älvängen. 

- Vi tillverkar våra presentartiklar i svensk 
sten. Jag tycker att fl er detaljer framträder i 
vår svenska granit jämfört med den kinesiska 
graniten, säger Patric.    

Vi beundrar en vinkyl i granit som vunnit 
pris som bästa vinkylare på en Formexmässa 
i Stockholm. Den trängs mellan bland annat 
en ”gömma-nyckel-sten” och snappsglas.

De maskiner som krävs till olika arbetsmo-
ment har Patric givetvis själv konstruerat. 
Vi gör en spännande rundvandring i de in-
nersta rummen. Patric ursäktar sig för att 
det inte är så städat men hur ska han hinna 
med det också.

Mycket spill tas tillvara. Det kan alltid bli 
någon ny produkt i Patrics värld. Vad sägs om 

detta: Överblivna borr-
kärnor, kapas till runda, 
några centimeter tjocka 
plattor, poleras och blir 
ett exklusivt golv!

- En man ringde sent en 
eftermiddag för en tid se-
dan och frågade om vi gör  
stengolv. Ja det är klart vi 
gör svarade jag utan att 
ha en aning om vad han hade i tankarna. Så 
här blev det, säger Patric och visar en bild 
på ett badrum med det unika stengolvet.

Nu har man på samma sätt gjort en vacker 
väggbeklädnad i ett av rummen. En special-
maskin står i verkstan. Det är bara tiden som 
inte riktigt räcker till så här under utomhus-
säsongen.

Vi går ut för att se utställningen av träd-
gårdsplattor, tror vi, men Peter berättar en-
tusiastiskt om planerna på ett utomhusfi k vid 
Göta älv. Tanken är att båtar ska kunna lägga 
till vid en brygga och här ska man  kunna gå i 
land, sträcka på benen, gå på museum och ta 
en fi ka. Fast förra året svämmade älven över 
här så det måste man ha i åtanke. 

På vägen mot bilen stannar vi till vid en 

hög krossat glas och undrar var det kommer 
i från.

- Det är glas-
kross från bus-
skurer i Göteborg. 
Så här blir det när 
vi har bearbetat 
de. Vackert fros-
tade och inga 
vassa kanter. Jätte-fräckt som dekorsten. 

Han behöver bara ha en maskin till säck-
fyllningen men det saknas plats i verkstan. 
Patric sneglar mot grannfastigheten som 
står tom ...

- Jag tror stenhårt på det här, säger Patric 
och skrattar gott åt den passande formule-
ringen.

Allt handlar om sten, från markbe-
läggning till presentartiklar.

Från kunder i närområdet, till kun-
der i Dubai!

text: elna sirkka | foto: jan-erik weinitz

Patric Nilsson ska få vara med och dekorera utställarloungen på 
Bokmässan i Göteborg i höst.

KYRKÅSPLATSEN
Tel. 031-25 36 74

Öppet ALLA dagar!

Vi utför alla slags 
trädgårdsarbeten.
Allt från förslag till 
att bygga och sköta 

din trädgård

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

Träd m.m. Trädgårdsarbeten, utkörning

Vi utför även:
• Stenläggning
• Plattsättning -
• Stenpartier- 
• Stenmurar mm

Stort utbud av
flaggstänger,
flaggor och

vimplar m.m

AB Gustav Strömblad
Gamla Alingsåsv 27

433 38 Partille
Tel 031-44 34 72

www.stromblads.com

STRÖMBLADS
F L A G G S T Ä N G E R

Ring oss för
aktuellt erbjudande!

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



BASSERVICE UTAN EXTRA KOSTNAD  
VID KÖP AV JONSEREDS FRONTRIDERS!

Du får en värdecheck på en kostnadsfri basservice till ett värde  
av 1.800 kr inkl moms! Checken kan lösas in hos din återförsäljare* 

från oktober till och med december 2009,  
eller enligt överenskommelse med din  

återförsäljare. Erbjudandet innefattar inte  
hämtning och lämning av produkten.

* lokala avvikelser kan förekomma

Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05
Floda: Floda Skog & Trädgård, 0302-301 54
Göteborg: Göteborgs skog & trädgård, 031-68 38 80
Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00

Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00
Lindome: Lindome Järn Bygg Foder, 031-99 00 97
Mölnlycke:  Motorshopen i Mölnlycke, 031-88 00 10

NYHET!
JONSERED LT 2213
En ny, kompakt och smidig trädgårdstraktor som är lätt 
att manövrera i trånga utrymmen. Klipp aggregat med 
enkelkniv och sidoutkast ger utmärkt klippresultat.
Motor Briggs & Stratton 12,5 hk* – klippbredd 77 cm.

14.500:-
NYHET!
JONSERED LT 2213 CA
Den här modellen har integrerad uppsamlare och ett 
klippaggregat på 77 cm, vilket ger hög kapacitet 
sam tidigt som maskinen är smidig att köra även på små 
ytor.

Motor Briggs & Stratton 12,5 hk* – klippbredd 77 cm.

20.500:-

NYHET!
JONSERED LM 2147 CMDAE
Robust gräsklippare med el-start, kullagrade hjul och 

tre olika klippsystem; uppsamling, mulching och 
bakutkast. Motor Briggs & Stratton 190 cm3 – 

klippbredd  46 cm. Ord. pris 5.100:-

 NU 4.200:-

JONSERED LT 2216
Kraftfull trädgårdstraktor. Med våra tillbehör blir 
 traktorn ännu mer mångsidig! Motor Jonsered by 
Briggs & Stratton 15,5 hk* – klippbredd 97 cm.

16.500:-
Modellen finns även med automatisk transmission,  
LT 2217 A. Pris 19.900:-

* Enligt uppgift från motortillverkaren. ELSTART & AUTO- 
WALK UTAN EXTRA 
KOSTNAD!
När du köper en Jonsered LM 
2147 CMDAE.

VÄRDE 900:-

JONSERED 
LEKSAKSTRAKTOR!

Tuff och snygg tramptraktor med 
dragkrok. Nu kan  

alla  ha roligt i  
trädgården!

895:-

Konsten att Klippa gräset på ditt sätt

Du hittar din närmaste återförsäljare på  
www.jonsered.se, eller ring 0774-48 48 48. 

Gäller v. 14–31, eller så långt lagret räcker.  
Reservation för ev. tryckfel.  

Priserna är rek. ca priser inkl. moms.  
© 2009 Jonsered. All rights reserved.

JONSERED FR 2213 MA
Med den steglösa auto matfunktionen kan du ställa in 
farten för optimal klippning. Du kan välja klippmeto-
derna mulching eller bakutkast. 
Motor Briggs & Stratton 12,5 hk* – klippbredd 94 cm.

36.000:-
JONSERED FR 2211 R
En liten Frontrider med manuell 5-växlad växellåda. 
Den avancerade bakvagns styrningen ger en extremt 
liten vändradie. Motor Briggs & Stratton 10,5 hk* – 
klippbredd 94 cm.

25.700:-

NYHET!
JONSERED FR 2218 A 4x4
Ny Frontrider som enkelt tar sig fram tack vare 
bakvagns styning och fyrhjuls drift. Välj mellan 
klippmetoderna mulching och bakutkast. Motor 
Briggs & Stratton 17,5 hk* – klippbredd 103–112 cm.

58.800:-  
inkl. Combi 103 klippaggregat.
Om du istället väljer klippaggregat Combi 112  
tillkommer 2.000:- på priset.

* Enligt uppgift från motortillverkaren. 

Dela upp betalningen!  
Tala med din åter försäljare.
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Vattenskador fortsätter att vara ett stort problem i 
villor, visar en ny undersökning från Vattenskadecen-
trum. mest ökar skadorna i kök. 

Fortfarande är badrum mest utsatta för vattenskador (40 %), men den 
främsta ökningen sker i köksregionen (26%). I köket är det vanligt med 
läckage från kopplingar, oftast från diskmaskinen.

- Det är anmärkningsvärt att skador från nya typer av köksmaskiner 
ökar, säger Rolf Kling, Teknisk chef på VVS Företagen. 

När det gäller bad- och duschrum är de största problemen tätskikten 
på golv och tätskiktens anslutning till golvbrunnen.

- Skador genom tätskikt på golv ökar och är nu mer än dubbelt så 
vanliga som genom tätskikt på vägg, säger Rolf Kling.

Den sammanlagda kostnaden för vattenskador i villor, fl erbostadshus 
och fritidshus uppgår till 100 miljoner kronor i veckan. Villor dominerar 
klart i skadestatistiken (82%). 

VattenskadecentruM: har som uppgift att undersöka och sprida infor-
mation om orsaker till vattenskador. I Vattenskadecentrum samverkar 
VVS Företagen tillsammans med Folksam, IF, Länsförsäkringar och Trygg 
Hansa samt Golvbranschens Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet.

 / LB

Vanligt meD
VattenskaDor i kök

Designern Sofie Hil-
merssons  nya serien 
Vindön består av unika 
möbler med stark 
karaktär, personlighet 
och skön nostalgi.

Sofie Hilmerssons 
möbler kännetecknas 
främst av det något 
udda materialvalet. 
Hon har valt att ar-
beta med råspont. 
Ohyvlade brädor med 
struktur och en hel 
del egen vilja. Ett ma-
terial som inte är helt 

enkelt att arbeta med, men som ger en riklig belöning 
i resultatet. Unika möbler med ett eget liv. Designen är 
nutida med raka rena linjer, men har också tydliga rötter 
i skärgårdens historia.

– Jag gör de möbler jag själv vill ha men inte kan hitta 
hos andra, berättar Sofi e. När mina möbler sedan fi nner 
sin plats i andras människors hem och hjärta - då har jag 
lyckats. 

– Vi uppmuntrar gärna våra kunder att mixa och matcha 
för att hitta sin egen personliga stil, förklarar Jessica Hans-
son, på GAT Sweden AB. 
Genom att blanda stilrena 
moderna linjer, personliga 
ting och forna tiders form-
språk får man ett badrum 
som känns individuellt 
och genomtänktet annat.

hanDgJorDa
sVenska
BaDrumsmöBler

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

031-500 120 
www.500120.com

29.900:-

16.900:- Välkommen till den äldsta belysningsbutiken i Göteborg
- Grundad anno 1925.

ELEKTROTEKNISKA BYRÅN 
W. OLSSON AB

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

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

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

Fotlamphållare
Tak eller vägg, 
rak eller vinklad
olika färger
190:-



Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Förutom värme pumpen 
får du ett  roligt 
nyhetsbrev  varje månad.

Elräkningen.

Att ha en bergvärmepump som alltid ger en optimal bespa-
ring det värmer såklart lite extra. Med en NIBE bergvärme-
pump sänker du dina värmekostnader med upp till 75 %. 
Investeringen betalar sig direkt i lägre månadskostnader. 
   Inte nog med att en ny värmeanläggning från NIBE sänker 
dina värmekostnader rejält – nu får du även 50 % rabatt på 
arbetskostnaden i form av skatteavdrag när du installerar en 
värmepump.
   Dessutom är en bergvärmepump den uppvärmningsform 
som har minst påverkan på växthuseffekten.

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.

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 



Hönekullavägen 25, MÖLNLYCKE
Öppet: mån-fre 6.45-1800  lördag 9.00-14.00  

Tel. 031-88 75 00  www.molnlycke-tra.se

Termometer i locket

3st rostfria brännare
Rostfritt grillgaller (Premium)
Stekplatta i gjutjärn (Premium)
Rostfritt förvaringsskåp

Ny Design!
Gasolgrill 
Spirit E310 PREMIUM

Fakta:

25-års garanti

Termometer i locket 

Glasemaljerad balja och lock

One-Touch värmesystem i rostfritt

Rostfritt galler
SPECIAL EDITION

Stekplatta i gjutjärn
SPECIAL EDITION

Grillyta Ø 57cm 

SPECIAL EDITION

SPECIAL EDITION

10-års garanti 

2199:–
ord. 2995:–

Unikt erbjudande! 

Lockhållare

Tillverkad i DanmarkDANSK DESIGN

Grillyta 70x49cm 
4 rostfria brännare4 rostfria brännare
Sidobrännare  
Infraröd rotisseribrännareInfraröd rotisseribrännare
Röklåda med brännareRöklåda med brännare
Massiva rostfria gallerMassiva rostfria galler
Rostfria FlavorizerRostfria Flavorizer
25-årigt garantisystem garanti!25-årigt garantisystem garanti!

Helt i rostfritt!

Gasolgrill
Summit S-450

25995:–

Vad gör en gasolgrill till en Weber?
Varje enskild gasolgrill från Weber är designad och tillverkad med lång hållbarhet i åtanke.
Alla våra grillar är byggda med bästa tänkbara material och fi nesser för att få Webers välkända
ytegenskaper, kvalitet och hållbarhet. Vi nöjer oss inte med mindre, och det bör inte du heller göra.

Grillset Style
2-delat Spade & tång
i rostfritt

449:–
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Det går utmärkt att Baka muffins, röka lax, poppa popcorn och 

grädda pizza på grillen!

De flesta av oss grillar som vi alltid 
har gjort, en god kött/fläskbit eller 
fisk och alltid på samma sätt. 

- Nästan allt som du kan göra på 
spisen och i ugnen kan du göra på 
grillen. Misstagen är ofta för hög tem-
peratur och för snabbt. Det handlar 
om rätt teknik, säger Bengt Sjöström, 
på restaurang Linnéa.

Johan Drevhage har grillning som 
hobby, till familjens stora glädje. 
Hemma hos familjen har man både 
brikettgrill, gasolgrill och en rökgrill. 
Under sommarhalvåret lever famil-
jen på den väl tilltagna uteplatsen 
med sol hela dagarna. Pizza på gril-
len är hela familjens favorit. 

- En annan av mina favoriter är 
grillade revben. Då ska de vara rätt 
grillade så att köttet nästan faller av 
benen, lite som i Asterix, säger Johan 
entusiastiskt.

gasol- eller brikettgrill, vad är 
bäst och vad smakar bäst?

- Egentligen handlar det om vilken 
tid man har. Till vardags använder 
jag oftast gasolgrillen eller om vi är 
många som ska äta. Under helgen 
blir det brikettgrillen. Det finns 
blindtester där försökspersoner fått 
smaka mat från gasol- respektive bri-
kettgrillning. 9 av 10 kan inte avgöra 
grillmetod, säger Johan.

Att det är männen som står för 
grillningen är inte konstigt säger 
Johan skämtsamt. Istället för att gå 
ut och jaga lägger männen ner bytet 
med visakortet; Starta brikettgril-
len är som att göra upp eld; Att stå 
eldvakt ställer stora krav, samtidigt 
ska ju de stora världsfrågor lösas 
tillsammas med andra män. Det är 
vid det sista momentet som felen 
oftast begås.

 - Jag ser ofta män som står och 
grillar med grilltången i ena handen 
och en blomspruta i den andra. Och 
locket ligger på marken bredvid! Helt 
fel, locket är halva funktionen av en 
brikettgrill. Om man dessutom står 

och vänder köttet ofta torkar det ut.
För att få ut det bästa av din grill 

bör du känna till fyra olika typer av 
grillmetoder: Direkt, indirekt, cirku-
lär och 50/50-grillning. För att kunna 
praktisera de här metoderna måste 
du ha en grill med lock. Locket till 
klotgrillen gör att den fungerar som 
en varmluftsugn. 

direkt grillning. I en gasolgrill 
tänder du  grillen på full låga och 
lägger maten på grillgallret ovanför 
brännarna. Grillar du med briketter 
fördelar du briketterna jämnt över 
brikettgallret. 

indirekt grillning. I en mer av-
ancerad gasolgrill stänger man av 
brännarna i grillens mitt. I en enklare 
modell, med bara en brännare, sänker 
du brännaren. Placera maten mitt på 
gallret. I en brikettgrill fördelar du de 
glödande briketterna jämnt på var 
sida på grillgallret. Placera en dropp-
form (en aluminiumform) med lite 
vatten i den mellan briketthögarna. 
När du ska grilla t.ex. en köttstek eller 
skinka är det indirekt grillning som 
gäller. Indirekt grillning innebär att 
värmen stiger längs sidorna, går upp 
mot locket och ner över maten. Obs! 
Lyft inte på locket för ofta. Även när 
du ska baka t.ex. muffins är den rätta 
metoden indirekt grillning.

cirkulär 
grillning.
Som namnet 
antyder pla-
ceras briket-
terna i en ring 
hela vägen 
runt  längs 
kanten av grillen. Även här skall du 
ställa en droppform i mitten. Den 
här metod passar till riktigt stora 
köttstycken. Har du en pizzasten, 
eller annan typ av stenplatta, kan 
du grädda pizza, kakor och bröd på 
stenen!

Knepet är rätt temperatur och rätt tid. rätt tempera-
tur får du om du använder rätt metod!

Johan drevhage har skapat ett eget ord för det:
temperatid.

• Här är det fråga om cirkulär 
grillning, alltså ej glöd under 
pizzastenen. Lägg briketterna i 
en ring runt grillen.

• Ha ventilerna maximalt öppna 
(både på locket och under 
grillen).

• Pizzadegen får inte vara för 
kall. Tryck ut degen med tum-
marna och handflatan. Arbeta 
inifrån och ut. Degen ska vara 
lagom seg.

• Lägg den utbakade degen på 
den varma pizzasten. Du kan 
”montera” pizzan direkt på gril-
len. (Red anm: Viken tjej skulle 
använda ordet montera för att 
dekorera/lägga samman ...).  

• Bra produkter är mycket 
viktigt för ett bra resultat. På 

den här pizzan valde Johan 
hemmagjord tomatsås, väs-
terbottenost, skinka, tomater, 
mozzarella. Krydda efter smak. 
Smörj kanterna med lite olja.

• Om du vill kan du lägga på 
lite ”rökspån” och få en form 
av torr rökning.

• Efter cirka 10 minuter kan du 
njuta av en otroligt god pizza.

Inom parentes: Johan har för 
10 år sedan arbetat inom 
pizzabranschen! 

pizza - så här gör Johan!

text: elna sirkka | foto: jan-erik weinitz
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Göteborgsvägen 91B, Mölndal 

Tel. 031-27 01 18, 0708-27 01 18 • Fax 27 09 17

Månd, tisd, fred 11-17. 
Ons, torsd 11-18. 
www.skorstenspojkarna.com

Även murade SPISAR - SKORSTENAR
samt SKORSTENSREPARATIONER.

BESÖK VÅR 

UTSTÄLLNING!

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.

www.eldabutiken.se

Murspis Jersey
Fristående elegant murspis 

med genomsyn

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

Framgångsfaktorn är att sätta rätt utgångspris. Det kan vi göra tack vare god kunskap, lång 
erfarenhet och genuint engagemang. Rätt utgångspris ger rätt köpare och därmed ett pris 
som marknaden vill betala och som för oss ligger på ett högre pris per m² än genomsnittet*. 
Välkommen till kunskap som ger dig rätt pris.

Vill du sälja ditt hus för 1 835 kr mer per kvadrat?

* VärderingsData för statistik över totalt mäklad marknad och enligt siffror från januari 2001 till januari 2009 har Elmgrens  
   Fastighetsbyrå AB sålt småhus för 1 835 kr mer per m² än genomsnittet i hela Härryda kommun. Läs mer på vår hemsida.

�

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

GALANT-PLAST AB

Skumplast i alla 
tjocklekar tillskärs.
Markisväv  ................................ fr  99:-/m
Dynväv Sunbrella  ................. fr 269:-/m
Möbelbomull Borås Cotton  ......149:-/m
Marina Tyger  ............................. fr 98:-/m

50 kr  Rabatt på ALLA
  Duschdraperier!

Johan Drevhage gillar att experimentera vid 
matlagningen, både vad gäller smaksättning och 
tillagningsmetoder. Han använder bland annat  
sin grill till att röka mat i den. Så här kan du röka 
en hel laxsida: 
• Häng en bit aluminium i grillgallret lodrätt ner 
mot brikettgallret som skydd mot strålningsvärme 
underifrån. Lägg de glödande briketterna bakom 
aluminiumbiten (8-10 st).
• Skär bort bukremsan (2-3 cm). Placera laxen på 
grillgallret så långt från briketterna som möjligt. 
Lägg den bortskurna biten framför den stora lax-

biten. Då kan man lättare ha koll på när de olika 
bitarna blir klara.
• Välj den röksmak du vill ha och lägg den på 
briketterna. Eller varför inte ta en liten gren från 
ett fruktträd. De behöver inte blötläggas, i motsatt 
till rökspån, eftersom de är fulla av sav. Fyll på vid 
behov. Du bör ha ett galler med en lucka i sidan 
som du kan vika upp så att du lätt kan fylla på 
med briketter eller spån om det behövs.

• När laxen börjar koagulera (vita “pölar” på 
ovansidan) är den klar.

(Vi provsmakade en bit - saftig och jättegod.)

så här tänder dU grillen
• Använd en skorstenständare. Använd aldrig 
tändvätska, ur miljösynpunkt, utan ta istället 
t.ex. tändkulor av parafi n. När det börjar fl am-
ma upp är briketterna klara. (Om du använder 
tändvätska så välj oljebaserad.)
• När du grillat klart. Stäng av grillen (dvs  stäng 
spjället) och låt briketterna ligga kvar.
• Vid nästa grilltillfälle. Töm askbehållaren och 
släng askan i rabatterna. Skrapa ihop resterna av 
briketterna och lägg dem i skorstenshållaren. Fyll 
på med så mycket nya som du behöver. Kasta inte 
briketterna förrän de har blivit till aska.
• Använd bra briketter, dvs  de som brinner länge. 
Bra briketter är hårt pressade.

rengöring
• Rengör inte grillgallret efter grillningen. Fet-
tet skyddar gallret mot rost.
• Vid nästa grilltillfälle: Lägg gallret på de 
varma briketterna för att bränna loss matrester. 
Skrapa rent.
• Rengör inte locket för tjäran som har bildats 
och har runnit ner mot kanten fungerar som 
en packning.

goda råd
aV Johan DreVhage:

röK laXen på grillen

hUr Vill dU ha Köttet?
Ta handen till hjälp och tryck på det mjuka 
under tummen. Som det känns där ska
köttet kännas när du vill ha det ...

... rare. Håll tummen mot pekfi ngret och 
känn efter.

... medium. Håll tummen mot långfi ngret.

... welldone. Håll tummen mot ringfi ngret.

... owerdone. Håll tummen mot ringfi ngret.



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
Järnia Sävedalen, Göteborgsvägen 45. Tel 031-26 18 20

Priserna gäller till 30/6-09
Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

Vi hjälper dig att välja rätt!

Radiokåpa PELTOR 
Digital FM-radio
Skydda din hörsel samtidigt som 
du lyssnar på FM-radio. Kabel 
för anslutning av MP3-spelare 
medföjler.

Hörselskydd PELTOR Kid
Ett hörselskydd för barn. Låg profil - 
inga utskjutande delar.
breda mjuka tätningsringar.

1 2 9 : -

849:-

Tigersåg.”Ferax” 
FTS-600
Steglös elektronisk. 
Verktygsfritt sågbladsfäste. 
600 W. Max. sågdjup i trä 
115 mm.   
Vikt 2,8 kg

685: -

*kupong finns i din butik

3-delad kombistege 
med 6 funktioner, stegfot ingår.
Max längd 6 meter, höjd som 
fristående stege är 3,9 meter.

Aluminiumställning 
Zarges Z200
Plattformshöjd upp till 7 meter, 
arbetshöjd 9 meter.
10 års garanti.
Prisexempel: 3 meters 
plattformshöjd, arbetshöjd 
5 meter.

Rosti Skålset Margrethe 
med lock 2-pack med plastlock. 
2 liter samt 3 liter. Orange & gul.

Från

299: -
InVite Kokkärlsserie
I rostfritt 18/10-stål. Lock med ånghål.

299:-
Ord. pris 499:-

2 för

InVite Bestickset Bris 
I rostfritt 18/10-stål. 24 delar. 
Ord.pris 599:-

499:-
Pris utan kupong 599:-

Kupongklipp!*

!
Serverings-

bestick 2 delar 
på köpet!
(Pris utan  

kupong 299:-)

7990:-
utan hjul.

1595:-

!Gör dina  
egna kolsyrade 

drycker och  
spara pengar  

och miljö!

SodaStream 
Kolsyremaskin 
Jet Black 

Svart kolsyre maskin. 
Gör ditt eget kolsyrade 
vatten eller läsk. En 
kolsyrepatron räcker till 
50-60 liter dryck. En 
1-liters PET-flaska ingår. 

649:-
Spara 150:-

Ord. pris 799:-

799:-799: -
BaByliss iCurl ST70
Lockar med ett enda drag! 
kan även användas som 
plattång.

Kapselmaskin
för både espresso & 
bryggkaffe. 
Gör ditt eget 
Espresso- eller 
bryggkaffe när du 
själv vill! Färskt 
kaffe av högsta 
kvalitet. 

Ditt hår kommer tacka dig

1495 : -
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Jurist Helene R Unger, från Swedbank 
i Mölndal, tar upp aktuella frågor om 
boende- och familjeekonomi.

Ifö BioTrap C5
Kompakt minireningsverk
för upp till 5 PE

Ifö Sanitär AB, EcoTrap, Box 140, 295 22 Bromölla
Tel: 0456 - 481 10, ecotrap@ifo.se, www.ifoecotrap.com

Nytt kompakt minireningsverk med 
integrerad slamavskiljare från Ifö EcoTrap 
som  renar allt hushålls avloppsvatten och 
uppfyller Naturvårdsverkets Allmänna Råd 
gällande hög skydds nivå. Denna  vidare
utveckling är byggd på erfarenhet av mer 
än 1000 installerade BioTrapanläggningar 
i Sverige.
   Redan idag dimensionerat för framtidens 
normer och miljökrav. Kan installeras intill 
sjöar, vattendrag och miljökänsliga marker.

Specialisten på fristående 
avloppssystem. Nordens ledande 
och mest kompletta leverantör.

* Erbjudandet gäller tom 30 Aug 2009,
 erhålls vid tecknande av serviceavtal.

Beställ Nu
och få en värdecheck*

med 5000:- på
Ifö produkter

N Y H e t

Bosch har ett komplett sortiment värmepumpar för alla 
villor och förhållanden. Nu presenterar vi Bosch EHP EAS. 
Den är både frånluftsvärmepump och jord-/bergvärmepump. 
Därmed uppnås dubbel effekt och extra stor besparing.

Mer information om våra produkter och din närmaste instal-
latör hittar du på: www.boschvarme.se

ROT-avdraget gör Bosch värmepumpar till en ännu bättre affär.  
Nu är rätt läge att se över din uppvärmning.

www.boschvarme.se

Vad kostar det  
att rädda vår miljö?
Ja, med en innovativ Bosch-
värmepump blir det pengar över!

I förra artikeln var rådet till många 
sambor att gifta sig och då får man 
inte glömma bort att familjejuri-
diken ändras. Många tror att de 
tillgångar som man ensam ägde 
innan äktenskapet inte berörs vid 
en ev. framtida skilsmässa. TÄNK 
vad fel!!!

Allt jag äger blir giftorättsgods 
i äktenskapet och blir likadelat 
vid en skilsmässa. Undantag från 
detta är om jag tidigare fått en 
tillgång som gåva, arv eller för-
säkringsbelopp med villkor om att 
det utgör enskild egendom. Denna 
egendom delas ej.

i ett äktenskaP är jag uPPlYs-
ningsskYldig till min make/
maka. Att tala om vad jag äger 
för tillgångar och vilka skulder jag 
har som jag ansvarar för. Det kan 
därför vara viktigt 
att tänka igenom 
vad jag äger innan 
jag ingår äktenskap. 
Kanske har jag en 
tillgång som jag inte 
vill skall delas. Vad göra? Jo, då 
skall man innan giftermål tillsam-
mans med sin blivande upprätta 
ett äktenskapsförord hos jurist.

Eftersom äktenskapsförord är 
ett avtal som man måste vara 
överens om så är det bra att göra 
det innan. Det skulle ju faktiskt 
kunna vara så att man efter att 
man gift sig inte längre är eniga 
och då vill den andre inte skriva 
under.

ett tYPeXeMPel är om jag ärvt en 
större summa pengar och det sak-
nades testamente efter den avlidne 
med villkor om enskild egendom. 
Då har jag ärvt en tillgång som blir 
giftorättsgods i mitt äktenskap och 
kan bi delat vid en skilsmässa. Den 
andre maken kanske inte vill skriva 
på ett äktenskapsförord och jag 
kan inte ensidigt skriva ett avtal 
att detta skall vara min enskilda 
egendom.

Är man eniga så förstår ni att 
man kan göra ett äktenskapsför-
ord under pågående äktenskap. 

tiPs!!! Ett annat förslag till er är 
att man som makar eller blivande 
makar skriver ett äktenskapsförord 
där man avtalar om att allt kom-
mande arv och gåvor skall utgöra 
varderas enskilda egendom. Då 
undviker man bråk vid eventuella  
framtida arv.

En del sambor har skuldebrev 
mellan sig på grund av att en gått 
in med en större kontantinsats vid 
köp av gemensam bostad. Det kan 
också vara så att samborna äger 
olika andelar av bostaden pga av 
olika kontantinsatser. Här är det 
JÄTTEVIKTIGT att upprätta äkten-
skapsförord om man vill skydda 
sitt ägande. 

Jag vet att jag tjatar i nästan 
alla mina artiklar om att skriva in 
enskild egendom i testamenten 
och gåvobrev. Det är inget miss-

troende mot någon 
ingift/sambo utan 
en omtanke om den 
som tar emot arvet 
eller gåvan.

till sist Vill jag säga att om det är 
så att jag äger ex. en fritidsfastig-
het som enskild egendom (villkor 
i gåvobrev från föräldrar och det 
står inget om att jag får ändra den 
enskilda egendomen) och jag vill 
ge bort halva fastigheten som gåva 
till ex. make. 

Då blir den del av fastigheten 
som jag behåller fortsatt enskild 
egendom och den del som jag ger 
bort kanske då också skall vara 
enskild egendom till make om lika 
villkor skall gälla. Då måste vi efter 
gåvan upprätta ett äktenskapsför-
ord att den del som jag givit bort 
skall utgöra min makes enskilda 
egendom.

Visst är juridiken spännande!  
Att få kunskap är viktigt och kan 
bli ett sätt att tjäna pengar och då 
blir det som en äldre dam sa till 
mig: Jag kalkylerar med dig innan 
upprättande av handlingar.

skriV in ensKild egendom
i testamenten och gåVoBreV

Allt jag äger blir 
giftorättsgods
i äktenskapet
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ALLT FÖR TAKET

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

Tele: 010-445 34 70

Månd-Fred 0700 - 1700    www.hjm.se

VentilationshuVar •  takstegar •  specialbeslag

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

Vi gör BESLAg efter dina egna mått

Esslon™ Suntuf ®

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

Takplast

www.gop.se

PLÅT, RÖR, STÄNGER, BALKAR
Allt i järn och stål.  

Rör, balkar, formrör, 
handelsstål.

Plåt | kallvalsad | varmvalsad | galvaniserad
| mönstrad | perforerad | färgad

Vi hjälper dej tillrätta!

Släpp in ljuset med 
VELUX takfönster

takpanna Solstadtaket
När du vill ha ett vackert, hållbart och lättlagt tak 
och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Takpanna Solstadtaket i enkupig design med matt/
blank ytfinish ger den rätta, genuina tegelkänslan 
samtidigt som du får stålplåtens alla fördelar. 

Passar alla tak ned till 14 graders lutning.

www.armat.se

Lyft blicken,
rama in 
estetiskt.

Plannja tillgodoser hela fastighetens behov av häng-
rännor, stuprör, rännkrokar och innovativa tillbehör. Vi 
tillverkar i varmförzinkat stål och du kan välja mellan 
åtta kulörer eller trendig aluzink och klassisk koppar. 
Ge din fasad en vacker Plannja-inramning.

Uppdatera taket med plannja!
01 Svart01 Svart

Lyft blicken och  
Modernisera huset

Plannja Modern är nyheten för samtida design på tak. Stålpannan är belagd 
med det mycket slitstarka och erkänt hållbara ytskiktet Hard Coat. Taket passar 
både små och stora byggnader och läggs av händiga ”gör-det-självare”. Plannja 
Modern finns i sex valbara kulörer

Uppdatera taket med Plannja!

BYGGVARUHANDELN FÖR 
PROFFS OCH 
GÖR-DET-
SJÄLVARE

täta, lätta, 
lättlagda 
Decra-tak

DECRA® TaksysTem

Vittinge
En klassisk tegelpanna
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Namn och adress:  ___________________________________________________________________________________________________

1:a pris: Lottpaket Värde: 100:-

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

Skicka lösningen till Villa & Fritid, Box 344, 431 24 Mölndal. Märk kuvertet med  ”Korsord”.
Lösningen ska ha inkommit senast den 16/7 2009. Vinsten skickas med post till vinnarna.
Anställda och till dem närstående äger ej rätt att deltaga i tävlingen.

Lös korsordet och vinn lotter! 



9 m   2.695:-
12 m   3.995:-

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

REGLAR
45x95 Dim Tryckt 17:75/m

45x120 Dim Tryckt 21:50/m

45x145 Dim Tryckt 26:00/m

45x195 Dim Tryckt 36:00/m

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

RUNDAD
HANDLEDARE

34x95 23:55/m

34x120         29:50/m

45x145      39:40/m

Tryckimpregnerat

Cuprinola!
Så blir det ordentligt gjort.

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

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

Fasadfärg 5 lit

649:-
Ord.pris 826:-

Trädäck lasyr 
5 lit

399:-
Ord.pris 535:-

Trägrund 5 lit

399:-
Ord.pris 507:-

Träolja V 5 lit

219:-
Ord.pris 283:-

Träolja 5 lit

229:-
Ord.pris 294:-

Flagga
och vimpel 

ingår!

ROT- 

 avdRag 50%

Med regeringens beslut 

av det nya ROT- avdraget 

får du 50% tillbaka på 

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

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

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

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

Backa Strandgata 8, 422 46 Hisings Backa
Tel 031-742 92 50  www.enwa.se Brodalsv. 1 Hus B  •  433 38 Partille • Tel: 031-24 40 40

D
et är

ditt vatten,
ta kontroll

över
det!

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

www.jms-vattenrening.se

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

090610.
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RENT VATTEN

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

Svavelväte - Aggressiv kolsyra
Rostfritt stål 2333. 

Manuell renspolning 2-3 ggr/år

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

www.egvattenfi lter.se

EG VATTENFILTER

UTAN KEMIKALIER

Godkänd!
Framtidens toaletter är Svanentestade!

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

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

För Broschyr ring 
031-42 46 55

Fax 031-424908
www.mulltoa.com

Problem med brunnsvattnet beror oftast på 
naturliga processer i marken, till exempel bild-
ning av svavelväte eller utfällningar av metall-
ler från berggrunden. Även om vattnet inte är 
skadligt för hälsan kan det kännas oaptitligt 
att dricka och använda.

Förutom dålig smak, lukt och färg kan vatt-
net påverka vattenledningar och hushållsma-
skiner. Det kan även missfärga sanitetsporsli-
net, kläderna i tvätten och ge blonda personer 
en gröntonad kalufs!

Går det att råda bot på alla dessa olika 
problem? Ja, med rätt teknik kan i princip 
all sorts brunnsvatten renas. Ibland kan det 
räcka med en fi lterpatron som kostar mindre 

än en tusenlapp. I andra fall 
kan det krävas ett kombi-
nationsfi lter som tar hand 
om fl era olika föroreningar 
samtidigt. Priset varierar 
mycket mellan olika system 
och fabrikat.

liten cHecklista över vanliga 
vattenproblem: 
brunMÖrka beläggningar. 
Beror vanligtvis på förhöjda 
halter av järn och mangan. 
Utfällningarna blir påtagligast 
vid högre temperaturer och 
när vattnet kommer i kontakt 
med luft. Detta innebär att 
varmvattnet ser rostigare 
ut än kallvattnet. Färgen på vattnet kan vara 
gulaktigt med metallisk smak. Problemet kan 
förekomma både i grävda och borrade brunnar.

Åtgärd: installera ett järnfi lter.

grÖnt HÅr ocH Porslin. En indikation på lågt 
pH-värde. Det sura vattnet kan orsaka frätska-
dor på rör och maskiner, vilket ökar risken för 
vattenläckage. Problemet med ”grönt hår” och 

BOT MOT DÅLIGT BRUNNSVATTEN

det är långtifrån alla brunnar som 
ger klart, luktfritt och välsmakande 
dricksvatten. men med rätt teknik 
kan i princip all sorts brunnsvatten 
renas.

text: lars bärtÅs | foto: jan-erik weinitz

Även om vattnet inte är skadligt för hälsan kan det 
kännas oaptitligt att dricka och använda.
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Radonett är Europas mest sålda och effektiva  

radonavskiljare. Radonett har den högsta renings- 

graden av radon i samtliga tester i bland annat  

SSI (Statens Strålskyddsinstitut) och råd & rön. 

RADONETT
•	 garanterar	en	reningsgrad	av	radon		

	 på	97–99,9	%

•	 tar	bort	svavelväte,	metangas	och	CO2

•	 höjer	pH-värdet	till	ca	7,5		

	 på	naturlig	väg	utan	kemikalier

Uppskattningsvis finns det  

ca. 50.000 brunnar i Sverige som har  

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt  

som måste åtgärdas!  

Radonett	
ger	dig	och	dina	barn	

ett	sunt	och	friskt	
vatten!

RADON 
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

FÅ EN GRATIS ENERGISPARKALKYLFÅ EN GRATIS ENERGISPARKALKYL

Visst är din villa
värd det bästa!

HOS OSS ÄR DU I YRKESMANNENS TRYGGA HÄNDER!

Vår bästa luftvärmepump Super Scroll,
med den senaste tekniken, ger dig
upp till 65 % besparing.

FÅ EN GRATIS ENERGISPARKALKYLFÅ EN GRATIS ENERGISPARKALKYL

Visst är din villa
värd det bästa!

HOS OSS ÄR DU I YRKESMANNENS TRYGGA HÄNDER!

Vår bästa luftvärmepump Super Scroll,
med den senaste tekniken, ger dig
upp till 65 % besparing.

FÅ EN GRATIS ENERGISPARKALKYLFÅ EN GRATIS ENERGISPARKALKYL

Visst är din villa
värd det bästa!

HOS OSS ÄR DU I YRKESMANNENS TRYGGA HÄNDER!

Vår bästa luftvärmepump Super Scroll,
med den senaste tekniken, ger dig
upp till 65 % besparing.

GÖTEBORG:
Inomhusmiljö AB, tel 031-709 00 10

STENUNGSUND:
Kylteknik i Bohuslän, tel 0303-845 40

gröna beläggningar förekommer i hus med 
kopparledningar. Smaken på vattnet kan vara 
svagt besk och metallisk.

Åtgärd: installera ett avsyrningsfi lter/pH-
fi lter.

gruMs ocH Mosslukt. Vatten som luktar 
”mossa” eller ”jord” kan ha inslag av humus 
(mikroorganismer). Humus kan även ge vattnet 
en grumlig och gulaktig ton. Problemet kan till 
exempel bero på att ytligt vatten läcker in i en 
grävd brunn, men det kan även förekomma i 
djupborrad brunn. En mikrobiologisk analys 
rekommenderas för att se ifall det även fi nns 
skadliga bakterier.  

Åtgärd: installera ett humusfi lter med aktivt 
kol. 

lukt aV ”ruttna ägg”. lukten är tydligast när 
man duschar men känns även när man spolar i 
kranen. Problemet förekommer i djupborrade 
brunnar och beror på att vattnet är syrefattigt 
och innehåller svavelväte. Svavlet kan även 
ge svarta beläggningar på silverbestick och 
smycken.

Åtgärd: Vattnet syresätts med en luftinjektor 
i kombination med en hydropress.
bräckt Vatten. I kustområden ligger det 

söta grundvattnet som en kudde över 
det djupare liggande saltvattnet. Blir 
brunnen för djup eller vattenuttaget för 
stort dras saltvattnet upp i brunnen. 
Djupborrade brunnar i inlandet kan också drab-
bas om de ligger i anslutning till en så kallad 
relik sjö med inkapslat saltvatten.

Åtgärd: Brunnen bör kontrolleras. Olika 
reningsmetoder kan minska problemet, till 
exempel omvänd osmos eller avjonisering. 

sMak- ocH luktFritt – Men radioaktiVt. 
Djupborrade brunnar kan ge vatten med hög 
radonhalt, särskilt i områden där berggrundens 
halt av uran och radium är högre än normalt. 
Radonet är en osynlig radioaktiv gas som fri-
görs när vattnet kommer i kontakt med luft. 
Långvarig kontakt med radon ökar risken för 
lungcancer. 

Åtgärd: installera en radonavskiljare.

ta ProV PÅ brunnsVattnet! Om du har 
egen brunn är det lämpligt att ta ett vat-
tenprov ungefär vart tredje år. Ta även 
prov om miljön i ditt område förändrats, 
till exempel om det anlagts nya avlopp.
”Mikrobiologiskt prov”: visar om det fi nns 
bakterier i vattnet.

”Kemiskt prov”: visar om det fi nns metaller, 
fosfat, nitrat, fl uorid mm.

”Radonprov”: visar om det förekommer 
radon, en radioaktiv gas.

Om man har småbarn kan det vara lämpligt 
att ta nitratprov, särskilt om man har en grävd 
brunn intill gödslad mark, och eventuellt fl uo-
rid om man har en borrad brunn. Detta brukar 
ingå i kemiskt prov. 

Kontakta kommunens miljökontor eller ett 
ackrediterat analysföretag för mer information 
om hur provtagningen går till.

Om man har 
småbarn kan det 
vara lämpligt att ta 
nitratprov, särskilt 
om man har en 
grävd brunn intill 
gödslad mark, och 
eventuellt fl uorid 
om man har en 
borrad brunn.
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BUTIKEN 0303-502 90 • VERKSTADEN 0303-515 24
ÖPPET: VARDAGAR 9-18 • LÖRDAG 9-13

Vi fi nns i Kode Maskins gamla lokaler, välkommen!

Kode Marin & Maskin

-ett fullserviceföretag

Vi säljer och servar:
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Kolla in 
vår hemsida!
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BUTIKEN 0303-502 90 • VERKSTADEN 0303-515 24
ÖPPET: VARDAGAR 9-18 • LÖRDAG 9-13

Vi fi nns i Kode Maskins gamla lokaler, välkommen!
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BUTIKEN 0303-502 90 • VERKSTADEN 0303-515 24
ÖPPET: VARDAGAR 9-18 • LÖRDAG 9-13

Vi fi nns i Kode Maskins gamla lokaler, välkommen!

Kode Marin & Maskin

-ett fullserviceföretag

Vi säljer och servar:
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se

Kolla in 
vår hemsida!

www.sfi nx.se  info@sfi nx.se  Tel:0300-541 540

Högeffektiva solfångare och solceller 
som ger dig bästa återbäringen och 
gratis energi i många år.

Nya regler innebär att det är möjligt 
att med våra prisvärda anläggningar 
få 50 - 60% i stöd för investering och 
installation av solfångare och /eller 
solceller. En investering som ger gratis 
energi i många år. En riktig vinstlott.

Kontakta oss så berättar vi hur det
går till.
Men vänta inte för länge.
Stödet är begränsat

INVESTERA I SOLFÅNGARE
– NU RENA VINSTEN!

Läs

på nätet!
Du kan bläddra som 

”på riktigt” och givetvis 
kan du skriva ut en sida.
Du kan även ladda ner 

önskad sida 
som en pdf-fi l.

www.villafritid.se 

031-27 51 20
info@villafritid.se

Radon är en osynlig radioaktiv gas som kan 
förekomma i byggnadsmaterial, mark och i 
brunnsvatten. När det gäller brunnar förekom-
mer radon enbart i djupborrade brunnar där 
gasen överförs till vattnet via berggrunden.

- Även om man bor i ett område där marken 
inte innehåller radon så kan det fi nnas i berg-
grunden. Allt beror på förhållandena i det 
vattenmagasin varifrån man hämtar vattnet, 
säger Britt-Marie Ek på SGU.

det kräVs ett särskilt VattenProV för att 
mäta radonhalten i dricksvattnet. Provet tas i 
en gastät glasfl aska och mäts på laboratoriet 
i en så kallad gammaspektrometer, som visar 
hur hög radonhalt provet har. 

- Inför en provtagning bör man i första hand 
vända sig till kommunen som kan ge råd och 
som även har kontakt med ackrediterade 
laboratorier, säger Britt-Marie Ek.

Eftersom radon är en gas fi nns det stor risk 
att radonet övergår från vattnet till inom-
husluften. Man bör därför alltid mäta radon 
i inomhusluft om man upptäcker förhöjda 
radonhalter i vattnet.

FÖrutoM radon kan det Finnas skäl att un-
dersöka förekomsten av uran och arsenik i 
grundvattnet, menar Britt-Marie Ek.

- Uran är nästan dubbelt så vanligt förekom-
mande som radon i våra brunnar. Även arsenik 
bör man vara observant på, gränsvärdena för 

arsenik har på senare tid ändrats till högst 10 
mikrogram/liter.

radon i Vatten. Dricksvatten som innehåller mer 
än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärk-
ning och vid mer än 1000 Bq/l bedöms vattnet 
vara otjänligt för användning som livsmedel.

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten 
är små. Däremot innebär radonet en hälsorisk 
när det övergår till inomhusluften och fastnar i 
luftrör och lungor. Strålsäkerhetsmyndigheten 
bedömer att radon som överförs från hushålls-
vatten till inomhusluft kan ge upphov till några 
tiotal av de 450 som drabbas av lungcancer, 
orsakad av radon i Sverige.

bidrag FÖr radon i Vattnet?
Indirekt fi nns det bidrag att söka för att åtgärda 
radon i vatten. Om vattenradonet påverkar så 
att radonhalten i inomhusluften överstiger 200 
Bq/m3går det att få bidrag.

nY teknik aVlägsnar radon i brunnen

Idag fi nns teknik som gör det möjligt att både 
rena vattnet och avskilja radon redan i brunn-
nen, utan att använda fi lter. 

raDon i BrunnsVattnet

– en osYnlig Fara
ENWA AB har tagit fram en ny vattenrenings-
produkt i sitt hushållssortiment, JB-18 Uran. 
Detta fi lter reducerar uranhalten till godkända 
nivåer enligt livsmedelsverkets 
normer för enskild förbrukning. 

Tekniken ENWA AB använder 
sig av är en speciell jonbyte massa 
som man regenererar endast en 
gång per år. Filtret jobbar med 
nedströms teknik och har en 
automatik som backspolar fi ltret 
automatiskt var tolfte dygn. 
Detta för att skölja bort eventu-
ella föroreningar.

REDUCERAR URANHALTEN

omkring 10 procent av alla berg-
borrade brunnar har förhöjda hal-
ter av radon. även ämnen som uran 
och arsenik är vanligare än vad 
man tidigare trott, visar undersök-
ningar från sgU.

text: lars bärtÅs

BILD: radonett

Radonett renar vatten på 
miljövänlig och ekologisk 
väg med hjälp av ren 
syrerik luft, UV-ljus och 
utan tillsatser av kemika-
lier eller fi ltermassa.
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Yvonne Elmgren 
är auktoriserad 
fastighetsmäk-
lare och besvarar 
dina frågor om 
att köpa och 
sälja en bostad.

Välkommen att 
posta dina frå-
gor till tidningen 
och märk kuver-
tet med ”Mäk-
larspalten”.

AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

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

Storås Industriväg 6, 424 69 Angered
Tel: 031-49 50 30 
Måndag - Fred  1100-1700 
Lördag 1000-1600

Sönd  1200-1600

Priserna gäller t o m 7/6

Utemöbler i Akaciaträ
Egen import-Utan Mellanhänder, Bra kvalitet till importpris

Omgående Leverans

Visby Grupp
Bord 75x140 cm
Bord + 4 Valfri 
Cambridge el. 
Jenny Pos Stolar

Nydala Grupp
Bord 96x150/200 cm
Bord + 4st Valfri Nydala 
Pos Stolar

Passo Grupp
2 Fåtöljer + 2 sitts 
Soffa + Bord, 
Dynor Ingår

Sapi Grupp
Bord 100x150/180/210cm
2x auto iläggskivor
Bord + 6st valfri Nydala pos 
stolar

Besök www.iwood.se

3.990:-

6.550:- 

8.800:-
8.750:-

Parasoller
Olika storlekar.
Färger. Tilt-, Höj 
& Sänkbara.

Lilla Oslo grupp
Bord 75x140/200 cm
Bord + 6st Jokkmokk stolar

4495:-
Bord + 4st Valfri Nydala 

8.800:-8.800:-

Hej, jag är en ”tjej” på 46 år som äntligen 
köpt mig ett hus. Jag såg fram emot att 
fl ytta in i mitt nya hus, men när jag kom 
dit visade det sig att säljarna inte brytt 
sig om att städa varken inne eller ute. 

Dessutom hade de tagit med sig tvätt-
maskinen och hatthyllan. Köksluckorna 
hängde löst och det var massor med 
repor i golven. Får man göra så?

kÖP aV FastigHet. Vid köp av fastighet 
har köparen skyldigheten att noggrannt 
undersöka fastigheten, s.k. undersök-
ningsplikten. Det går inte att i efterhand 
anmärka på fel eller brister som kunde 
upptäckts vid besiktningstillfället. Ett 
dolt fel anvarar däremot säljaren för i 
10 år efter tillträdet.

Köparen har rätt till prisavdrag, ska-
destånd eller t.o.m. rätt att häva köpet 
om  fastigheten väsentligt avviker från 
vad säljaren utfäst. En reklamation 
skall ske inom skälig tid från att felet 
upptäckts. Fastighetsmäklaren ska 
bl.a. verka som opartisk mellanman, 
för att säljaren lämnar upplysningar 
av betydelse samt för att köparna före 
köpet undersöker fastigheten.

FlYtt ocH städning. Det är vanligast att 
säljarna ansvarar för fl yttstädningen. En 
fl yttstädning innebär att alla Ytor i 
bostaden skall vara väl städade och 
rengjorda från smuts. Alla fönster 
skall tvättas på alla sidor, persienner  
rengöras, elementen torkas av, krokar 
och spikar tas bort mm mm.

Kök, badrum och tvättstuga kräver 
oftast en grundligare rengöring. Spis, 
kyl&frys, tvättmaskin, torktumlare 
dras ut och städas under, bakom, in- 
och utvändigt. Köksfläktar, ventiler, 
golvbrunnar skall vara rengjorda. Kort 
sagt:  ALLT skall städas. Tomten skall 
även den avstädas. Allt gammalt skräp 
skall avlägsnas.

Köpare och säljare kan avtala om 
att städning helt eller delvis ej skall 
utföras. Är köparen missnöjd med städ-
ningen bör köparen omgående rekla-
mera bristerna till säljaren för åtgärd. 
Om säljaren inte åtgärdar får köparen 
ombesörja att städningen utföres på 
bekostnad av säljaren. 

Fast eller lÖs egendoM. Jordabalken 
klargör vad som är fast egendom och 

tillbehör till fastighet och byggnad. Det 
som inte omfattas av Jordabalkens regler 
tolkas som lös egendom och ingår inte 
i försäljningen  om inte det avtalats 
särskilt. Eftersom det fi nns en gråzon 
mellan fast och lös egendom bör det 
skriftligt regleras i köpekontraktet för 
att undvika konfl ikter. 

Ex. på fastighetstillbehör (följer med 
fastigheten  vid försäljning): Växthus, 
lekstuga, buskar och träd på rot, brev-
låda, stängsel mm.

Ex. på byggnadstillbehör: (Föremål 
som tillförts fastighetens byggnad för 
stadigvarande bruk): Kyl & frys, toa-
lett, handfat, duschkabin, tvättmaskin, 
torktumlare, hatthylla, garderober mm. 
Här fi nns också en gråzon. Exempelvis 
är en inbyggd diskmaskin att betrakta 
såsom byggnadstillbehör medan en 
bänkdiskmaskin med en stickpropp i 
väggen räknas som lös egendom. Para-
bolantennen ingår men inte decodern.  
Därför bör det alltid skriftligt avtalas 
om vad som gäller.

Om du behöver  ytterligare  informa-
tion  råder jag dig att ta ett samtal med 
din fastighetsmäklare. 

Vad Får sälJaren ta med sig?



30 | Villa&Fritid nr 5/2009 

Så här såg 
slänten ut när 
Peter Svenson 
fi ck förfrågan 
att snygga upp 
trädgården.

Fler bilder från projektet,  sid 32

”Snyggt och lättskött”, önskar kunderna. ”Höj acceptansen 
och tillåt lite förvildning”, svarar Peter Svenson. Vi pratar 
om trädgårdsdrömmar och den stressade nutidsmänniskans 
dilemma.

– Många längtar efter en fi n trädgård där själen kan få ro, 
men långtifrån alla är intresserade av att ta hand om den. 
Man vill ha en trädgård som ”sköter sig själv” – vilket förstås 
är en omöjlighet med ett levande material! 

en guide på vägen
Trädgårdskonsult Peter Svenson kan liknas vid en guide på 
vägen. Han tittar på hus, trädgård och omgivning och sätter 

igång att rita och planera. Det gäller att ta hänsyn till platsen 
och historien, tycker han.

- Mitt förslag på växtmaterial blir knappast detsamma 
i ett område med äldre bebyggelse som i ett villaområde 
med mexitegelvillor. Samtidigt tycker jag att den personliga 
smaken bör råda, man ska bygga den trädgård man själv 
vill ha och inte bry sig så mycket om trendsättarnas åsikter.

Trädgård och trender är en kombination som Peter känner 
sig främmande inför. Att såga ner gamla äppelträd för att de 
inte längre är ”populära” är i hans ögon en styggelse.

- Förr hade varje by sin egen lokala äppelsort, en tradi-
tion som tyvärr försvunnit. Liksom syrenbersåerna som gav 
skugga, vindskydd och väldoft, idag är de ersatta av nakna 
soldäck med någon kruka på.

harmoni och balans
I Peter Svensons trädgårdsfi losofi  ingår begrepp som ”harmoni 
och balans”. Han vill att trädgårdsarbete ska vara lustfullt, 
inte pliktskyldigt. Och han tycker ogräs kan vara vackert, så 
länge det inte hotar de planterade växterna. Han vill också 
slå ett slag för ekologisk odling och hänvisar till goda resultat 
från Trädgårdsföreningens rosarium som han under fl era år 
ansvarade för.

- Min ambition var att driva rosariet helt ekologiskt, det 
ska inte behövas konstgödsel och kemikalier för att rosorna 
ska trivas.

Trädgårdsmästaryrket lockade honom redan som ung. 
Karriären började dock inte så bra, medger han.

- Första dagen som praktikant klippte jag mig i långfi ngret 
med en sekatör. Jag förlorade en topp, men överlevde!

Många år senare har han hunnit pröva olika sidor av yrket: 
medverkat i radio och tv och vunnit trädgårdsjournalisternas 
”Gröna pennpriset”. Numera har han sitt kontor på arkitekt-
byrån Archidea där han ingår i ett projektteam.

ett av de senare projekten
Ett av Peters senare projekt var att bygga om en större vil-
laträdgård i Örgryte, en ”typisk 70-talsträdgård med stor 
gräsmatta och mycket barrväxter, berättar han.

en aVklippt fingertopp hinDraDe inte peter 
sVenson från att satsa på träDgårDsmästar-
Yrket. iDag är han konsult meD uppDrag att 
BYgga om trötta träDgårDar till tilltalanDe 
oaser. 

harmonisK trädgård
kan Vara lite VilDVuxen text: lars bärtÅs | foto: jan-erik weinitz



Det här kan bli  
den vackraste  

sommaren  
någonsin!

Alcro Timmer Lasyrfärg är en vattenburen 
alkydoljeprodukt som både skyddar träet och 
framhäver den naturliga trästrukturen. Den är  
fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig.  
3 liter, 513:-.

Alcro Träolja är en vattenburen, miljöanpassad 
och vattenavvisande produkt som tränger in och 
förseglar träets porer. 2,7 liter, 199:-.  
(Ord. pris 299:-)

Alcro Altan Lasyrfärg är en vattenburen, tålig 
och brytbar färg för trä utomhus. Används med 
System Grundolja för bästa resultat.  
2,7 liter, 494:-.

Timmer
Lasyrfärg

NYHET!

Störst på färg, tapet, golv och kakel.
www.colorama.se

Alcro Bestå fasadsystem ger ditt hus effektivt 
skydd i upp till 15 år. Grundoljan används där fasa-
den är som mest utsatt och skyddar mot röta och 
mögel. Grundfärgen ger ett täckande fuktskydd. 
Bindemedlet är extra tåligt mot solens ultravioletta 
strålning.

Angered: Salviagatan 1 Tel. 031-332 45 58, Askim: Hantverksvägen 12 Tel. 031-748 47 30, Göteborg: 
Danska vägen 96 Tel. 031-337 55 50, Hönö: Stranden 2 Tel. 031-96 25 00, Kungälv: Teknikergatan 7 
Tel. 0303-630 40, Mölnlycke: Hönekullavägen 21 Tel. 031-88 56 88, Onsala: Mariedalsvägen 234 Tel. 
0300-618 88, Partille: Mellbyvägen 33 Tel. 031-340 05 70, Stenkullen: Färgvägen 6 Tel. 0302-222 45, 
Stenungsund: Ängsvägen 7 Tel. 0303-830 80, Älvängen: Göteborgsvägen 88 Tel. 0303-74 60 85

BÄST i TEST!



Istället för en typisk trött 70-talsträdgård med stor gräsmatta och mycket barrväxter

en Färgglad, doFtande oCh lUFtig trädgård

Doftande buskro-
sor har plante-
rats inunder de 
befi ntliga gamla 
fruktträden.

Barrväxterna som tidigare fanns i ett enormt 
överfl öd har bytts ut mot blommande buskar 
och marktäckande perenner.

Uppe på en terass har ett pergolatak byggts upp, där 
blåregnsblommor ska hänga ned över fjärilsbuskar, hösta-
nemoner och gammaldags sammetsröda buskrosor precis 
utanför en stor glasvägg till en pool.

Busken i bak-
grunden ska belysas 
mot husväggen.

sid 30

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

VÄSTSVERIGES största utställning med
26 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS
Öppet: Månd 12-19, tisd - ons 12-18, torsd 12-17, Stängt: Fred. 29/5, Lörd. 30/5, Sönd. 31/5, Tel. 031-45 09 00, 
Fax. 031-49 35 42 | Frölunda Smedjegata 4, Västra Frölunda  | E-post: info@husknuten.se 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.

Så här beskriver Peter Svenson de kommande slutresultatet: 

Trädgården har fått en lång och 
fyllig rabatt vid entrén med gam-
maldags perenner.
Den gamla vanskötta björkallén 
längs uppfarten har ersatts med 
en allé av kopparlönnar och 
marktäckande trädgårdsnävor 
i blått. Lönnarnas stammar ska 
belysas med armatur underifrån 
för att lyfta fram den vackra 
fl agnande barken.

text: lars bärtÅs | foto: jan-erik weinitz



Bäst i test 
– igen!

IVT Nordic Inverter 
ger bäst besparing 
i de fl esta hus med direktel 
enligt Energimyndighetens 

stora test av luft/luft 
värmepumpar.

Köp en IVT Nordic Inverter och få en BluRay 
spelare av senaste modell från Sharp.
 
Eller lägg till 1275:- och få en bärbar minidator 
från ASUS. Inbyggt trådlöst nätverk. 

Kampanjen gäller under perioden 20 april - 30 juni 2009 och gäller samtliga 
modeller av IVT Nordic Inverter. Reservation för slutförsäljning. Går ej att 
kombineras med andra erbjudanden. För fullständiga villkor se ivt.se.

www.ivt.se

Det ska vi fi ra!

C
C

J

KAMPANJ!
KAMPAN

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

Nu i nya lokaler - öppnar inom kort.
För kontakt och tidsbokning ring 031-89 44 90 el 0705-11 99 05

10 min från centrum Vi ligger inte på ”FINA GATAN” 
därför kan vi hålla, hög service, hög kvalité och låga 
omkostnader = mycket kök för pengarna.

Vi har dessutom stor kunskap och erfarenhet.

• R.Olausson Byggnadsmontering
• Wallroths EL
• BK. Byggnadssmeden AB
• Darells Byggnadsplåtslageri
• N-MEK

Tagene Hantverkshus, Tagenevägen 62

i samarbete med:

Nytt miljövänligt gödsel 
ger gräsmatta i toppklass

Nya produkter för kylning av dryck och 
matvaror! Perfekt till sommarens middagar 
ute i trädgården. 
• kyler dryck - från rumstemperatur till 
 8° C på 10 minuter!
• håller dryck kall i upp till 4 timmar!
• alltid fast smör!
• passar de fl esta förpackningar av smör
 och margarin!
• håller pålägget fräscht!
• passar alla tetror mellan 1 - 1,5 liter!
/ www.coolinvent.se

Professional Green är en riktig vitaminkick för gräs-
mattan, full med mikronäringsämnen, aminopuriner 
och enzymer. Just de ämnen som tillgodoser gräsets 
speciella näringsbehov för att kunna utveckla rotsys-
temet. Livskraftiga rötter ger en frodig och slitstark 
yta och gör gräset friskt och grönt.

På kort tid blir gräsmattan mer livskraftig och 
slitstark. Ett resultat som både syns och känns.
/ www.algomin.se. 

Cooltype
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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)
www.vpe.se

Garageportar
www.raynor.se

1 790:- 

VÅRKAMPANJ
VID KÖP AV PORT, KÖP TILL 

AUTOMATIK OCH KODLÅS FÖR

Val till euroPaParlaMentet. Den 7 juni är det 
dags att välja vilka svenska politiker som ska 
företräda oss i Bryssel. Många frågor synes 
oss avlägsna och fjärran från vardagens bestyr. 
Det fi nns stora och komplicerade sammanhang 
och det fi nns mindre spörsmål med löjets 
skimmer, som exempelvis böjen på bananer 
och standardisering av våra svenska jordgub-
bar. Skämt åsido, för  nu har det seglat upp ett 
omfattande och svart lågtryck på horisonten, på 
väg över Sverige och som kan orsaka drastiska 
konsekvenser för alla Sveriges småhusägare.

eu- direktiV. Europeiska Kommissionen har lagt 
ett förslag till översyn av konsumentskyddet. 
Direktivet ska omfatta alla varor och tjänster, 
inklusive fast egendom, rättigheter och skyldig-
heter. Det ska tillämpas på köpe- och tjänsteav-
tal, som ingås mellan en näringsidkare och en 
konsument, och det ska vara enligt de villkor 
och i den omfattning som anges i direktivet.

Full HarMonisering. Enligt förslaget ska 
medlemsland inte tillåtas att avvika från di-
rektivet. Detta innebär att Sverige inte får ha 
ett bättre och starkare konsumentskydd än 
bestämmelserna i direktivet. Detta kommer i 
så fall att medföra att villaägare som ska låta 
utföra arbeten på sitt hus, liksom den som 
ska låta bygga ett hus i framtiden får kraftigt 
försämrat konsumentskydd.

ulV i FÅrakläder. Direktivet syftar till att 
uppnå en bättre fungerande inre marknad 
genom att öka konsumenternas förtroende 
och minska företagarnas motvilja mot att 
bedriva handel över gränserna. När det gäller 
konsumenten blir det en förbättring endast i 
de länder som i dag har ett dåligt skydd i sin 
inhemska lagstiftning. Direktivet förefaller 
vara tillkommet främst för att främja företa-
gens intresse för omsättning över gränserna, 
och har rent illusoriskt betecknats som ett 
direktiv gällande konsumentskydd, som i 
Sverige nu riskerar falla platt till marken.

stor FÖrsäMring aV det sVenska konsuMent 
skYddet. I dag tillämpas konsumenttjänstla-
gen vid småhusentreprenader, uppförande av 
en villa och utförande av arbete eller någon 
annan tjänst på fast egendom, om tjänsten 
utgör den övervägande delen av uppdraget. 
Reklamationsfrisen är 10 år enligt konsument-
tjänstlagen vid arbete på fast egendom. I öv-
rigt är den tre år enligt konsumenttjänstlagen 
och konsumentköplagen. Direktivet kommer 
att medföra att tiden för reklamation sänks 
från 10 år till två år på varorna och att andra 
regler kommer att gälla för själva tjänsten. 
Krångligt, eller hur? 

drastiska konsekVenser för villabyggare 
och villaägare

• Vid uppförande av ett nytt hus kortas 
reklamationsfrisen från 10 år till 2 år på de i 
entreprenaden ingående varorna, medan det 
fortfarande gäller 10 år I fråga om tjänsterna.

• Vid utförande av arbete på ett befi nt-
ligt småhus, exempelvis takomläggning, 
fasadbyte eller omdränering kortas rekla-
mationsfristen på materialet från 10 år till 2 
år, medan den för tjänstedelen kommer att 
fortsättningsvis ligga kvar på 10 år.

• Den byggfelsförsäkring som ska fin-
nas enligt lag vid uppförande av småhus 

för permanent 
bruk kommer 
i  prakt iken 
att avskaffas 
såvitt avser 
varudelen.

juridisk rÖra. 
Vid en reklamation av en s.k. blandad tjänst 
(vara och arbete) efter 2 år kommer att bli 
komplicerad och svår att avgöra om den får 
ske eller inte. Om felet beror på varan/mate-
rialet är det inte längre möjligt att reklamera, 
medan om felet orsakats av tjänsten/utföran-
det gäller alltjämt 10 års reklamationsfrist. 
Faktum blir att det blir avgörande om felet 
beror materialet eller på utförandet eller är 
en kombination. 

Den enskilde konsumenten kommer stå 
som förlorare då man har bevisbördan för 
att felet är tjänsterelaterat, och inte beror 
på materialet. I dag spelar det ingen roll 
om felet beror på materialet ett utförande 
av tjänsten vid blandade tjänster på fast 
egendom, reklamationsfristen är alltid 10 år.

I praktiken kommer även fel som orsakas 
av att hantverkaren eller entreprenören slar-
vat och där den tioåriga rätten att reklamera 
kvarstår att bli svåra att reklamera.

Följden av det nya direktivet kan således bli 
att du – om fel uppstår efter två år – själv får 
bekosta åtgärder som idag omfattas av den 
tioåriga reklamationsrätten. Det kan handla 
om hundratusentals kronor i kostnader.

Konsumenternas rättigheter i Sverige för-
svagas kraftigt till fördel för näringsidkarna. 

Är det en ordning som vi vill ha?

Villaägarnas riksFÖrbund kräVer

att det ska gÅ att reklaMera Fel för 
småhusentreprenader och andra entre-
prenader på fast egendom upp till tio år.
Men vad tycker din EU-parlamentariker? Hur 
tänker hon eller han rösta i frågor som rör 
boende och konsumentskydd? Ställ kandi-
daterna mot väggen och kräv klara besked!

Du kan få mer information och uppgifter 
om konsumentfrågor om du tittar på vår 
hemsida www.villaagarna.se.

Ulla Johansson,
Förbundsordförande
Villaägarnas Riksförbund

HAVERI FÖR
KONSUMENTSKYDDET!
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Nybyggnation, renovering, tillbyggnad, badrumsrenovering, 

taktvätt, fasadtvätt, dränering, stenläggning

Ring 0200-330 000 • www.wcwab.com

Vi är höjdare på mark och
anläggning

Glöm inte!
Ni kan göra rotavdrag
på 50% av arbetskostnaden

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD

Vi hette tidigare 

Trädfällningsspecialisten.

SEKTIONSFÄLLNING 
TRÄDBESKÄRNING 
BORTFORSLING

> Nöjd kund-garanti
> Kostnadsfria prisförslag
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Köp gräs på rulle nu 
(rulla fram gräsklipparen nästa söndag)

Ring 031-13 82 88.

www.turfman.se

Ring och beställ nu!

Varför ska man ha
skorsten/fågelskydd?

• Skyddar skorstenen 
från nederbördoch fukt.

• Förebygger mögelsvamp 
i kanalerna.

• Skorstensskyddet kan 
utformas  så att huven lätt kan 

öppnas vid sotning.

• Fågelskydd finns som tillval.
Inga fåglar som bygger bo.

• Skyddar mot söndervittring

Telefon 031-762 69 00
www.mafa-skorstensskydd.se
info@ mafa-skorstensskydd.se

Pris
från 1875:-
inkl. moms

Pris
från 1875:-
inkl. moms

Pris
från 1875:-
inkl. moms

Skorstensskydd?
Klarar ditt hus sig utan skorstensskydd? 

Vi mäter, tillverkar och monterar.

Glöm inte att utnyttja 

ROT-avdraget!

Boneco Luftrenare -
för bra inomhusklimat
• Ren och hälsosam

inomhusluft.
• Utan pollen, damm,

djurhår, rök och
otrevliga lukter.

• Optimalt inomhus-
klimat för allergiker.

• 3-stegs filtrering,
hepafilter, aktivt kol
och jonisator.

1.795:-

www.swema-trading.seRen luft
är livskvalitet!

Astma – Allergi – Rök?Astma – Allergi – Rök?

Mölndals Centrum. 031-27 01 86
Vard. 10-18, Lörd 10-14

Personlig service • Etabl. 1920

Vi leder utvecklingen!

20-årsjubileum!20-årsjubileum!
Vi firar med generösa 
jubileumserbjudanden!
Ring oss eller besök vår hemsida
för att ta del av våra 
erbjudanden!

www.svenskapoolfabriken.com
Telefon 0920-20 34 70 • info@svenskapoolfabriken.com

20-årsjubileum!20-årsjubileum!20-årsjubileum!20-årsjubileum!20-årsjubileum!

erbjudanden!
Beställ vår
96-sidiga katalog!

Hjälp, 
jag är med trädgård!
Är en helt ny typ av trädgårds-
handbok. En praktisk guide för 
den som vill ha vårdnaden om sin 
tomt, men inte vet var man ska 
börja. Författarna samlat sina bäs-
ta tips om trädgårdsskötsel, enkelt 
sorterade månad för månad.

Här fi nns även ett kapitel om 
praktiska redskap, en grön ordlis-
ta, gott om utrymme för egna an-

teckningar 
Har du eller 
någon an-
nan du bryr dig om 
blivit med trädgård nyligen är det 
bara en sak som fattas - trädgårds-
guiden genom årets alla månader. 

Anette Blåberg, Helena Helsing 
Mork, Kristian Kruhsberg och 
Malin Köhlmark. Kabusa Böcker
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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

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

Showroom:
Göteborgsv. 415
Kungsbacka. 
t: 0300-303 30
Öppet Tis-Fred. 10-18. 
lör-sön 11-15. Månd. Stängt  

Helt fantastiskt!
Besök Sveriges 
största
showroom 
för kök & bad.
Gå in på www.exbokok.se

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.

EMALJSKYLTAR
Beställ nu - vinn resa

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
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Sön-Mån stängt
Tis-Fre kl. 10-16
Ons-Tor kl. 10-18
Lör kl. 10-13

Räcken för inom & utomhusmiljö
Trätrappor - Spiraltrappor  
Trapprenovering

Telefon 0303-77 50 74 
Hyvelvägen 3, Stenungsund
www.trappkompaniet.se

Sön-Mån stängt

Räcken för inom & utomhusmiljö
Trätrappor - Spiraltrappor  
Trapprenovering

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

Härryda KROSS

• Sorterad jord
• Dressand
• Gårdssingel
• Kullersten

• Prydnadssten
• Krossprodukter
• m.m.

TräDGårDSProDuKTer

031-88 78 00        031-88 78 38
  www.fraktkedjan.se             www.harrydakross.se

Härryda KROSS

• Sorterad jord
• Dressand
• Gårdssingel
• Kullersten

• Prydnadssten
• Krossprodukter
• m.m.

TräDGårDSProDuKTer

031-88 78 00        031-88 78 38
  www.fraktkedjan.se             www.harrydakross.se

TRÄDGÅRDS-
PRODUKTER

• Sorterad jord 
• Dressand 
• Gårdssingel 
• Kullersten 

• Prydnadssten 
• Krossprodukter 
• m.m.

upp till bevis.

* Läs mer om testresultaten och 
nöjd-kund-garantin på www.stihl.se

Silver-
plats*

Årets 
bästa 

verktyg*

Kom och ta del av starka erbjudanden och testa 
prisade motorredskap hos oss. Upplev kvalitetsprodukter

med toppbetyg, för dig som vill ha det lite bättre.

Bäst
i test*

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

ABC VåtrumskonsultABC Våtrumskonsult
Mario Godorn

BESIKTNING, KVALITETSKONTROLL
& PROJEKTERING

BKR-BEHÖRIGHET FÖR VÅTRUM

0707 444 365

Gårda vägen 89 437 35 Lindome 
e-mail. mario@vrkonsult.se

DENNA PLATS HADE 
KUNNAT VARA DIN!!

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

www.villafritid.se
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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
Älvängen                0303-336087

www.ditec.se

NY BIL ?

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!

Montering • Reparation • Lagerförsäljning

Industri & villa • Nät • Stolpar • Grindar

Björkgläntevägen 1 • Onsala 
0300-214 94 • 0708-88 48 71 • 0708-88 48 73

www.kungsbackastangsel.se

INGENTING ÄR 
OMÖJLIGT!

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

Mölndals kommun uppmanar alla fastighetsägare:

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

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



Jotun Sverige AB, Box 151, 421 22 Västra Frölunda. 

Telefon 031-69 63 00, Fax 031-69 63 97

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

Huset kommer från Teri-Hus, www.terihus.se

Visst känns det behagligt när huset är nymålat. 

Välj Demidekk Optimal nästa gång, så kan du 

njuta längre av den känslan. För det kommer att 

dröja tills du behöver måla igen.

 Demidekk Optimal är den optimala kombina-

tionen av alkydolja och akryl. Resultatet av mer 

än 35 års erfarenhet av att utveckla färg som 

skyddar hundratusentals hus runt om i Norden. 

Demidekk Optimal baseras på AMA-teknologi 

(alkydoljemodifierad akryl) som ger mycket lång 

hållbarhet. Ditt hus kommer att se nymålat ut 

längre än de flesta andra i grannskapet.

 Demidekk Optimal använder du i kombina-

tion med Visir, en grundning som tränger in och 

skyddar träpanelen på djupet.

 Vill du veta mer om hur 

du håller huset nymålat 

längre, gör ett besök hos din 

Jotunhandlare eller på vår 

hemsida: www.jotun.se

Demidekkare  målar  gärna.  Men  inte  så  ofta.

Bli en Demidekkare du också

DKKannons_225x230_obest.indd   1 09-04-17   08.49.43

Klangfärgsgatan 8, 
Västra Frölunda

Tel. 031-69 07 20

www.fargivast.se

Långedragsv 102, Västra Frölunda

Tel.031-29 95 01

www.fargspecialisten.se

Aschebergsg. 23,
Göteborg

031-711 00 20

Althallen,

Gitarrgatan 2

031-45 11 34,
031-45 45 02  

www.lassesfarg.nu
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Huset kommer från Teri-Hus, www.terihus.se

Visst känns det behagligt när huset är nymålat. 

Välj Demidekk Optimal nästa gång, så kan du 

njuta längre av den känslan. För det kommer att 

dröja tills du behöver måla igen.

 Demidekk Optimal är den optimala kombina-

tionen av alkydolja och akryl. Resultatet av mer 

än 35 års erfarenhet av att utveckla färg som 

skyddar hundratusentals hus runt om i Norden. 

Demidekk Optimal baseras på AMA-teknologi 

(alkydoljemodifierad akryl) som ger mycket lång 

hållbarhet. Ditt hus kommer att se nymålat ut 

längre än de flesta andra i grannskapet.

 Demidekk Optimal använder du i kombina-

tion med Visir, en grundning som tränger in och 

skyddar träpanelen på djupet.

 Vill du veta mer om hur 

du håller huset nymålat 

längre, gör ett besök hos din 

Jotunhandlare eller på vår 

hemsida: www.jotun.se

Demidekkare  målar  gärna.  Men  inte  så  ofta.

Bli en Demidekkare du också
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Följande sidor
går endat i södra
upplagan
(dvs från Åsa till Göteborg)



Yvonne Elmgren 
är auktoriserad 
fastighetsmäk-
lare och besvarar 
dina frågor om 
att köpa och 
sälja en bostad.

Välkommen att 
posta dina frå-
gor till tidningen 
och märk kuver-
tet med ”Mäk-
larspalten”.

AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

Hej, jag är en ”tjej” på 46 år som äntligen 
köpt mig ett hus. Jag såg fram emot att 
fl ytta in i mitt nya hus, men när jag kom 
dit visade det sig att säljarna inte brytt 
sig om att städa varken inne eller ute. 

Dessutom hade de tagit med sig tvätt-
maskinen och hatthyllan. Köksluckorna 
hängde löst och det var massor med 
repor i golven. Får man göra så?

kÖP aV FastigHet. Vid köp av fastighet 
har köparen skyldigheten att noggrannt 
undersöka fastigheten, s.k. undersök-
ningsplikten. Det går inte att i efterhand 
anmärka på fel eller brister som kunde 
upptäckts vid besiktningstillfället. Ett 
dolt fel anvarar däremot säljaren för i 
10 år efter tillträdet.

Köparen har rätt till prisavdrag, ska-
destånd eller t.o.m. rätt att häva köpet 
om  fastigheten väsentligt avviker från 
vad säljaren utfäst. En reklamation 
skall ske inom skälig tid från att felet 
upptäckts. Fastighetsmäklaren ska 
bl.a. verka som opartisk mellanman, 
för att säljaren lämnar upplysningar 
av betydelse samt för att köparna före 
köpet undersöker fastigheten.

FlYtt ocH städning. Det är vanligast att 
säljarna ansvarar för fl yttstädningen. En 
fl yttstädning innebär att alla Ytor i 
bostaden skall vara väl städade och 
rengjorda från smuts. Alla fönster 
skall tvättas på alla sidor, persienner  
rengöras, elementen torkas av, krokar 
och spikar tas bort mm mm.

Kök, badrum och tvättstuga kräver 
oftast en grundligare rengöring. Spis, 
kyl&frys, tvättmaskin, torktumlare 
dras ut och städas under, bakom, in- 
och utvändigt. Köksfläktar, ventiler, 
golvbrunnar skall vara rengjorda. Kort 
sagt:  ALLT skall städas. Tomten skall 
även den avstädas. Allt gammalt skräp 
skall avlägsnas.

Köpare och säljare kan avtala om 
att städning helt eller delvis ej skall 
utföras. Är köparen missnöjd med städ-
ningen bör köparen omgående rekla-
mera bristerna till säljaren för åtgärd. 
Om säljaren inte åtgärdar får köparen 
ombesörja att städningen utföres på 
bekostnad av säljaren. 

Fast eller lÖs egendoM. Jordabalken 
klargör vad som är fast egendom och 

tillbehör till fastighet och byggnad. Det 
som inte omfattas av Jordabalkens regler 
tolkas som lös egendom och ingår inte 
i försäljningen  om inte det avtalats 
särskilt. Eftersom det fi nns en gråzon 
mellan fast och lös egendom bör det 
skriftligt regleras i köpekontraktet för 
att undvika konfl ikter. 

Ex. på fastighetstillbehör (följer med 
fastigheten  vid försäljning): Växthus, 
lekstuga, buskar och träd på rot, brev-
låda, stängsel mm.

Ex. på byggnadstillbehör: (Föremål 
som tillförts fastighetens byggnad för 
stadigvarande bruk): Kyl & frys, toa-
lett, handfat, duschkabin, tvättmaskin, 
torktumlare, hatthylla, garderober mm. 
Här fi nns också en gråzon. Exempelvis 
är en inbyggd diskmaskin att betrakta 
såsom byggnadstillbehör medan en 
bänkdiskmaskin med en stickpropp i 
väggen räknas som lös egendom. Para-
bolantennen ingår men inte decodern.  
Därför bör det alltid skriftligt avtalas 
om vad som gäller.

Om du behöver  ytterligare  informa-
tion  råder jag dig att ta ett samtal med 
din fastighetsmäklare. 

Vad Får sälJaren ta med sig?

ÅSKLOSTER Åsklostervägen 55 • 0340-626265
Vardagar 10-18, Lördag 10-15, Söndag 11-16

Passa på före prishöjning!

UTFÖRSÄLJNING
Matgrupper, Spisar, Hammockar, Parasoller/Fötter, 

Baden Baden, Campingstolar/Bord, Dynor,
Solsängar, Kinnabäddens sängar, Konstrotting, 

Möbel/Hammockskydd, Dynboxar, Grillar m.m. ...

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

SE ÄVEN ÅRETS NYHETER,

NU TILL FÖRSÄSONGSPRISER

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



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

Jannes Färg & Tapet
Vard 7-18,  Lörd 9-14 | Tel: 0300-745 74

Lilla Verkstadsgatan 7, Kungsbacka (intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar)

KVALITÉ 
TILL RÄTT PRIS 

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

Huset kommer från Teri-Hus, www.terihus.se

Visst känns det behagligt när huset är nymålat. 

Välj Demidekk Optimal nästa gång, så kan du 

njuta längre av den känslan. För det kommer att 

dröja tills du behöver måla igen.

 Demidekk Optimal är den optimala kombina-

tionen av alkydolja och akryl. Resultatet av mer 

än 35 års erfarenhet av att utveckla färg som 

skyddar hundratusentals hus runt om i Norden. 

Demidekk Optimal baseras på AMA-teknologi 

(alkydoljemodifierad akryl) som ger mycket lång 

hållbarhet. Ditt hus kommer att se nymålat ut 

längre än de flesta andra i grannskapet.

 Demidekk Optimal använder du i kombina-

tion med Visir, en grundning som tränger in och 

skyddar träpanelen på djupet.

 Vill du veta mer om hur 

du håller huset nymålat 

längre, gör ett besök hos din 

Jotunhandlare eller på vår 

hemsida: www.jotun.se

Demidekkare  målar  gärna.  Men  inte  så  ofta.

Bli en Demidekkare du också
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Nyhet hos
Jannes Färg

i Kungsbacka!

EKPARKETT 
14 mm, omslipbar 3-4 gånger  per/kvm 298:-



Jannes Färg & Tapet
Vard 7-18,  Lörd 9-14 | Tel: 0300-745 74

Lilla Verkstadsgatan 7, Kungsbacka (intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar)

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

KVALITÉ  TILL RÄTT PRIS 

CAPAROL

Färger

Tapeter

Konstnärs-
material

Båtfärger

Verktyg

Laminatgolv

Kakel
Klinker

Gör som proffsen använd färg från Caparol!

OLJETÄCK LASYR LF
oavsett kulör 
10 lit. ord. 1.576:-

1.260:-

FASADACKRYLAT
oavsett kulör 
10 lit. ord. 1.484:-

1.187:-

CAPAMUR-PLUS
oavsett kulör 
10 lit. ord. 1.561:-

1.249:-

GRATIS PROVBURK
Har du svårt att välja rätt kulör 
välkommen in och hämta en 
gratis provburk!

VÄRDE 40:-

TAG MED TALONGEN SÅ FÅR DU HÄMTA EN





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

KVALITÉ  TILL RÄTT PRIS 
Gör som proffsen använd färg från Beckers!

Båtbottenfärger till
nettopriser (ej rabatt)

Jannes Färg & Tapet
Vard 7-18,  Lörd 9-14 | Tel: 0300-745 74

Lilla Verkstadsgatan 7, Kungsbacka (intill Bilbesiktningen. Följ våra skyltar)

Måla fasaden med Beckers 
Perfekt i sommar

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

Alltid rätt pris på
Beckers färg

Så kan du koppla 
av i 15 år.



Olika sätt att bläddra på.

1. Klicka på sidhörnen

2. Tag tag i sidhörnen och bläddra
    som i en tidning.

3. Använd piltangenterna

Trevlig sommar vi återkommer 3/9


