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VÄLKOMMEN TILL

SVENSKA MÄSSAN 

5–8
NOVEMBER

2009

VI HAR SAMLAT ÅRETS 

NYHETER PÅ ETT STÄLLE

På årets Hem & Villa får du tips, råd och inspiration från över 250 intressanta utställare. Mässtemat är Färgstarkt och 

Lekfullt och under mässans fyra dagar kan du besöka vår köksutställning, ta del av spännande aktiviteter, upptäcka de 

senaste nyheterna och trenderna, lyssna på föredrag och testa dina kunskaper på vårt gör-det-själv-torg. Läs mer på 

www.hemochvilla.com. Välkommen!

SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG, 5 – 8 NOVEMBER. Öppettider torsdag 11–19, fredag 10 –19, lördag 10 –18, söndag 10 –18. 
ETT ARRANGEMANG AV

FYRA AVDELNINGAR: KÖK & INREDNING, BAD & VVS, ENERGI & MILJÖ, BYGG
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VINNARE
Korsord nr 8/09
(i edition söder) 
1:a pris: 
• Bernt Sundin 
 Lyckholms väg 33, Onsala

2:a-5:e pris: 
• Eva Berntsson 
 Smedbergsv. 21, Lindome

• Ragna Gottschalk 
 Västes gata 64,  
 Västra Frölunda

• Agnetha Löwgren 
 Lunnavägen 87, Landvetter

• Lennart Odar 
 Askims Fornborgsväg 6,  
 Askim

Boken HomeMade 
• Christina Claesson
 Hjälmavägen 137, Torslanda  

• Tutti Runevik 
 V:a Åkerhögsv 6, Kärna  

• Agneta Skogh 
 Söderskogsv 72, Fjärås  

• Bo Nilsson 
 Ryd Västergårdsvägen 20, 
 Lerum

Ulf Nordfjells utställningsträdgård ”En 
hyllning till Linné” flyttas från Bota-
niska trädgården i Göteborg till Växjö.

Trädgården vann guldmedalj på 
Chelsea Flower Show 2007, flyttades 
därefter till Botaniska och har under 
tre år lockat otaliga besökare. Nu 
är det alltså dags för trädgården 
att glädja invånarna i Linnés eget 
landskap Småland där han föddes i 
Råshult 1707.

Linnéträdgården skapades av land-
skapsarkitekt Ulf Nordfjell i samband 
med firandet av 300-årsminnet av Carl 
von Linné, på uppdrag av svenska 
Linnédelegationen. 

- Vi har haft svårt att slita oss 
från den och besökarna har verk-
ligen älskat Linnéträdgården men 
det var aldrig meningen att den skulle 
vara en permanent del av Botaniska, 
säger verksamhetschef Rigmor Celan-
der som förklarar att trädgården, för 
växternas skull, måste flyttas till en 
plats med större jorddjup än på den 
utställningsyta där den nu stått. 

LiNNé fLyTTAR HEM 

Romantisk taklampa 
med det passande 
namnet Antoinette 
från Watt&Veke.

sid
12

Lyssna till vår fukt-
expert, ställ frågor 
och informera dig 
om allt inom fukt  
och träffa utställare 
som kan sin sak!

fri entré, utan anmälan. 
Först till kvarn!

Byggcentrum, Krokslätts Fabriker, 
Mölndal

Välkommen!

www.byggcentrum.se

fuKTKväLL
på Byggcentrum 
den 11 november kl 17-20

Det är inte bara för kvinnan som håret har stor betydelse. Även 
mannen börjar inse vikten av ett välvårdat hår. Många har mjäll 
eller klåda. En del har för fett hår . . . andra åter för torrt. 
I Göteborg har vi sedan början av 1959 arbetat med stor fram-
gång och vår erfarenhet har givit oss en mängd belåtna kunder. 
Varför? Helt enkelt därför att vi aldrig lovat någon med ringa 
hår eller gles hårväxt att få håret tillbaka. Men vi har hjälpt till 

att förbättra håret och hårbotten. 

KOSTNADSFRI  RÅDGIVNING
Vänta inte med att rådfråga oss. Vi ställer kostnadsfritt tid till 
förfogande för en undersökning. Vi förbehåller oss dock rätten 
att avvisa s k hopplösa fall. OBS! Tidsbeställning.

H 
Å 
R 
E 
T -

SKANDINAVISKA HÅRVÅRDSINSTITUTET
- institut för god hårvård - 

S. Allégatan 1, Göteborg. Tel. 031-13 36 38. Fax. 031-13 36 39
Öppet: Månd - Torsd 10-14. Fred. Stängt

en huvudsak! 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



Några miljövänliga  
spartips från oss på IVT.
Vi har ett brett sortiment av värmepumpar. Du kan minska dina värme- 

kostnader med upp till 80 procent! Och samtidigt som du får mer pengar över, 

bidrar du till att minska koldioxidutsläppen. 

Nyhet! IVT PremiumLine A12
Vår tystaste uteluftvärmepump.  
Ger värme och varmvatten även när utom-
hustemperaturen går ned mot –20 °C. 
Kan också värma din pool. 

IVT@home 
Med den här programvaran får du via  
internet en tydlig översikt över hur din 
värmepump arbetar, i nuläget och bakåt 
i tiden. Du kan också få larm om eventu-
ella driftsstörningar via e-post eller sms.

@

Nyhet! IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Ger bäst besparing enligt Energimyndig-
hetens test av luft/luft-värmepumpar.  
IVT Nordic Inverter tar energi från uteluften 
och ger värme till inomhusluften, även när 
utetemperaturen går ned mot -30 °C. 

10 års försäkring ingår
När du köper en värmepump från oss  
på IVT ingår 10 års försäkring på  
kompressorn och 6 år på hela värme-
pumpsanläggningen. Den tryggheten är 
vi ensamma om att erbjuda våra kunder.

Nyhet! IVT PremiumLine X11
Innehåller all den senaste tekniken och  
ger den största besparingen. Värme- 
pumpen producerar alltid precis  
så mycket värme som ditt hus behöver,  
utan extra eltillskott.

www.ivt.se
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

Läs mer på www.ivt.se eller prata med någon av våra återförsäljare.

Vi finns även på mässan  
den 5-8 nov. -09 monter B08:52
Hjärtligt välkomna för råd och tips om er villavärme!
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Panorama mot  
havet

anna Carlssons ombyggda som-
marhus flödar i ljus från de stora 
panoramafönstrena ut mot skär-
gården. 

nu kan hon och familjen njuta 
av såväl rymden inomhus som 
utsikten mot tjuvkil, Öckerö kyrka 
och vinga fyr.

text: lars bärtås |	foto:	jan-erik weinitz

bedårande utsikt. Med skjutfönstrena ut mot trädäcket kan familjen 
njuta av skärgårdsvyn kring Instön och Marstrand.
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Forts sid  6

en smal grusväg slingrar upp till Instölid där Anna Carlssons 
sommarhus ståtar på en bergknalle med milsvid utsikt över 
skärgården kring Marstrand. Ett drömläge, kan tyckas. Fast förut-
sättningarna var inte lika idealiska när Anna Carlssons föräldrar 
införskaffade tomten i början av 1960-talet.

- Tomten var i stort sett ett igenfyllt dike och vägen hit var inte 
ens påtänkt. Min mamma har berättat att det tog flera år innan 
husbygget kunde förverkligas, säger Anna Carlsson.

Föräldrarna valde att anlita en arkitekt som fick ta hänsyn till 
stugområdets detaljplan och samtidigt klura ut hur det lilla huset 
skulle fogas in på den ojämna marken kring berghällarna. När 
arkitekten visade sitt förslag blev föräldrarna genast förtjusta.

– Pappa tog hjälp av en snickare och började bygga så fort 
transportfrågan var löst. Det blev en, för den tiden, modern som-
marstuga med flera små rum som tapetserades med gröna och 
blommiga tapeter. Där tillbringade jag många barndomssomrar, 
berättar Anna Carlsson.

fyrtio år senare, när hon fick glädjen att överta huset, kändes 
det inte längre som hon ville ”bo i det förflutna”.

– Jag valde att behålla husets stomme i dess ursprungliga skick, 
men själva boendemiljön skulle vara helt annorlunda och passa 
mitt och familjens behov. Jag ville öppna upp, tillvarata utsikten 

och ha en inredning som känns modern, fräsch och praktisk. 

anna carlsson valde, liksom föräldrarna, att ta hjälp av en 
arkitekt. Hon kontaktade Ann Rudbäck på Carlson Fernberg Ar-
kitektkontor i Göteborg. Tillsammans diskuterade de hur huset 
skulle kunna moderniseras utifrån den befintliga stommen. I de 
färdiga ritningarna var de trånga utrymmena vid hall, kök och 
vardagsrum ersatta av en öppen planlösning där man kan skåda 
utsikten så fort man stiger in i entrén. Inte ens den centralt pla-
cerade eldstaden skymmer sikten, eftersom den har öppningar 
av glas på båda sidor.

– Murstocken fanns här sedan tidigare med två små kaminer på 
var sida. Vi valde att ersätta kaminerna med en modern inglasad 
eldstad. Det är praktiskt att kunna öppna spisen från två håll, 
men framför allt är den mysig och tillgänglig för ögat oavsett om 
man befinner sig i hallen, vardagsrummet eller köket.

den tidigare kokvrån har rustats upp till ett kompakt Kvänumkök 
med smarta förvaringslösningar på liten yta. En specialdetalj är 
diskbänken i tjock plåt, tillverkad i Småland. Köksgolvet består 
av Höganäsklinker, ”Grynna”, som stilmässigt överensstämmer 
med den övriga inredningens strama geometri.

Toppläge på berget. Sommarhusets södergavel vet-
ter mot havet och framsidan mot den lummiga ön. De 
bohuslänskt gula fönsterkarmarna ger en fin kontrast 
mot den ljusgrå träfasaden.
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Forts från sid 5

– rent och enkelt ska det vara i ett 
sommarhus, tycker jag. Jag föredrar en 
sparsmakad stil utan onödiga prylar och 
vill inte heller skymma ljuset och utsikten 
med draperier och gardiner, förklarar Anna. 

Arkitekt Ann Rudbäck har hämtat 
influenser från många håll. Inredningen 
är lantlig med liggande vita paneler och 
specialritade skåp vars luftspringor leder 
tankarna till förvaringsutrymmen på bå-
tar. Det ljusa trägolvet består av massivt 
bambu som mattlackats med vitt pigment.

– Oljat trägolv var uteslutet med tanke 
på mina hundar. Mattlackat är definitivt 
lättare att hålla rent, säger Anna.

De ljust målade sovrummen är förlagda 
till husets andra ände och har skjutdör-
rar, som gör det enkelt att öppna upp 
och ventilera under dagtid. Öppenheten 
förstärks av de skjutbara glasdörrarna ut 
mot soldäcket på husets baksida. 

– Det är en känsla av frihet att ständigt 
ha glasdörrarna öppna, att få in den friska 
luften från havet och obehindrat kunna 
vandra ut och in. Det blir ingen gräns 
mellan huset och naturen.

fasaden är målad i ljusgrå slamfärg och 
bildar en smakfull kontrast mot fönster-
ramarna i ockragult, vilket anknyter till 

en bohuslänsk färgtradition. Samtidigt 
associerar ribbverket vid entrén och 
kiraidäcket som löper runt huset till aus-
traliensisk arkitektur.

– på det hela taget tyckte jag att arki-
tektens idéer stämde väl överens med hur 
jag ville ha det. Jag har fått ett sommarhus 
som inte kräver mycket skötsel eller ex-
traarbete. Jag använder det som en plats 
för avkoppling, en tillflyktsort som skänker 
lugn och ro, framhåller Anna.

Arkitekt Ann Rudbäck är en av 10 arkitekt-
rådgivare som hjälper allmänheten med 
frågor på Byggcentrum. 
Mer information om rådgivning och tidbok-
ning hittar du på www.byggcentrum.se.

Öppet och ljust. Det ombyggda huset har en öppen planlösning där den inglasade kaminen hamnar i blickpunkten.

Kokvrån har rustats upp till ett ljust, 
kompakt och praktiskt Kvänumkök. 
Köksgolvet består av kvadratmönstrat 
Höganäsklinker.



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.

Succén fortsätter!

Vår insiktger dig bättre utsikt
www.trarydfonster.se

NYHETTraryd Optimal

Brochure2008_del 1_08.indd   1

Just nu!

20% 
rabatt

- Gäller t.o.m. 30/11

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

Bäst i test!
*

Se de här dörrarna och många fler
i vår katalog. Beställ den på vår 
hemsida eller ring så skickar 
vi den direkt.

*Vår modell Mälarvik blev en av bara två vinnare i Energimyndighetens stora test.
 Läs mer på www.energimyndigheten.se

BJÖRKBERG PK90-G

(Med tillvalet blyinfattat glas.)

GRANBERG K52-G LISSELBY PK36

Webb: leksandsdorren.se

Tel: 0247-79 61 50
Fax: 0247-145 59

Pardörrar i en klass för sig.Passar överallt!

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

Nu med ännu 
bättre isolerförmåga!

λ36
Ju lägre värde
desto bättre!

UNI-skiva 120x140  08-01-24  13.03  Sida 1
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Frånlufts-
värmepump
som sparar nästan 
lika mycket som en 
jordvärmepump 
fast till 45% lägre 
kostnad. 
Varvtalsstyrd kom-
pressor.

®

Värmepumpar, Kylanläggningar 
Solceller o SolVärme, VindKraft VerK

Industrivägen 55 
433 61 Sävedalen

Tel 031-261516
www.varme-kallan.se

Världsunik 
solvärmepump

cop 7.0

Premiär 
miljösmart Produkt

sPar energi - sPar miljö

luFt 
Vatten
VärmePumP

spar 30-60% energi!

Spöken kommer till 
barnens hjälp 

SPOOKI Skohorn för barn, ett 
skohorn utformat som ett litet 

spöke med genomtänkt 
funktion och form. 
Barnen kan själva 
lätt ta på sig skorna 
med hjälp av det här 

skohornet.
R.Nordgren Innovation & Design

/ www.nordgreninnovation.com

Nyheter för de 
unga läsarna! 

Stålpallen Metro
En hjälp för både stora som små 
att nå bättre. Pallen fins i svart, vitt 
grönt, gult eller rött. Design Peter 
Johansen för Hay.

 / www.hay.dk

Tidningsställ /  
Nattduksbord
Med Steltons Magzbook har de-
signern Troels Seidenfaden lyckats 
kombinera tidningställ, bokhylla, 
nattduksbord och sideboard. 

Med Magzbook har man en liten 
möbel till sina tidningar, en liten 
bokhylla och samtidigt ett sideboard 
som passar i huset, entrén, sovrum-
met eller på kontoret. Material: stål 
och läder.
www.danskdesign.nu

 |  nyheter

Heimaljusstaken
Enligt nordisk mytologi betyder 
Heima hemma eller i världen. 
Heima är också namnet på den 
nya ljusstaken från Normann 
Copenhagen. Heima, designad 
av Francis Cayouette, är en fyrar-
mad ljusstake gjord av gjutjärn i 
en minimalistisk, nordisk design. 

Ljusstaken med sin ruffa och 
skulpturala stil passar både i mo-
derna och klassiska inredningar. 
www.normann-copenhagen.com



ASKIM    GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB 
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

The leader gives it all.

Inbytes-
kampanj!

Du får 1 000:- för din gamla 
röjsåg/grästrimmer, oavsett 

skick eller fabrikat om du byter 
till en STIHL FS 450 K. 

Ord pris 7 790:- 
Kampanjpris 6 790:-Inbytes-

kampanj!
Du får 1 000:- för din gamla 

motorsåg, oavsett skick eller 
fabrikat, om du byter till en 

MS 250 C-B. 
Ord pris 4 890:- 

Kampanjpris 3 890:- 

[ärrgånnåmi]
ergonomi; -sk; läran om hur arbetsredskap 
och arbetsmiljö påverkar människan. Även ett 
kvalitetssäkrande begrepp och synonymt med 
STIHL – världens mest sålda motorsågsmärke.
 

MS 250 C-B
Motorsåg som tål tuffa 
tag i skog och mark. 
Enkel och bekväm att 
använda med många 
STIHL unika detaljer.

motorsåg, oavsett skick eller 
fabrikat, om du byter till en

MS 250 C-B. 
Ord pris 4 890:- 

Kampanjpris 3 890:- 

STIHL är specialist på tekniskt fulländade maskiner för 
hårt arbete i skog och mark. Vi har också utvecklat en ny 
generations skyddskläder med extremt hög komfort och 
säkerhet. 

Besök våra specialister i den Servande Fackhandeln så får 
du råd och tips om produkter som gör din arbetsplats både 
skönare och säkrare. 

Välkommen.

www.stihl.se  |  020-555 666

031-68 

FS 450-K
Proffsröjare med toppkomfortför långa tuffa 
arbetspass i skog och mark. Dessutom med 
STIHLs prisbelönta Comfortsele och 2 års 
garanti på vinkelväxeln.

NYHET!
STIHL X-FIT, 

en ny generations 
skyddskläder 

för proffs.

X-tremt skön 
passform. 5-lagers 
stretchskyddsinlägg 
som ger optimal 
säkerhet och 
rörlighet. 3XDRY- 
ytbehandling samt 
FreshPlus-material 
som gör att du känner dig torr 
och fräsch hela dagen. 

OBS! Inbyteskampanjen gäller t.o.m. den 30 nov 2009.

031-68 38 80



Oblique
Vägg och  
golvlampa. 
Bordslampa som 
beställningsvara.
Vit, svart, grå.
Från 1.720:-

Belysning för moderna hem 
och offentlig miljö.

www.foxdesign.se

Fling 
ø 33 cm 
I rött eller vitt 
pris 995:-

Välkommen till den äldsta
belysningsbutiken i Göteborg

- Grundad anno 1925.

Se vår omtalade Tiffany-utställning.

Konsultera gärna oss för 
belysningsinredning hemma hos Er.

Inred med vacker 
och funktionell 

belysning!

ElEktrotEkniska Byrån 
w. oLsson ab

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

Vi HaR Ett uniKt HanDpLOcKat sORtimEnt  
OcH gER ER En gEnuin sERVicE.

Design:  
David Taylor

Antoinette 
taklampa.
Svart & guld 
3.450:-

Boll 40
1.450:-

Boll 65 
1.795:-

24 W 
Ger varmvitt 
ljus som 125 W
149:-
 
20 W
Ger varmvitt 
ljus som 100 W

Dimbar
330:-

Energisparlampor från Govena
-mer ljus för pengarna.

allmänbelysning?
arbetsbelysning?

om en interiör känns otrivsam och saknar atmosfär kan det bero 
på att belysningen inte är rätt. Till exempel kan ett vardagsrum med 
en diffus takbelysning ge samma monotona intryck som tristessen 
en mulen dag.

Det krävs planering för att skapa ett belysningssystem som är 
både funktionellt och som bidrar till att skapa en bra atmosfär. 
Utgångspunkten är det naturliga ljuset och vad det tillför rummet 
och hur ljuset upplevs. Hur rummet ligger i förhållande till väder-
strecken är en nyckelfaktor. Till exempel är ljus från norr betydligt 
svalare och vitare än ljus från söder. För oss i Norden gäller det att 
maximera ljuset utifrån. 

I ett rum med lite naturligt ljusinsläpp bör man helst inte ha mörka 
väggar eftersom det förstärker känslan av en mörkare inredning 
och instängdhet. Tänk på att väggar, tak och golv fungerar som 
reklektorer.  

för att få ett bra belysningsssytem behöver vi olika typer av ljuskäl-
lor. Man talar om allmänbelysning, arbetsbelysning, stämningsbelys-
ning och accent/punktbelysning. Hur många ljuskällor du behöver 
beror på hur rummet ser ut (storleken, formen, dagsljuset, färgen på 
väggar och tak), 
vad du använder 
det till (laga mat, 
hobbyaktiviteter, 
avkoppling etc) 
och hur det är 
möblerat (en tavla eller en skulptur kräver kanske en punktbelysning). 

Tyvärr är vi svenskar många gånger lite för lagom i sammanhanget. 
Hur många av oss har t.ex. i vardagsrummet bara en taklampa, en 
golvlampa, en bordslampa och kanske en-två lampor i fönstret. Man 
tycker att man redan har det tillräckligt ljust i rummet och ser ingen 
anledningen att utöka antalet. Men att öka antalet ljuskällor behöver 
inte innebära att man ökar den totala ljusnivån. Lamporna behöver 
inte vara så starka. Om man har flera lampor för samma ändamål (var 
och en med relativt låg ljusnivå) så minskar också risken för bländ-
ning eftersom kontrasten mellan ljus och omgivning blir mindre.

ett annat argument för att utöka antalet ljuskällor är att det är 
samspelet mellan ljus och skugga som framhäver sakernas form 
och som skapar atmosfären. Vi dras till ljuset och finns det flera 
ljuspunkter så skapar det en rörelse genom rummet. Med enbart 
ett spritt ljus från en taklampa får du en menlös atmosfär.

 När vi för en tid sedan pratade med Jonas Ågren på Light Art 
förespråkade han upp till 10 lampor i ett rum. Och det finns belys-
ningsentusiaster som rekommenderar upp till 20 st! Då är man inne 
på att ljusarmaturen i sig är en inredningsdetalj. Det kan låta fel med 
med tanke på energiförbrukningen. Använd därför helst energisnåla 
lösningar.  Lågenergilamporna har utvecklats de senaste åren. I dag 
finns måga olika modeller och med olika ljusstyrkor.

När du väl har bildat dig en uppfattning om hur du vill förbättra 
ljuset i ditt rum (kanske mer punktbelysning) så är nästa steg att 
välja ljuskälla och armatur. Vanligaste ljuskällan i dag är glödlampan, 
vars dagar är räknade. Glödlampan har en varm ton medan halo-

”Många ljuspunkter ger 
garanterat hög mysfaktor”.
Monika Lindström, VD Watt&Veke

Ljuset är det som hjälper oss att se men det påverkar 
också vårt välbefinnande, det spelar både en känslo-
mässig och praktisk roll. För att få ett inbjudande och 
trivsamt hem med bra arbetsplatser så krävs det olika 
typer av ljuskällor.



Mega  
skensystem.
Nickel eller vit

3x20w 1.750:-
NU 1.300:-

4x35w 2.040:-
NU 1.525:-

7X20w 3.330:-  
NU 2.495:-
Gäller så långt 
lagret räcker.

Välkommen till den äldsta
belysningsbutiken i Göteborg

- Grundad anno 1925.

Se vår omtalade Tiffany-utställning.

Konsultera gärna oss för 
belysningsinredning hemma hos Er.

Inred med vacker 
och funktionell 

belysning!

ElEktrotEkniska Byrån 
w. oLsson ab

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

Vi HaR Ett uniKt HanDpLOcKat sORtimEnt  
OcH gER ER En gEnuin sERVicE.

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

Fotlamphållare
Tak eller vägg, 
rak eller vinklad 
Olika färger.
190:-

NYHET!
Byggbart 
spotsystem 12 V.

Paketpriser:
1.0 meter 3 spot.
Cato 1.230:-
Pilot 1.720:-

1.5 meter 5 spot 
Cato 2.045:-
Pilot 2.569:-

Elite 300
Har alla  
funktioner bl a 
radio, MP3 och 
meditations-
program. 
2.495:-

Advanced 
1.695:-

www.nordiclightcare.com

Bodyclock - 
Soluppgångs-
simulatorer  
som förbättrar 
ditt dagliga  
välbefinnande.

Cato

Pilot

genlampan ger ett kallare ljus. LED-lamporna är ett bra alternativ 
när man vill ha ett riktat ljus. I takt med att glödlampan försvinner 
kommer säkerligen utbudet av halogen- och LED-lamporna att öka.  
LED-tekniken håller på att utvecklas och lysdiodlampan kommer 
troligen att spela en allt större roll som energisparare, eftersom 
den håller länge.

Att välja armaturer är roligt men det är lätt att enbart välja efter 
armaturens utseende. Det viktigaste är dock att ha en bra och funk-
tionell belysning (ska ljuset spridas, reflekteras eller koncentreras?). 
Om det är en lampa som är estetiskt tilltalande och man njuter av 
den är det givetvis ett ytterligare plus. Det ”lyser upp” ännu mer, 
inte minst i vårt inre ..! Och i vissa fall är det designen som är det 
viktiga. En fräck lampa, som lyser som en solitär, är ett blickfång.

Traditionellt har det mest handlat om taklampor, bordslampor, 
golvlampor och mera tråkiga vägglampor. Numera har, som sagt, 
belysningen  också blivit en viktig del av inredningen. Uplights, 
downligts, spotlights och väggbelysning har tillfört mycket.

uplights. Det har hänt mycket sedan uplight:en blev så populär på 
80-talet. Då kändes det som att de bara fanns i en modell. I dag är 
utbudet stort och designen mer tilltalande. Uplight använder taket 
som reflektor och skapar ett mjukt och spritt ljus. Resultatet är ett 
bakgrundsljus av god kvalitet. De fungerar bäst i ett rum med högt 
i tak. De bör, som alla andra former av belysning, användas tillsam-
mans med andra armaturer.

downlights riktar ljuset nedåt. Mycket vanligt i moderna kök-  och 
badrumsmiljöer. De kan helt eller delvis försänkas i taket eller mon-
teras direkt på taket. Tänk på att nedsänkta downlights kräver bra 
ventilation och bör monteras av en elektriker.

spotlights har sitt ursprung 
på teaterscenerna och står för 
dramatiken. På scenen är syftet 
att rikta uppmärksamheten på 
en speciell plats. Samma tanke-
sätt kan man även ha i hemmet. 
Spotlight är en bra punktbelys-
ning men även bra för att skapa 
en spridd belysning. Här har 
utbudet ökat markant tack 
vare de nya ljuskällorna och 
utvecklingen av de praktiska 
kontaktskenorna. 

Om du vill belysa en vacker 
tavla eller en grupp vackra 
vaser så välj en diskret lampa. 
I ett annat sammanhang vill du 
kanske ha en spotlights som 
bryter av mot ”installationen”.

vägg b e lys n i ng skapar en 
diskret form av bakgrundsljus som är vilsam. De moderna vägg-
lamporna kan vara mycket  effektfulla med ljuset riktat i en eller 
flera riktningar. Var bara uppmärksam så att de som sitter närmast 
väggen inte bländas.

Källa: Belysningsboken - Att planera och leva med kreativ belys-
ning. Av Elizabeth Wilhede Förlag Forum

stämningsbelysning?
Punktbelysning?

som ett konstverk. 
Väggarmaturen Slim från Schmitz 
finns i två olika utföranden, med 
eller utan ljusstrimma framtill. / 
Ljus i Hus
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Med kaxigt uttryckt
Golvlampa ”Lean” är en ny produkt 
som består av svartlackerad stomme 
med inslag av naturoxiderad mäss-
sing och svart gummi. Lampan 
andas retrokänsla. 

Designern Jenny Bäck har gett 
lampan namnet Lean på grund 
av dess sköna, avslappnande 
tillbakalutning. Skärmen är 
vipp och vridbar. 

/ Örsjö Belysning

Golvlampa SMED - 
En RIKTIG klassiker !!
Både charmig, romantisk och 
tuff - i rätt miljö är den helt un-
derbar. I pulverlackerad metall. 
/ Konsthantverk i Tyringe

Wire
Verner Pantons lampa Wire från 1972 
har relanserats.  Lampan Wire är en 
bordslampa tillverkad i en cylindrisk 
trådram som avslutas med ett halv-

klot. Toppen av lampan är försedd 
med den för Verner Panton så typiska 

halvsfäriska skärmen.
/ Dansk design

retro
känsla

Ju fler desto vackrare
De här bollarna finns både 
med 40 cm diameter 
och 65 cm. Häng 
om möjligt flera till-
sammans. Siden-
blank och krinklat 
(lätt skrynklat) tyg. 

/ Watt&Veke

Equilibre 
- 2 meter hög!
från italienska Prandina. 
Finns att få med halo-
genstav eller lysrör. Ar-
matur med halogenstav 
går att dimma. Finns 
även som pendel och 
plafond.
Golvmodellen är 2 m 
hög och har en diameter 
på 680 mm. / Ljus i hus

Som en mormorsdröm 
(Modern mormor, alltså). Tak-
lampa med skärm av slätlamine-
rad organza* som ger ett vackert 
ljus. Tryckt mönster.

/ Aneta

* tunnt, glest tyg

Löftesrik glob
Påminner om de enkla, stilrena köks-
lamporna i ett gammalt 30-tals kök. 
Globen ligger tryggt i ett snyggt fäs-
te i borstat aluminium. Höjd 16 cm.  
/ AH Belysning. 

Både modern och gammal
En lampa att älska. Finns i flera olika färger. 
Här är det silverfärgade tyget förföriskt 
beslöjande. Kristallprismorna ger en käns-
la av flärd från det syndiga 20/30-talet... 
 Diameter: 45 mm / AH Belysning.



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

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

Kontakta oss för kostnadsfri  
energirådgivning samt hembesök.  

 

 
  

NIBE AUKT. SERVICE    INSTALLATION    RESERVDELAR 

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP
De flesta vet att man sparar pengar med bergvärme. Men visste du att man faktiskt  

kan sänka energikostnaden med upp till 80%? Och att det dessutom är enkelt:  

Nya NIBE F1245 är effektivare än sina föregångare och ger dig kontroll över uppvärm-

ningen genom en revolutionerande display och nya, användarvänliga menyer. Det gör  

att du på ett smidigt sätt kan styra förbrukning och överblicka exempelvis drifttid  

– eller skapa helt egna, personliga inställningar.      

Så avancerat att det är enkelt.

Läs mer om de nya bergvärmepumparna på www.nibe.se/nyhet

Vår mest aVancerade  
Värmepump.

enklare än någonsin.

NYHET
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www.inet.se     031 - 65 27  00

INET RINGÖN  
Ringön, Göteborg

INET SISJÖN  
Gulinshuset, Sisjön

INET TORP  
Torp Köpcentrum, Uddevalla

Grafikkort: ATI Radeon HD 4330 med 512MB DDR3
Operativsystem: Windows 7 Home Premium

Skärm: 15.6” (1366x768) 
Processor: Intel Core 2 Duo T6600
Minne: 4GB DDR3-RAM
Hårddisk: 320GB 
Grafikkort: Nvidia GeForce GT 240M med 1024MB DDR3
Operativsystem: Windows 7 Home Premium

Acer Aspire 5739G
Marknadens mest prisvärda bärbara gamingdator?
Rejäl prestanda tack vare kraftfull grafik och en 
snabb Intel Core 2 Duo-processor. Även utrustad 
med DVD-brännare, trådlöst LAN (draft-N). GB LAN,
HDMI, eSATA, minneskortläsare och inbyggd 
webbkamera.

Acer Aspire Timeline 4810TG

4810TG ingår i Acers Timelineserie som 
fokuserar på mobilitet och riktigt lång batteritid, 
upp till 8 timmar! Trots det smidiga formatet 
och en vikt på bara 1.9kg så saknas det inte 
utrustning: DVD-brännare, trådlöst LAN (draft-
N). GB LAN, Bluetooth, HDMI, minneskortläsare 
och inbyggd webbkamera.

Skärm: 14” (1366x768) 
Processor: Intel Core 2 Duo SU7300
Minne: 4GB DDR3-RAM
Hårddisk: 320GB 

Acer Aspire 5738ZG
Utmärkt allroundmaskin med det mesta du 
behöver. Levereras med DVD-brännare, trådlöst 
LAN (draft-N). GB LAN, HDMI, minneskortläsare 
och inbyggd webbkamera.

Skärm: 15.6” (1366x768) 
Processor: Intel Pentium Dual Core T4300
Minne: 4GB DDR2-RAM
Hårddisk: 500GB 
Grafikkort: ATI Radeon HD 4570 med 512MB DDR3
Operativsystem: Windows 7 Home Premium

Grafikkort: ATI Radeon HD 4670 XT med 1024MB DDR3
Operativsystem: Windows 7 Home Premium

Acer Aspire 8935G
Multimediadator med en suverän 18.4” skärm med full HD-
upplösning. Ett riktigt lyxigt alternativ till en stationär dator hemma 
på skrivbordet. 8935G kommer även med DVD-brännare, trådlöst 
LAN (draft-N). GB LAN, Bluetooth, Firewire, HDMI, eSATA, minnes-
kortläsare, fingeravtrycksläsare, numeriskt tangentbord och 
inbyggd webbkamera.

Skärm: 18.4” (1920x1080) 
Processor: Intel Core 2 Duo T6600
Minne: 4GB DDR3-RAM
Hårddisk: 500GB 

Skärm: 11.6” (1366x768) 
Processor: AMD Athlon 64 X2 L310
Minne: 4GB DDR2-RAM
Hårddisk:  500GB 
Grafikkort: ATI Radeon HD 3200
Operativsystem:  Windows 7 Home Premium

Superläcker slimmad dator med rätta ferraristuket, röd färg och 
kolfiber. Väger endast 1.5kg men trots det välutrustad med trådlöst 
LAN (draft-N), GB LAN, Bluetooth, minneskortläsare och inbyggd 
webbkamera.

Fler modeller finns i våra butiker och på webben!

Acer Ferrari One 200

Bärbart från Acer
– nu med Windows 7

originalbilar

5.995:- 

7.995:- 

334:-/mån*

7.995:- 

334:-/mån*

10.995:- 
459:-/mån*

*Gäller vid 24 månaders räntefri avbetalning, uppläggnings och 
aviavgift tillkommer. Vi kan även erbjuda 4 eller 12 månaders 
räntefri avbetalning, prata med våra säljare. Sedvanlig kredit-
prövning genomförs. Alla priser inkl. moms, vi reserverar oss för 
slutförsäljning och ev. tryckfel i annonsen. Annonspriserna gäller 
så långt lagret räcker dock längst t.o.m. 091115.

2kg bilar

på köpet! 

  vid köp av

 Ferraridator

6.995:- 
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WindoWs 7, visTa eller WindoWs Xp

vad ska jag välja?
i dagarna har Windows 7 släppts 
och frågan är om man ska upp-
gradera eller inte. en avgörande 
faktor är hur gammal din dator är.

I den här artikeln håller jag mig till konsu-
mentversionerna av XP, Vista och version 7 
och börjar med att konstatera att XP börjar 
vara föråldrat.

Xp släpptes för ca 8 år sedan och rekom-
menderat system var då 300 MHz* processor 
och 128Mb* RAM-minne. Idag har maskinerna 
två eller fyra processorkärnor på runt 10 
ggr den hastigheten och uppåt 30 ggr större 
minne och där har vi en stor begränsning. 
Vanligaste versionerna av XP klarar av att 
hantera max 4Gb minne.

sedan kom vista för ett par år sedan men 
blev aldrig populärt, bl a för att det var en 
prestandatjuv och att folk inte kände sig 

hemma i gränssnittet. Rekommenderade krav 
var 1GHz processor och 1Gb RAM, men det 
var i underkant. Vårt kontors första maskin 
med Vista byggdes med 1Gb RAM som gick 
åt vid uppstart av systemet. Dagen efter 
inhandlades ytterligare 1Gb till maskinen. 
Det var först när vi fick den första 4-kärniga 
maskinen med 4Gb minne som det började 
flyta riktigt bra, då med en 64-bitarsversion 
av Vista.

windows 7 har i princip samma krav som 
Vista men vi har inte testat den skarpa ver-
sionen själva, utan enbart beta-version. Grovt 
sett presterar 7:an bättre än Vista medan XP 
fortfarande är snabbast på krävande multi-
media, speciellt på grafikintensiva spel. En av 
orsakerna är att många program fortfarande 
är gjorda för 32-bitars system.

vilket windows ska jag då välja? Köper 
man en ny dator tror vi på Windows 7. Kom-
mer datorn med Vista, kontrollera om den 

har licens för att kostnadsfritt uppgradera 
till 7:an.En uppgraderingsprocess kan dock 
innebära krångel så vänta till efter den 22:a 
oktober då 7:an släppts.

Har man en maskin med Windows XP bör 
man låta bli att uppgradera, just på grund av 
att systemkraven höjs så mycket. Vill man 
ha Windows 7 i sin befintliga maskin bör 
den inte vara äldre än att den tillverkats i år.

 Fotnot:  1 GHz = 1000 MHz och 1Gb ~ 1000Mb

Text: J-E Weinitz

Snart i var mans hem?

www.boschvarme.se

Bygga om hemma?
...varför inte börja 
med det viktigaste?

Många funderar på att investera i sitt hem. Med ROT-avdraget och de låga räntorna 
är det en bra idé att passa på just nu. Frågan är bara vad som ska prioriteras; nytt kök,  
tapetsera om, nya fönster...eller nytt värmesystem? Väljer du att installera en värme-
pump får du lägre boendekostnad från dag 1, och pengarna tillbaka inom 5-8 år.

Mer information på: www.boschvarme.se

C
C

J

Alingsås Euronova, 0733-33 96 62, Sandberg Kyl & Värme AB, 0703-51 70 91 Göteborg Hermenius El & Energiteknik AB, 031-779 71 00, Jerklens Rör, 0733-51 90 40, Knippla Rör-
kompani AB, 031-96 34 33, Stigs Rörläggeri AB, 031-99 03 25, Vestkyl AB, 031-80 58 65 Lerum Janssons VVS-Teknik, 0302-319 20 Mölndal ByggExpress Gbg Stad, 073-925 04 30, 
ETB Installation AB, 031-704 23 60 Partille Partille Värmecenter, 031-760 24 22 Västra Frölunda  WH Rör, 031-45 00 70 Kungsbacka  Klimatspecialisten, 0300-728 30, Rörkrökaŕ n AB, 
0320-808 90, Värmespecialisten AB, 0300-430 490, Wallins Rör AB, 0708-67 02 27 Kungshamn Forsströms Rör AB, 0523-300 20 Kungälv M-Rör, 0303-635 15 Lilla Edet Lundgrens 
Rör, 0709-81 62 00  Ljungskile ROJO VVS & Fastighetsservice, 0705-25 15 14 Lysekil/Brastad Rörläggerifirman Magnar Rönning, 0523-470 71 Munkedal VVS Shopen AB, 0524-715 11 
Rabbalshede Svandals VVS AB, 0705-42 80 01 Smögen G Mattsson Rör & Värme, 0706-28 51 43 Stenungsund Vestkyl AB, 0303-0303-805 85, Västkustkyl AB, 070-461 06 98 Tanums-
hede Bullarens Rör AB, 0705-75 71 00 Tjörn/Orust: Bästkustens Energi, 0304-100 00 Trollhättan Lundgrens Rör, 0709-81 62 00 Uddevalla ROJO VVS & Fastighetsservice, 0705-25 15 14 
Vårgårda  Euronova, 0733-33 96 62, Sandberg Kyl & Värme AB, 0703-51 70 91 Vänersborg Rör-Anders VVS & Energi AB, 0521-657 00
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Två torsdagskvällar i november kommer vi 
att fördjupa oss i områdena Fukt och Energi. 
Föreläsare och utställare är på plats.

fuktkväll: Den 11 november kl 17-20 
kan du lära särskilt mycket om fukt i hus. 
Var och varför uppstår fuktskador - och hur 
kan man åtgärda dem?

energikväll: Den 18 november kl 17.30-
20 är det dags för en Energikväll tillsammans 
med Villaägarna. 

Vi hoppas att du kommer nyfiken och 
laddad med frågor. Vi hoppas kunna ge 
dig svar!

byggcenTrum Till vardags: 
Rådgivning. På Byggcentrum kan du få 

kvalificerad och oberoende rådgivning 
inom de flesta områden du kan behöva 
som husägare. Vårt rådgivningsteam be-
står av byggnadstekniker, arkitekter (hus, 
inredning och trädgård), energirådgivare, 
fuktrådgivare och fastighetsjurister. Ring 
för tidbokning. 

Utställning. I vår stora utställningshall 
finns det mängder av montrar som visar 
byggvaror och praktiska lösningar samt ger 
dig allmänna tips och råd.

Bokhandel. Vi har Västsveriges mest 
välsorterade bokhandel med Bygg- och 
trädgårdslitteratur.

julklappsTips! 
Gläd någon med ett presentkort på en 

rådgivning på Byggcentrum! För 300 kr får 
mottagaren tala med en expertrådgivare. 
Presentkortet gäller ett helt år. 

Husglädje, Hans-
Gunnar Samuelsson 
och Lotta Åberg. 
Börjar villan bli för 
trång? Varför köpa 
en byggsats då du 
kan bygga precis 
som du vill efter 
egna behov och 
förutsättningar? 
Läs och låt dig bli inspirerad att bygga 
15 m2 utan bygglov!

     
Välkommen till oss på Byggcentrum! 
Trevlig höst! 

Ska du bygga om eller bygga till, effektivisera 
ditt värmesystem eller åtgärda fuktproblem i 
ditt hus? Börja med ett besök på Byggcentrum!

Byggcentrum, Krokslätts Fabriker, 
Göteborgsvägen, Mölndal. Tel 031-67 97 00

www.byggcentrum.se

Gorillatorch – en lysande idé 
Amerikanska Joby bygger nu vidare på succén med det extremt 
flexibla kamerastativet Gorillapod och lanserar nu Gorillatorch. 

En mycket ljusstark LED-lampa är monterad på ett trebent 
stativ med flexibla leder, gummiklätt grepp och magnetfötter. 
Lampan är rikt- och vridbar i 360°. Ljusflödet kontrolleras med 
en steglös energibesparande dimmer. Den drivs av tre vanliga 
AA-batterier och väger knappt 197 gram och är 20 cm hög. 
Den kan fästas, hängas, vridas fast, ställas och användas i det 
närmaste var som helst.

– Oavsett var man behöver bra riktad tillfällig belysning  t ex 
i ett mörkt vindsutrymme, under motorhuven på bilen eller ute 
i naturen så är den här praktiska lampan överlägset funktionell, 
säger Per Skog på den svenska generalagenten Focus Trading. 

www.gorillatorch.se

Eu-kondomen
”Protect yourself from stupid rules, use the Euro Condom!” 
Uppmaningen att skydda sig mot dumma regler kommer 
från designern Ingo Maurer. Han syftar på förbjudet mot 
glödlampor.*

Ett av Ingo Mauers senast bidrag till debatten är silikon-
strumpan. Trä den över en vanlig glödlampa och du får en 
lampa med det rätta »frostiga« ljuset.

/ www.ingo-maurer.com

*Utfasningen av glödlampor började i september i år och i septem-
ber 2013 ska de vara helt borta från marknaden.

|  roliga nyheter

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

fr 9.800:-

 - års jubileum
Port med automatiK

VäliSolerad 35mm
20

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
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energimyndigheten har samlat information 
om konkreta arbeten som sänker Sveriges 
klimatpåverkan.  Ett av alla lyckade projekt 
är tävlingen Energismarta grannar som Ener-
gikontor Sydost ordnade. När Madeleine och 
Fredrik Ahlgren såg annonsen, nappade de 
direkt. De byggde upp sitt lag kring Fredriks 
kolleger som är yrkesmilitärer i Karlskrona. 

Projektledaren Lena Eckerberg gav dem 
enkla råd om att spara el och därefter har 
de gått igenom sina bostäder minutiöst för 
att upptäcka energitjuvarna och även ändrat 
vardagsvanor. Barnfamiljerna som deltog 

har bestämt vissa tider då man får an-
vända teven och datorn, annan tid är 
den avstängd. Några deltagare har bytt 
ut alla lampor till LED, vilket minskar 
elförbrukningen radikalt.

– jag har fått svart på vitt att mina 
råd fungerar och det är ju fantastiskt 
roligt, säger Lena Eckerberg.

 Energimyndigheten lanserade 
nyligen webbverktyget Energikal-
kylen där privatpersoner kan gå igenom sin 
bostad på nätet och få råd om var de största 
energivinsterna finns.

Läs mer www.energimyndigheten.se.
– Energi- och klimatrådgivningen är en 

opartisk resurs som finns i alla kommuner 
och vänder sig till både företag och pri-
vatpersoner. Den når flera hundra tusen 
personer varje år och undersökningar visar 

att de som kommer 
i kontakt med den 
är väldigt nöjda, sä-
ger Åsa Söderlund, 
Energimyndigheten.

 Andres Muld, chef 
för Avdelningen håll-
bar energianvänd-
ning på Energimyn-
digheten anser att 
Sverige måste lägga 

stor vikt vid att minska energianvändningen 
i bostäder, lokaler och mindre företag, där 
arbetet snabbt kan ge synliga resultat.

På sid 46-47 får kan du läsa mer om Ener-
gimyndighetens enkla råd och tips för att 
spara energi.

energismarTa grannar

rätt råd minskade elräkningen 
med en tredjedel
en grupp ubåtsingenjörer lycka-
des sänka sin elanvändning med 
37 procent. därmed har de vunnit 
den svenska tävlingen energis-
marta grannar.

Energikalkylen för privatperso-ner hittar du på Energimyndig-hetens hemsida

i Göteborg AB (f d Elon Värmecenter AB)

Förbättra innemiljön med tanke på utemiljön! 

Nya Q Heat SE Hyper Heating med 
bestående värme ner till -15 °C.  
Unik teknik – först i Sverige.
Värmekapacitet 6,3 kW.

Med Canvac sortiment kan vi erbjuda 
en lämplig centraldammsugare för 
alla bostäder.
Canvac centraldammsugare byggs 
exklusivt för Canvac av Electrolux 
Central Vacuum Systems.

Eco som i Ekologi. Eco som i Ekonomi.
Maximal värmeutvinning trots minimalt 
behov av eltillskott.
Bibehållen nominell värmekapacitet ned till 
-15 °C. Garanterad värmedrift ned till -25 °C.

Gamla Tuvevägen 1
(samma hus som Rabattfynd vid Backaplan)

Telefon: 031 - 22 14 30
Ring för kostnadsfritt hembesök avseende  
placering och val av luftvärmepump.

Uppvisande av denna kUpong ger  

500 sek rabatt 
vid köp av värmepUmp  

eller centraldammsUgare.



miljösmart Produkt
sPar energi - sPar miljö

Besök oss på Hem & Villamässan Monter B06:42



November...en fin tid att fixa hemma!

Just nu är bästa 
tiden att köpa 
uterum från 
Santex. Inte nog 
med att du alltid 
kan välja ur ett 
komplett sorti-
ment från grund 
till tak - handlar 
du nu så får du 
10% rabatt ur 
vårt uterumssor-
timent förutom 
på vikdörrar. 

Erbjudandet gäller 
t.o.m 14 nov 2009.

10% 
på hela  

sortimentet 
(förutom på vikdörrar)

Uterum

www.santex.se

14x185mm olja vit/vax   

299:- m2  
(ord 399:-m2) 
lagerutförsäljning

Siljan Furulamellgolv

Låna en släpkärra när 
du handlar hos oss! 

Maxtid 3 tim.
Ej förbokning

Gäller t.o.m 14 nov-09



kvaliteten på utförda energideklarationer borde 
vara bättre, anser riksrevisionen, som kritiserar 
de ansvariga myndigheterna för att ha skapat ett 
för krångligt regelverk. nu vill man att lagstift-
ningen förtydligas.

Från och med 2009 ska de flesta större byggnader och alla enfa-
miljshus som säljs vara energideklarerade. Syftet är i första hand 
att minska energiförbrukningen i fastigheter genom att föreslå 
besparande åtgärder för fastighetsägarna.

Energideklarationer utförs idag av energiexperter på företag 
som ackrediterats av kontrollmyndigheten Swedac. Som underlag 
för energideklarationen brukar experten använda fastighetsä-
garens egen dokumentation, som därefter kompletteras med 
en energibesiktning på plats. Enligt nuvarande regelverk är det 
dock möjligt att frångå besiktningen och göra en energideklara-
tion på distans. 

- Om fastighetsägarens dokumentation visar att husets förbruk-
ning är låg och inga kostnadseffektiva åtgärder kan föreslås så 
brukar vi göra energideklarationen färdig direkt, utan att besöka 
fastigheten, säger Ralf Kahn på Independia Energi.

De allra flesta energideklarationer som företaget utfört har 
gjorts på detta vis. 

- Det handlar i regel om nybyggda eller nyrenoverade hus som 
inte behöver besiktigas.

Såväl Boverket som kontrollmyndigheten Swedac anser dock 
att det är nödvändigt att göra en besiktning på plats för att sä-
kerställa kvaliteten på energideklarationerna.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen att 
förtydliga och förenkla regelverket i alla led och att peka ut en 

centralt ansvarig myndighet.
-Vi välkomnar Riksrevisionens 

förslag till förbättringar, säger 
Per Rahbek, informationschef på 
Swedac.

Text: Lars Bärtås

snåriga regler
Påverkar energideklarationerna

Ekodesigndirektivet utvidgas till att gälla energirelaterade pro-
dukter. Detta innebär att även produkter som påverkar energian-
vändningen utan att själva dra energi kan få krav på energi- och 
miljöegenskaper. Exempel på energirelaterade produkter är kra-
nar och fönster. Hittills har ekodesigndirektivet endast omfattat 
energianvändande produkter.

– Syftet med utvidgningen är att göra det möjligt att prioritera 
produkter med störst potential till förbättring av energi- och 
miljöprestanda, säger Carlos Lopes, projektledare för ekodesign 
på Energimyndigheten.

EkodEsigndirEktivEt utvidgas – 
ännu FLEr produktEr Får krav

Värmekameran är ett bra hjälpme-
del vid energibesiktningar. Osyn-
liga energiläckage blir synliga.

Utomhusdel och inomhusdel
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N, 6,5 kW

  
med toppresultat!

• COP upp till 7,3

• Högre energibesparing

• Överlägsen årsvärmefaktor

• Lägre ljudnivå

Nyhet

www.ivt.se

Vår nya luft/luft-värmepump visar fantastiska 
resultat i SP:s och Energimyndighetens  
omfattande test:

Dessutom ingår vårt unika trygghetspaket, 10 års  
försäkring på kompressorn och 6 år på hela värmepumpen. 

Kontakta din lokala återförsäljare så berättar vi fler  
fördelar med nyheten IVT Nordic Inverter 12 KHR-N.

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
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i fokus: biobränsle

biobränsle – naturligt 
sätt att värma huset

skogens bränsle har skapat trivsel 
och värme i våra hus sedan urminnes 
tider. Alltjämt är många hus byggda och 
anpassade för eldning i värmepanna, 
ett faktum som är viktigt att tänka på 
när man ska byta ut eller modernisera 
sitt värmesystem, säger Lars Åbom på 
branschorganisationen Pellsam.

– Eldningen bidrar till att hålla igång 
luftomsättningen och driva ut fukt 
ur huset. Med en modern biobräns-
leanläggning effektiviserar man upp-
värmningen utan att inomhusklimatet 
påverkas negativt.

På landsbygden är det populärt att 
elda med ved. Om man har tillgång 
till skog och billig bränsle är det ett 
självklart val. Samtidigt har vedeld-
ning fortfarande lite dåligt rykte, vilket 

beror på att vissa husägare fortfarande 
eldar i gamla vedpannor eller så kallade 
kombinationspannor.

– Dessa pannor är både ineffektiva, 
miljöförorenande och störande för 
grannarna. Man bör absolut välja en 
modern vedpanna som är effektiv och 
miljögodkänd, säger Lars Åbom.

husägare inom tätorter väljer kanske 
i första hand pellets som energislag. 
Om man har en äldre oljepanna av god 
kvalitet är det i vissa fall möjligt att byta 
ut oljebrännaren mot en pelletsbrännare 
som ersätter oljeeldningen och därmed 
minskar bränslekostnaderna.

– Det kan vara en tillfällig lösning när 
man inte har råd att investera i ett mo-
dernt pelletssystem med en gång. Man 
får dock räkna med att effektiviteten i 
en gammal värmepanna är betydligt 
lägre och att pelletsförbrukningen sam-
tidigt blir högre. Det är också viktigt 
att välja en pelletsbrännare som kan 
flyttas över till en ny pelletspanna när 
den gamla pannan är förbrukad.

Tekniken för pelletsuppvärmning har 
utvecklats mycket under senare år. En 
modern pelletsanläggning går helt på 
automatik och kräver minimal skötsel, 
konstaterar Lars Åbom.

– Det finns numera flera modeller av 
pannor som endast behöver tillsyn 2-3 

gånger om året. Om man är bekväm 
behöver man inte heller befatta sig 
med askan, det kan man låta sotaren 
ta hand om.

priserna på pellets har av olika skäl 
varit lite svajiga under senare år. Låg-
konjunkturen har drabbat produktionen 
på sågverken så att pelletspriset gått 
upp, i motsats till olje- och elpriserna 
som fallit. 

– När konjunkturen vänder igen bor-
de pendeln rimligtvis svänga tillbaka, 
det vill säga pelletspriserna bör sjunka 
en aning, säger Lars Åbom.

när man satsar på ett biobränslesystem 
för villan är det klokt att tänka långsik-
tigt, framhåller Lars Åbom.

– Om man börjar i liten skala med 
pellets i säck bör man fundera på 
nästa steg: att skapa utrymme för ett 
bulkförråd, att förbereda för inkoppling 
till ackumulatortank för att slutligen 
komplettera med solvärme. För pla-
neringens skull är det bra att rådgöra 
med en lokal installatör och man kan 
även få bra tips av kommunens ener-
girådgivare.

solvärme och biobränsle är en kom-
bination som allt fler villaägare ser 
fördelarna med. Med en solfångare på 

ved och pellets är förnybara bränslen och ved är fortfarande det 
vanligaste biobränslet för villor idag. den bekvämaste värmelös-
ningen är att kombinera pelletseldning med solfångare.

”En villa som värms med el kan halvera uppvärmnings-
kostnaderna – med hjälp av en pelletskamin.”

bild: pELLsam

text: lars bärtås
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taket minskar eldningsbehovet och 
utgifterna för varmvattenuppvärm-
ningen.

– Solvärme är numera ett allmänt 
accepterat uppvärmningssystem 
som efterfrågas av alla typer av villaä-
gare, inte minst äldre personer som 
tycker att det är en mycket bekväm 
lösning, säger Lars Åbom.

elvärme – då passar pelletskaminen

En villa som värms med el kan halv-
era uppvärmningskostnaderna – med 
hjälp av en pelletskamin.

Pelletskaminer ökar i popularitet 
och passar dem som inte vill ägna 
så mycket tid åt själva eldandet. 
Kaminens inbyggda magasin brukar 
rymma pellets för en dags drift när 
det är som kallast ute. I snitt behöver 
man fylla på pellets en gång i veckan.

– Pelletskaminen är smidig efter-
som den sköter eldandet automatiskt 
och har en termostat som reglerar 
effekten efter rummets temperatur. 

Man slipper också vedeldandets 
nackdelar med förvaring och proble-
met med rök, säger Lars Åbom.

De flesta pelletskaminer på mark-
naden kräver anslutning till en skor-
sten eller murstock. Men sedan några 
år finns även skorstenlösa kaminer 
som ansluts till ett fläktsystem mot 
en yttervägg. 

Pelletskaminen är ett bra kom-
plement till direktverkande el och 
kan täcka uppemot 70 procent av 
värmebehovet. Men även i hus med 
vattenburen el går det att installera 
en pelletskamin för att sänka elvär-
mekostnaderna.

- när elpannan är i dåligt skick 
kan man med fördel sätta in en vat-
tenmantlad pelletskamin. Den lämnar 
mellan 15-30 procent strålningsvärme 
och resterande värme leds ut i det 
vattenburna värmesystemet där 
den även värmer tappvarmvattnet, 
förklarar Lars Åbom.

Miljömärkt utrustning
Det finns kakelugnar, pellets- och braskaminer, ved- och 
pelletspannor som fått det nordiska miljömärket Sva-
nen. En Svanenmärkt fastbränslepanna är effektiv och 
bränslesnål, den ger låga utsläpp av miljöfarliga gaser 
och stoft och tillverkas utan användning av onödiga 
gifter och metaller. 

En pelletspanna, kamin eller en enskild brännare kan 
också vara P-märkt. Bakom märkningen står Sveriges 
Tekniska forskningsinstitut, SP. För P-märkningen ställs 
det höga krav på funktion, miljö, effektivitet och säker-
het. Dessutom uppfyller tillverkaren uppställda krav på 
drifts- och skötselinstruktioner.

”Pelletskaminen är smidig eftersom 
den sköter eldandet automatiskt”

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. 

   Även murade SPISAR - SKORSTENAR samt SKORSTENSREPARATIONER.

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.sewww.skorstenspojkarna.com

www.nvi.se

– skorstenen med unika
möjligheter och egenskaper

Bästa kvalité
– garanterar säkerhet.

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

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

•	Godstjockleken	är	1	mm.

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

•	 stort	urval	på	färg	och	mate-
rial.

•	25	års	garanti.

www.nvi.se

- skorstenen med unika 
möjligheter och egenskaper

• Isoleringen består av 
formpressad mineralull 

i högsta kvalité.

• I skarven mellan 
modulerna går isoleringen 
omlott som stoppar värm-

bryggan och eliminerar  
brandrisken.

• Godstjockleken är 1 mm.

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

• Stort urval på färg och material.

• 25 års garanti.

Kaminen för det 
större rummet

Strålande 
tider för dig som vill spara

En Dovre 
ger effektiv, 
miljöriktig 
brasvärme

Astro 4 
med sockel  
eller pelare

Besök vår 

UTSTÄLLNING!

Gratis DelbetalninG

inGa räntor inGa avGifter
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utbudet av braskaminer har ökat mar-
kant under senare år. Som konsument 
kan man idag välja mellan en mängd olika 
modeller, material och tillvalsfunktioner. 
Det finns även möjligheter att designa sin 
egen kamin.

– Kaminen har blivit en del av inred-
ningen, den ska passa ihop med det övriga 
möblemanget och vara vacker att se på. 
Det är därför tillverkarna satsar på design 
och många valmöjligheter, säger Björn 

Valentin, ordförande i Svenska Brasvär-
meföreningen.  

när man investerat i en kamin gäller det 
att hitta en passande plats. Blickfånget 
spelar naturligtvis en stor roll. Samtidigt 
bör man titta på husets konstruktion och 
även fundera lite kring värmeekonomin.

– Om man har ett brant yttertak brukar 
man, av hänsyn till skorstenen, placera 
kaminen  så nära taknocken som möjligt. 

Skorstenen måste enligt reglerna gå upp 
på minst samma nivå som nocken, säger 
Björn Valentin. 

– När det gäller värmeekonomin bör 
kaminen alltid placeras på bottenplan, 
eftersom värmen stiger uppåt. Kaminer 
med inbyggd fläkt ökar värmespridningen 
och det underlättar om man har en öppen 
planlösning. 

Det kan också vara klokt att tänka på 
nödsituationen, det vill säga var kaminen 

En mysig möbel som minskar vinterns värmeutgifter 
– men också en trygghet när strömmen går. 
Braskaminen kan ha många funktioner i hemmet.

braskaminen
- mer än trivselvärme
text: lars bärtås

BiLd: niBE BrasvärmE

Hangarv. 1-3 | Mitt emot Åkes Hönökaka |  
Öppet: Mån - Fre 10-18, Lör 11-15 | Tel: 031-56 56 94  
www.kaminovarme.se | info@kaminovarme.se

morsØ 6148
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Besök oss gärna på 
Hem&Villamässan  

monter C04:20.

Vi har fler  
mässerbjudanden 

i vår monter!

Mässpris 

13.500:-
Spara 1.500:-

Vi installerar eldstäder och skorstenar, renoverar rökkanaler med typgodkända 
metoder,  monterar insatsrör för olja och gas, frånluftskanaler med komposit-
material. Murade öppna spisar samt övrigt i branschen förekommande arbeten.

Spisar • Kakelugnar • Kaminer • Skorstenar

Göteborgsvägen 91B, Mölndal
Tel. 031-27 01 18, Fax 27 09 17, Mobil 0708-27 01 18
Öppet: Månd, tisd, fred 11-17. Ons, torsd 11-18. Lörd 11-14
Se vår hemsida: www.skorstenspojkarna.com

Även murade SPISAR - SKORSTENAR samt SKORSTENSREPARATIONER.

Alla braskaminer från HWAM har den paten-
terade HWAM automaticTM. HWAM automa-
ticTM reglerar lufttillförseln till förbränningen 
helt automatiskt - du behöver bara tända 
brasan och sedan njuta i fulla drag av lågorna 
och värmen.

*Erbjudandet gäller till och med 30. november 2009.
  på följande modeller från HWAM: Classic 4, 3320, 
  3410, Ravel, Monet och 3055.

�� 

Köp en CO2 neutral braskamin
från HWAM och spara 3.000:- kr*

3320
Ord.pris 32.900:-
Spara 3.000:-
Nytt pris 29.900:-

Classic 4
Ord.pris  22.290:-
Spara  3.000:-
Nytt pris 19.290:-
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gör mest nytta vid ett strömavbrott.
– Tryggheten att veta att man alltid kan 

hålla huset varmt är obetalbar. Det har inte 
minst stormarna Gudrun och Per lärt oss.

en braskamin värmer upp rummet kvickt 
men lagrar inte värmen när veden brunnit 
ut. För att bevara en del av strålningsvärmen 
och förlänga avsvalningstiden brukar man 
använda täljstensplattor på kaminen. Det 
finns även dyrare täljstenugnar med liknande 
kanalsystem och effekt som hos den klassiska 
kakelugnen.

– Braskaminen kan knappast ersätta det 

ordinarie värmesystemet i huset. Men den 
kan tjäna som ett bra komplement, särskilt 
under vintertid då energiförbrukningen är 
hög. Ju kallare det är utomhus, desto mer 
lönsamt blir det att elda i kaminen.

majoriteten av dagens braskaminer är 
utrustade med så kallad CB-förbränning 
(Clean Burning). Det innebär att eldningen 
blir renare och mer effektiv än i äldre typer 
av kaminer, förklarar Björn Valentin. 

– De miljömärkta kaminerna går att effekt-
styra, så att man kan reglera förbränningen 
utan att behöva experimentera med gam-

maldags metoder som pyreldning.
Idag har ett flertal kaminer ett Svanen-

märke som visar att de uppfyller stränga 
miljökrav. Märkningen är emellertid ingen 
garanti mot effekterna av ovarsam vedeld-
ning.

– i princip har det blivit idiotsäkert att 
elda, men resultatet kan försämras om man 
till exempel använder blöt ved som tvingar 
kaminen att koka bort vattnet först. Ett tips är 
att läsa de eldningsråd som brukar medfölja 
när man köper en kamin, säger Björn Valentin.

För installation av eldstad och skorsten krävs 
idag en bygganmälan till kommunens bygg-
nadsnämnd.

När installationen är klar, skall den besiktigas av 
ortens skorstensfejarmästare, som kontrollerar 
att kamin och skorsten är monterade enligt 
tillverkarens instruktioner, att allt är brandsäkert 
och att skorstenen är tillräckligt hög.

Från den 1 juli 2006 behöver inte skorstenen 
vara lika hög som tidigare. Nu räcker det att 
den går upp till samma nivå som taknocken, 
men skall också alltid vara minst 1 meter hög 
över taktäckningen (takpannorna).

Regler vid installation

Installatörerna från Larsens Interiör 
& Bygg lyfter den 150 kilo tunga 
kaminen på plats. B
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Eldabutiken Göteborgs Brasvärme: Marieholmsgatan 1.  Tel: 031-707 30 20. 
Öppettider: mån-tors 10-18,  fre 10-13, lördag 11-14. www.eldabutiken.se

Strålande tider för 
dig som vill spara!

Möjlighet till 23 räntefria delbetalningar. Uppläggningsavgift 495 kr, samt administrationsavgift 30 kr/månad ingår 
i månadsbeloppet. Effektiv ränta 16,45% vid 10.000 kr beräknat på 2 år. Kreditgivare är GE Money Bank.

Just nu!

Kampanj-

priser

Contura 585 
Ord. pris från 18.500:-

Nu inkl. valfri överdel 16.900:-

Contura 550 Aluminium 
Ord. pris 21.900:-

Nu 17.900:-

Conturas kampanjpriser gäller t.o.m. 30 november 2009. 

Contura 655 
Ord. pris från 21.300:-

Nu inkl. valfri överdel 18.900:-

Contura 550 
ord. pris från 17.500:-

Nu inkl. valfri överdel 15.900:-
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Elda på bästa sätt:
• Säkrast är att välja en kamin av välkänt märke 

som är testad och miljögodkänd. 

• Elda endast med torr ved. Det går åt dubbelt så 
mycket nyhuggen ved, som torr ved, 

för att få ut lika mycket värme. 

• Kontrollera röken. Röken ska vara vit, helst 
genomskinlig. Svart rök tyder på olämplig 

eldstad, fel eldningsteknik eller dåligt bränsle. 

• Träaskan i eldstaden ska bli finfördelad och grå. 

• Sota och rengör ofta, det sparar både 
energi och miljö!

i fokus: biobränsle

Nyheter

Jøtul F 470-konceptet är designat av den 
välkända designbyrån Hareide Desigmill. 

Kaminerna har en unik och vacker 
droppform, stor böjd glaslucka med 
hissfunktion och speciella detaljer kom-
binerade med spännande material. Den 
stora böjda glasluckan ger optimal insyn 
till elden eftersom glaset sträcker sig runt 
till sidan på kaminen.

F 471F 473

Scanspis är 62 och 63 
är designade av Steffen 
Schmelling som är en 
av Danmarks ledande 
designers. Designen 
är baserad på Scha-
karnas* designfilosofi, 
som säger: 

Scanspis 58 Wall är 
en vägghängd variant 
av den prisbelönta 
Scanspis 58-serien. 
Den finns både med 
och utan sidoglas och 
du kan välja mellan 
lister i svart och alumi-
nium.

”Producera inte något 
som inte är både nöd-
vändigt och nyttigt; 
men om det är både 
nödvändigt och nyttigt så tveka inte att 
göra det vackert”. *Schakarna var en grupp 
etablerade i Manchester i England på 1700-talet.

Scanspis 63

Scanspis 62

Handöl 35T

Vi installerar eldstäder och skorstenar, renoverar rökkanaler med typgodkända 
metoder,  monterar insatsrör för olja och gas, frånluftskanaler med komposit-
material. Murade öppna spisar samt övrigt i branschen förekommande arbeten.

Spisar • Kakelugnar • Kaminer • Skorstenar

Göteborgsvägen 91B, Mölndal
Tel. 031-27 01 18, Fax 27 09 17, Mobil 0708-27 01 18
Öppet: Månd, tisd, fred 11-17. Ons, torsd 11-18. Lörd 11-14
Se vår hemsida: www.skorstenspojkarna.com

Även murade SPISAR - SKORSTENAR samt SKORSTENSREPARATIONER.

Gör livet varmare
med Svenenmärkta gjutjärnskaminer från  

8182
8189 
vägghängd

7644 1412

Morsø 6143

Tel. 031-68 33 55 
Gamla Flygplatsvägen 10  
423 37 Torslandawww.bras-spisen.se

BRAS-SPISEN AB

Insatser för öppna spisar 
i 20 olika varianter, även för hörn. 

Medtag Mått på er öppna spis.

• Kakelugnar 
• Braskaminer 
• Skorstensrenoveringar 
• Murningar 



Villa&Fritid nr 9/2009 | 25

Handöl 34T och 35T är två nya täljstens-
kaminer med synligare brasa, bättre vär-
melagring och en ny, hög, slank form. 
Eldstaden sitter högre upp och har ett 
nytt format som är avlångt på höjden. 
Det gör att du kan se elden bättre på 
avstånd. 

Handöl 35T har dessutom höga 
sidoglas så att du ser elden från flera 
håll. Ännu en fördel med att eldstaden 
hamnar högre upp är att du kan stå 
bekvämt när du fyller på ved, tömmer 
aska och reglerar effekten.

Vill du få ut ännu mer?
• Välj till ett värmemagasin 
• Välj till en fläkt 
• Anslut med tilluft utifrån 
• Välj färg

Contura 660 K 
är den nya ti-
dens kakelugn 
och en högef-
fektiv kakelka-
min. Kaminen 
är klädd med 
specialtillver-
kat kakel som 
finns i matt 
sandfärgat 
och vitt blankt 
kakel. 

Contura 660T är en täljstenskamin 
som alstrar och lagrar värme med full 
effekt. Du slipper gå upp mitt i natten 
och fylla på ved. Finns i kombination 
med svart och grå lack.

Handöl 34T

Hwam 30-55 en vacker skapelse 
med hisslucka som möjliggör 
”öppen” brasa för maximalt mys. 

HWAM 3320 kan 
fås med sockel och 
som vägghängd. Jydepejsen Elegance är en smäcker, svart 

kamin med enorm välvd glasruta och 
borstade aluminiumdetaljer. 

Skälebräcke Industriområde  
Svarvaregatan 17,  Kungälv  
Tel: 0303-134 90
kungalvmur@telia.com
Öppettider: Mån-Tors 10-17 • Fre 10-14

vi utför alla slags spis och skorstensarbeten.
Reparationer och nybyggnad av öppna spisar, kaminer, kakelugnar, pelletskaminer och murstockar.

Hos oss får du en garanterad trygghet och säkerhet.
Vi har många års erfarenhet av eldstäder med kringutrustning.

 i vår nya fräscha utställning, där vi inte bara visar eldstäder, 
utan också vackert tegel från danska Randers.

Jötul f371 scanspis 58

Jötul f3

Jötul f373

välKoMMEn in!

STRÅLANDE 
tider för dig som vill spara 

JUST NU KAMPANJ-      PRISER

www.contura.se

CONTURA 585
Kampanjpris 16.900:-
med valfri överdel

SPARA 
upp till

2.600:-

CONTURA 655
Kampanjpris 18.900:-
med valfri överdel

SPARA 
upp till

4.600:-

Kaminen för det 
större rummet

Lättplacerad kamin 
på snygg pelarfot

höstkampanj 
på contura t.o.m. 30/11
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i fokus: biobränsle

Utomhus- 
kaminer

Jøtul Terrazza Print har ett säreget 
formspråk. Den stora öppningen 
från två sidor ger stor insyn till 
brasan.

Utomhuskaminen är tillverkad 
i 2 mm cortenstål, som efter en 
kort tid får en ruff rostbeläggning 
på ytan.

 Rostbeläggningen har en 
skyddande effekt som gör att 
kaminen kan stå ute hela året. Med utomhuskaminen/te-

rassvärmaren från Nature line 
kan du förlänga utomhussä-
songen. En snygg och praktisk 
detalj är vedmagasinet runt 
kaminen. Veden håller sig torr 
från regn och torkar ännu mera 
då kamien används.

Trevliga 
tillbehör!

På värmehyllan kan 
du hålla ditt te varmt. 

Bakugnen är en trevlig 
och praktisk detalj, exem-
pelvis då strömmen går.

praktiska 
lösningar 

Extrafack för 
exempelvis 
tändmateral. 

Extra värmemaga-
sin gör att värmen 
lagras längre.

Lättåtkomlig asklåda förenklar 
tömningen av askan.

Vridplattan gör att du kan 
snurra eldstaden 360º.

En praktisk 
hängbar hylla. 

Ett snyggt exempel på förvaring 
av veden, som gör den till en 
del av inredningen.

Icynene 
- den nya generationens isolering
Snart i varje hem

www.sbiab.com   |   0325-62 00 00
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många villaägare passar just nu på 
att renovera skorstenen med hjälp av 
rotavdraget. 

Och behovet är stort - uppemot en miljon äldre 
skorstenar kan vara i behov av renovering, bedö-
mer entreprenadföretagen inom SkorstensFolket 
Sverige.

- Det beror på att äldre skorstenar är murade 
innan byggreglerna ställde krav på täthet,och 
att skorstenen hela tiden utsätts för extrema 
förhållanden. Från flera hundra grader varm rök 
inuti pipan till minusgrader ovanför taket, säger 
Ingvar Liljeström, ordförande för SkorstensFolket 
Sverige AB.

- SkorstensFolket Sverige värnar hårt om kva-
liteten på produkterna. Det gör att man nu kan 
erbjuda upptill fyra gånger bättre täthet än vad det 
ställs krav på i byggreglerna. Dessutom erbjuds 
marknadens längsta konsumentköpsgarantier - 
hela 25 år för det unika systemet FuranFlex.

äldre skorsTenar
i behov av renovering

Fakta: SkorstensFolket Sverige är landets ledande 
entreprenörsföretag inom skorstensrenovering.

Missat ett 

nummer?
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Läs tidningen på nätet!

så byggdes villan 
–svensk villaarkitektur 
från 1890 - 2010
Det finns hyllmeter med skild-
ringar av villor med spektakulär 
arkitektur. Vi vet däremot förvå-
nansvärt lite om vardagsarkitek-
turen och det tidstypiska för en 
villa från år 1890, 1930, 1950 
eller 2000. ”Så byggdes villan” är 
en unik exposé över hur vanliga 
villors arkitektur utvecklats under 
modern tid.

Arkitektur, planlösningar, 
konstruktioner och inredningar 
har förändrats i takt med tiden. 
Författarna visar de generella 
dragen i denna utveckling genom 
ett stort antal nya skalenliga il-
lustrationer. Av Cecilia Björk, Lars 
Nordling, Laila Reppen / formas

Boken är nominerad i till  
Augustpriset -2009!

JOUR 
DYGNET RUNT

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

Från luft
till värme

Bygga nytt eller byta en gammal  
frånluftsvärmepump?
IVT 490 är värmepumpen som ger stor 
besparing trygg bekväm drift och extra 
mycket varmvatten.

Välkommen att kontakta oss.
Vi är experter på frånluftsvärmepumpar. www.ivt.se

Från luft
till värme
Passa på att utnyttja rotavdraget!

solarVenti, torr och varm luft
- utan driftskostnad-

Varje gång solen skiner, värms luften upp i solpanelen, 
fläkten går igång, startad av solcellen. Torr, frisk och 
uppvärmd luft blåser nu in i huset. 

Systemet startar och stannar automatiskt, helt styrt av 
solen. Det fungerar helt oberoende av elnätet. Mycket 
lämpligt för hus som i perioder är obebodda. Den fuk-
tiga luften i huset byts ut, den relativa luftfuktigheten 
sänks kraftigt och den innestängda lukten försvinner.

Samtidigt ger SolarVenti ett gott grundtillskott till 
uppvärmningen då den inblåsta luften är torr och 
c:a 30 grader högre än utetemperaturen. Som exem-
pel, så har fläkten i modellen, SV14 en kapacitet på 
min. 60 kbm per timma.

Enkelt, effektivt 
och helt utan 
kostnad. Pris 
från 4.400SEK

FöR SommARSTUgAN, FRITIDSHUS, KoloNI- 
STUgoR, jAKTSTUgAN, FRIggEboDAR, gARAgE mm

Huvudleverantör i Sverige:

SolarVenti Center Heralex
Tel: 0708-20 54 98, Fax: 031-723 20 21
www.heralex.se    mail: ulf@heralex.se
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Jurist Helene R Unger, från Swedbank 
i Mölndal, tar upp aktuella frågor om 
boende- och familjeekonomi.

jag har varit på en veckokurs om sambor 
och gifta och vad som händer vid separa-
tion/dödsfall.  Vi som var på kursen var 
alla eniga om att många som lever som 
sambor tror att de lever mycket tryggare 
än vad de gör.

Att gå på kurs behövs alltid. Nya rätts-
fall att diskutera eller olika frågeställ-
ningar som kan vridas åt olika håll. Det 
är också skönt när man är på kurs att få 
bekräftat att man som jurist tänker rätt i 
olika situationer.

Hela veckan var så bra tills sista dagen 
kom och vi skulle flyga hem till Sverige. 
Sent på kvällen på väg till flygplatsen 
berättar vår reseledare att planet är så 
försenat på grund av kraftiga vindar så 
att vi skulle få tillbringa hela natten på 
flygplatsen. 

Planet avgår hem imorgon kl 07.00. 

Detta blev en mardröm! Först tänker man 
att jag får sitta hela natten och läsa min 
bok som jag inte har hunnit under hela 
kursveckan. Det går bra i nästan en timma 
sedan kommer en trötthet som inte går att 
motstå. Tänk er att kl 01.30 lägga sig på 
en hård soffa på en ganska kylig flygplats 
nattetid utan varma kläder. Städarna går 
förbi kl 03.00 med högljudda städmaski-
ner och kl 04.00 ropar de ut i högtalarna 
att nu finns det kaffe och smörgås för 
resenärer till Göteborg. 20 minuter fick 
jag sova sedan var det kört denna natt. Vi 
somnade på planet och hela söndagen var 
en förstörd dag för man är inte ung längre. 

tillbaka till alla er som är sambor. 
Många köper idag en gemensam bostad 
och så vill en av samborna skjuta upp 
hela sin reavinst från tidigare försäljning. 

Här kommer första problemet. Oftast är 
det så att denne sambo också går in med 
mer pengar (kontantinsats) och kanske 
stämmer detta med den större andel som 
den behöver köpa för att få uppskov med 
hela sin vinst.

Då måste vi avtala bort sambolagen för 
att den parten som går in med mer pengar 
skall få behålla hela sin andel vid en ev. 
separation/dödsfall.

Men den andre parten som får en min-
dre andel i bostaden måste bli observant 
på att när det skall göras renoveringar 
eller tillbyggnader eller dylikt inte betala 
hälften utan sin verkliga andel.

här brukat vi många gånger prata med de 
blivande samborna om hur de egentligen 
vill äga sin gemensam bostad. Oftast vill de 
äga 50% vardera men då måste också den 

sambor
– så här bÖr ni tänka!

RADON
Dricker du radioaktivt vatten? 
Radonett är Europas mest sålda och effektiva  
radonavskiljare. Radonett har den högsta renings-
grad i samtliga tester av SSI och Råd & Rön.

RADONETT
• garanterar en reningsgrad av radon 
 på 97–99,9 %
• tar bort svavelväte, metangas och CO2
• höjer pH-värdet till ca 7,5 på 
 naturlig väg utan kemikalier
Ca. 50.000 brunnar i Sverige som har  
hälsofarligt vatten med för hög radonhalt 
som måste åtgärdas! 

Försäljning: Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig
Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik 
www.radonett.com  info@radonett.com

Radonett 
ger dig och dina barn 

ett sunt och friskt 
vatten!

✃

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

Galant-plast aB

Skumplast
tillskärs och sömnad utförs efter mått och 
mallar till soffdynor, kökssoffor, stolsitsar & 
sänggavlar. Även till restaurang och offentlig miljö.

Vaxduk  .................................. fr  59:-/m
Linneduk akrylbelagd  ........... fr 179:-/m
stolsitsar ex. Lilla Åland ........ fr  139:-/m
Förkläden, tyg, plast, barn 10% rabatt

Vi håller hög kvalitet - men rimliga priser!

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

Varje förmedlingsuppdrag som tecknas hos Elmgrens Fastighetsbyrå AB 
mellan 5/8 2009 och 31/1 2010 är automatiskt med i dragningen. 
Det betyder att du som säljare har möjlighet att vinna SPA-badet SE3600 
från Amazing Spa till ett värde av ca 60 000 kr.* 

Nu har du chans att vinna 
ett skönt och lyxigt SPA-bad!

Sälja bostaden?

* För mer information kontakta Elmgrens på 031-88 58 58. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden och gäller endast 
 om objektet blir sålt via Elmgrens Fastighetsbyrå AB. Dragningen sker efter avslutad kampanjperiod och ev. vinstskatt betalas av vinnaren. 
 Ett samarbete mellan Elmgrens Fastighetsbyrå AB, Mölnlycke Trä och Amazing Spa.

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

Husknuten i Göteborg
Göran          031-497058
Magnus       031-497088

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

Vår affärsidé är att tillfredsställa 
människors behov av funktionellt boende

.
 

Det är Dina idéer och tankar som 
inspirerar oss.

Välkommen till oss!
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Sambor? Se till att båda blir lagfarna ägare genom 
att ni båda skriver under som köpare.

som vill skjuta upp hela sin vinst bli beredd 
på att betala en del av sin vinstskatt.

I dessa fall brukat vi säga till den som 
går in med en större kontantinsats att då 
skriver vi ett skuldebrev mellan samborna 
på halva den kontantinsatsen och så 
avtalar vi bort sambolagen för att skulde-

brevet skall få full effekt.
ni som är blivande sambor, 
prata med er sambo om vad den 
andre har för andra skulder eller 
studielån. Många sambor tror att 
det bara är bostad och bohag med 
tillhörande lån som delas. Detta är 
bara delvis rätt. Om jag har stora 
studielån som vi båda levt på eller 
att jag har ett bättre betalt arbete 
på grund av mina studielån så 
skall jag som sambo ha rätt att 
få täckning för dessa lån först ur 
annan egendom än bostad och 
bohag. Om jag inte kan få denna 
skuldtäckning ur annan bostad så 
kan jag få täckning ur min andel av 
bostad och bohag och på så sätt 
får den andre sambon vara med 
och betala på studielånen.

Detta gäller även andra skulder.

vill jag inte råka ut för att vara med och 
betala den andres studielån/andra skulder 
så skall man avtala bort sambolagen innan 
man flyttar ihop.

Köper man en bil ihop med ett gemen-

samt lån så skriv er båda på köpekontrak-
tet. Sedan kan bara en bli registrerad i 
bilregistret. Detta gäller även båt.

Skall ni spara ihop till semestrar så 
öppna ett gemensamt konto där båda är 
kontohavare.

Båda skall ha eget pensionssparande. 

skall ni köpa fritidshus så se till att 
båda blir lagfarna ägare genom att ni båda 
skriver under som köpare.

Har ni lån så teckna bra livförsäkringar 
med varandra som förmånstagare.

Vill ni ärva varandra så skriv testa-
mente. Går ni in på nätet för att leta mallar 
så kom ihåg att alltid visa jurist vad ni 
skrivit. Jag har fått till mig mallar som är 
katastrofala men som ser jättebra ut för 
den som inte är insatt i juridiken. 

Till er alla som är blivande sambor 
eller som lever som sambor så vill jag 
säga att prata med er rådgivare i er bank 
eller er mäklare om ni befinner er i ett 
bostadsköp så att de kan vägleda er och 
kanske hamnar ni sedan hos en jurist för 
att upprätta handlingar. 
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VÄstsVERigEs största utställning med
26 st möblerade ViLLOR OcH FRitiDsHus

Besök vår utställning och få en opartisk information.

Det skall vara lätt att välja!

Underhållsfria fönster
för samma pris 
som träfönster!

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

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

www.dinfonsterbytare.se

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

Höstens nyhet i tre utföranden
VILLA VARIANT

Eksjöhus 
Försäljningskontor 

Husknuten
Västra Frölunda

Tel. 031-45 03 00

Nyhet! 

Goda utsikter

Kolla in vårt senaste fritidshus UTSIKTEN på vår webbplats 

eller kontakta vår säljare på Husknuten för mer info:

Rikard Lindkvist
031-45 12 00     0707-94 28 97

www.varsasvillan.se
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Svenljunga byggnadsisolering 
(SBI) har tagit fram ett klimatskal 
som bygger på lättbalkar från Ma-
sonite Beams,  lösull med mycket 
bra isoleringsvärde, en luftförseg-
lande isolering från Icynene som 
eliminerar luftläckage, samt ytterst 
en fasadskiva från Isover.

- Icynene sprutskumsisolering är tillvekad 
av ekologiska material. Med den här isolering-
en får man ett bra isoleringsvärde och slipper 
dessutom drag och kondenseringsproblem, 
säger Jonny Börjesson på SBI.

Icynene, som består av två vattenlösliga 
komponenter som blandas i en sprutpistol, 
kan ”sprutlackeras” på i stort sätt alla stäl-
len som skall isoleras, t ex väggar, tak och 
golv. Skumisoleringen sväller upp till önskad 
tjocklek några sekunder efter sprutningen. 
Efter lite finputsning kan gipsskivan sättas 
på plats. 

- man behöver inte tänka på att fuktspärra 
eftersom skummet är nästan helt lufttätt. Vat-
tenånga kan inte transporteras ut genom t ex 
väggen, för att där kondenseras och riskera 
vara grogrund för både röta och mögel. Att 
huset blir helt tätt är dessutom en förutsätt-
ning för att få en optimal energiförbrukning, 
säger Jonny Börjesson.

Vad många inte vet, är att ca 40% av ener-
giförbrukning beror på oönskat luftläckage. 
Varmluft, som du betalat dyrt för att värma 
upp, försvinner ut ur huskroppen. Genomför-
ningar som bland annat el och ventilation, är 

områden där det ofta är brist-
fälliga tätningar. Att isolera 
utan att minimera otätheter i 
konstruktionen resulterar i en 
kraftigt ökad energikostnad.

nya rön tyder på att luften 
i de flesta hem är 10 gånger 
mer förorenad än utomhus-
luften. Genom att skapa ett 
lufttätt skal kan oönskade 
föroreningar, såsom damm, 
allergener, mögelsporer och 
bakterier, stängas ute.

- När byggnaden förseglas 
kan man med mekanisk ven-
tilation optimera inomhus-

miljön och säkerställa högsta luftkvalitet, 
fortsätter Jonny Börjesson.

Isolerskum kan användas vid både nypro-
duktion och renovering. Vid en tilläggsisole-
ring av ett äldre hus som ofta saknar diffspärr, 
borras några mindre hål, där skummet spru-
tas in, för att sakta jäsa upp och fylla ut alla 
utrymmen till 100%. 

- det har en unik förmåga att tränga fram i 
de mest svårisolerade områden och dess luft-
förseglande egenskaper gör att fuktvandring 
stoppas, avslutar Jonny Börjesson.

miljövänlig skumisolering 
är nytt i sverige, men har 
funnits i kanada sedan 
många år, och är där ett 
mycket omtyckt sätt att 
skapa ett bra klimatskal.

nygammal isoleringsmeTod

sprutskumsisolering

Icynene sprutskumsisolering tränger in i de mest svårisolerade områden

Upplaga
111 000 ex

www.villafritid.se

För hela din anläggning.

– Både produkten och

installationen.

Få 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:  ExpERTKyL
 Gamlestadsvägen 14. Tel.031-21 45 00

Göteborg /  iNOMHuSMiLjö
Kungsbacka: Södra Långebergsgatan 20. Tel.031-709 00 10 



TruckgaTan 2,

Rollsbo ind. omr. kungÄLV
Telefon: 0303-921 45

Öppet: vard. 9-17, lörd. stängt

V
ä

r
m

e -
 V

a
t

t
en

 - 
Sa

n
it

et

0303-921 45

0303-921 45

ör

ör

Ytterby

Ytterby
www.ifo.se

En enklare och mer rengöringsvänlig lösning.
Finns med FRESH WC funktion, spolning med doft.
Valfri sitthöjd 40-46 cm
Läs mer på www.ifo.se/sign

Ifö Sign vägghängd WC

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP

– Ny revolutionerande display med  
   användarvänliga menyer

– Styr enkelt förbrukning och gör det  
   lätt att överblicka exempelvis drifttid

– Högeffektiv varmvattenberedning

– Tystgående

– Effektivare än sina föregångare – sänker 
   energikostnaden med upp till 80%

Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar.

Läs mer om  
NIBE F1245 på  
www.nibe.se/nyhet

NyHET

En avancerad värmepump för dig 
som vill göra det riktigt enkelt

Mora MMIX

En ny serie
energieffektiva blandare 

för kök och badrum.

Läs om vårt unika miljökoncept EcoSafe™

 

på moraarmatur.se
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.

N Y H E T

Ifö BioTrap C5
Kompakt minireningsverk 

för upp till 5 PE
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Mannerströms viltkokbok
Leif Mannerströms senaste bok är en kulinarisk guldgruva för alla som älskar vilt 
på tallriken; jägare eller inte. ”Jag är ingen erfaren jägare, men jag är en erfaren 
kock. Jag tar tillvara allting på viltet. Och det finns så mycket gott att laga!” 

I Mannerströms viltkokbok finns recept på det 
svenska viltet. Här finns mästerkockens recept på 
älg, rådjur, hjort, vildsvin, hare, and, gås, fasan ... 
Vad sägs om gorgonzolaspäckad älgfilé, rensteks-
röra med löjrom, harragu med svamp, getostgra-
tinerade viltfärsbiffar med gräddstuvad purjolök, 
ripa med messmörsås, karljohanssvampsoppa och 
smördegsrulle med rådjursrostrostbritt, fasanwal-
lenbergare med petits pois. Listan på kulinariska 
läckerheter kan göras lång! Recepten är kryddade 
med Mannerströms personliga kommentarer. 

Leif Mannerström är den svenska matlagning-
ens nestor. Stjärnprydd, med priser och utmärkel-
ser i långa banor. Han är den svenska mattraditio-
nens ledande inspiratör och ambassadör. ”Ingen 
pimpinett mat här inte!” Förutom lockande 

matupplevelser bjuder boken på vackra mat- och naturbilder. 

av Leif Mannerström, Fotograf: Tomas Yeh, Lisa Nestorson /  Norstedts

Vintermat. När det blir kyligt i luften och mörkret kommer drar vi oss inomhus. 
Vi tänder ljus och njuter av värmande middagar och säsongens fantastiska råvaror. 
Rotfrukter och grönsaker, vilt och skaldjur förgyller vardagsmaten lika väl som mid-
dagen för vännerna. Att umgås över goda måltider gör det 
enklare att överleva tills ljuset kommer tillbaka!

Journalisten och författaren Sanna Töringe, som skrivit flera 
personliga böcker om mat och trädgård, har samlat favoritrecept 
med inspiration från hela världen. Sådant som gör årstiden 
mysigare, allt från höstmiddagar och adventsbjudningar till 
jul- och nyårskalasens godaste. Här finns mustiga maträtter, 
ljuvliga brödrecept, värmande drycker, oemotståndliga dess-
erter och godis liksom rätter för dagarna när vintern övergår i 
vår. Dessutom finns här idéer till fina dekorationer och blom-
mor för årstiden.

av Sanna Töringe, Foto: Helene Toresdotter / Semic

mat&dryck
700 kg apelsiner 
Reimersholms Julsnaps 2009 är den 16 julsnapsen 
i raden från Reimersholms. Snapsen är framtagen 
av Kryddmästare Jonas Odland. 

– Framställningen av snaps är spännande. Till 
årets blandning har vi använt 700 kg apelsiner 
samt de klassiska akvavitkryddorna kummin, anis 
och koriander. Apelsinskal och övriga kryddor 
blötläggs i sprit och destilleras för att koncentrera 
smakämnena, säger Jonas Odland, Kryddmästare 
på Pernod Ricard. 

- Resultatet kallas kryddsprit och används för att 
krydda snapsen. Vi smakar av tills vi är helt nöjda 
och avrundar därefter med en sötma. I år använder 
vi Oloroso sherry som har en knäckig och aromatisk 
karaktär som gifter sig väl med apelsinsmaken.

Lanseringsdatum på Systembolaget är den 16 
november. 

Mat från Den Gyldene Freden 
Niclas Wahlström från Den Gyldene 

Freden i Gamla stan har tagit fram tre 
recept för Reimersholms Julsnaps 
2009. Recepten publiceras på www.
reimersholms.se i november. 

Julbord 

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

Julbordslunch  
Mån–fre, 7–22/12, kl 12.00–14.00. Pris 295:-/person.

Kvällsjulbord  
Ons, 2/12, 9/12, 16/12, kl 18.00. Pris 395:-/person.

Julbordskvällar med dans  
28/11, 4 & 5/12, 11 & 12/12 och 18 & 19/12. Julmaten 
serveras kl 18.00–21.00. Pris 485:-/person.

Julbord för hela familjen  
Söndagar 29/11, 6/12, 13/12, 20/12. Två sittningar,  
kl 13.00 och 17.00. Pris 355:-/person. För barn  
upp till 12 år serverar vi barnens egna julbord.  
Pris 160:-/barn. Barn under 4 år äter gratis.

Julbordsweekend på hotell Fars Hatt  
För bara 1090 kr/person i dubbelrum får du kaffe
buffé, glögg buffé, Fars Hatts traditionella rikliga 
julbord samt godisbord. Riklig frukostbuffé. Möj lig
het finns också att fritt disponera våra utomhus
bubbelpooler med tillhörande bastu.

Varmt välkommen till oss  
på hotell Fars Hatt!

Varmt välkommna önskar Familjen Ranebjörk
med medarbetare. Rekommenderas att boka i tid.

www.villabelparc.se  info@villabelparc.se  031-82 92 82

Julbord med sprakande show på anrika 
Villa Belparc i Slottsskogen Göteborg.
Från 395 kr ex moms, showavgift tillkommer.

JULBORD+SHOW:
18-21/11, 25-28/11, 2-3/12

JULBORD+SHOW:
9-12/12, 16-19/12, 26-30/12

Julbord med sprakande show på anrika 
Villa Belparc i Slottsskogen Göteborg.
Från 395 kr ex moms, showavgift tillkommer.

JULBORD+SHOW:
9-12/12, 16-19/12, 26-30/12

Varmt välkommna önskar Familjen Ranebjörk
med medarbetare. Rekommenderas att boka i tid.

www.villabelparc.se  info@villabelparc.se  031-82 92 82
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Fira HalloWeen med

spöklika blommor 
Halloween närmar sig och oavsett om man 
tycker det är en kul tradition eller bara ett jip-
po så är slutet av oktober en perfekt tid att 
fira in hösten. 

Låt Halloween bli mer än en tradition för barnen och passa på 
att smycka ut hemmet lagom till höstfesten, med färgstarka 
blommor som piggar upp i höstmörkret. Mysig höstfest eller 
spöktema till Halloween – valmöjligheterna är många för att 
fira i höstmörkret.

Gör ett färgrikt arrangemang i en kruka med fint motiv eller 
varför inte en egenhändigt utskuren pumpa. Kalla, Gerbera 
och Tistlar i orange, röda och gula toner ger ett vackert kon-
trastfyllt uttryck med riktig höstkänsla. Blanda in säsongens 
bär och andra växter för att åstadkomma en naturnära stil.

spöklikt med spindelväv 
För den som är trött på pumpor kan det vara fint att variera 
med spöklika dekorationer med slöjor av tjock spindelväv. 

Fjädersparris och Klängliljor 
som liknar klor tillsammans 
med färgade slöjor av spin-
delvävsliknande material 
skapar ett mystiskt arrang-
emang. Bara fantasin sätter 
gränser för hur spöklika dina 
blommor kan bli. 

löv och grenar 
Bara för att Halloween av 
tradition brukar innebära 
spöken och pumpor kan hög-
tiden lika väl firas med fina 
arrangemang med höstlöv 
i vackra färger tillsammans 
med grenar och blommor i 
samma färgskala. Gerbera 
och Krysantemum i rött, 
gult och orange passar fint 
med naturliga material från 

höstträdgården eller skogen. Passande snittblommor till 
Halloweenfirandet: kalla, gerbera, klängliljor, krysantemum.

Text: Flower Council of Holland

Fjädersparris och klänglilja 
passar utmärkt till spännande 
blomsterarrangemang till Hal-
loween.
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Fakta om Halloween: 
-Halloween firas den 31 oktober 

-Högtiden har sitt ursprung på Irland och delvis i Skott-
land och kom till Sverige via USA i slutet av 1990-talet 

-Halloween firas vanligtvis genom att man klär ut sig i 
spökkostymer och gå runt bland grannar för att be om 
godis eller bus 

-Vanliga inslag i firandet är utskurna pumpor (Jack-o’-
lantern), maskerader med spöktema och skräckfilm 

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

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

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

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

Boo ELHärryda 
StrandbergS el ab
Knösvägen 45, Tel 0301 - 312 68

JOUR 
DYGNET RUNT
Aröds Industriv. 28,  

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

Stakebergsv 3, Stenkullen 
Tel 0302 - 52 29 40, www.ael-lerum.se

Tel.   031- 87 24 90
Fax: 031- 87 24 95
Barnhemsgatan 31 
Mölndal

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

info@haga.bz

Askims Verkstadsväg 17, 
Mittemot Gulinshuset, Göteborg

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

Björkgläntan 1, Onsala 
Tel 0300-266 81

Bengts El AB 
Södra vägen 69, Göteborg 
Tel 031 - 162626

Östra Särövägen. 195
429 44 Särö
Mobil: 0705-23 27 55
www.saroeltjanst.se

Ljungviks Torg, Gråbo
Tel 0302 - 461 93
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Unidrain återlanserade i maj 
2009 ett alternativ till det gamla 
fyrkantiga avloppet. Linjeavlop-
pet från Unidrain placeras helt 
tätt invid väggen. Det betyder 
också att badrumsgolvet kan 
byggas plant med endast ett fall 
mot väggen. Otätheter i anslut-
ning till de gamla fyrkantiga avlop-
pen, som har fall från flera sidor, 
är idag orsak till mer än var tredje 
vattenskada i svenska badrum.

De populära väggmonterade av-
loppen från Unidrain är godkända 
i Sverige av SITAC och uppfyller 
kraven från Säker Vatteninstalla-
tion, BKR och GVK.

www.unidrain.se 

nymodighet
i badrummet

Badrummet har alltid legat högt på listan över de renove-
ringsprojekt som vi svenskar ger oss i kast med. Våtrum 
är samtidigt ett av de mest komplicerade rummen att 

renovera, och det gäller att välja professionella och säkra 
lösningar så man undviker fel. Vattenskador kostar i 

genomsnitt 5 miljarder kronor om året i Sverige, och 40 
procent av alla vattenskador uppstår i dusch- och badrum.

Nu i nya lokaler !
För kontakt och tidsbokning ring Pelle Thom, 

031-89 44 90 eller 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 peng-
arna. Vi har dessutom mycket stor kunskap och erfarenhet.

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

Tagene Hantverkshus, Tagenevägen 62

i samarbete med:

  
Nyhet
2009

Just nu kampanjpris på Vedum bad.

svenska kakel
argongatan 18, mölndal, åbro industriområde

Öppet: måndag - fredag 9-18, lördag 10-14 
tel 031 -86 64 40, www.svenskakakel.se

vi är synliga från söderleden, du hittar oss lätt!

Funderar du på nytt boende? Den 6–8 november har du möjlighet 
att besöka flera av de energieffektiva hus som finns i Västra Götaland. 
Du kan besöka hus i Kungshamn, Ellös, Vinninga, Viskafors, Lerum, 
Alingsås, Öckerö och Göteborg. Kom och inspireras till ett eget 
energieffektivt boende.   

Fördelarna med att bo i ett energieffektivt hus är lägre 
energikostnader, minskad klimatpåverkan och god inomhusmiljö. 
Energitillförseln i bostäder och lokaler svarar för en dryg tredjedel av 
Sveriges totala energianvändning och måste minskas för att vi ska nå 
våra klimatmål. Passivhus är ett energismart koncept som används 
vid både nybyggnation och renovering.  

Passivhusdagarna 2009 arrangeras av Västra Götalandsregionen 
genom Miljönämndens program för energieffektiva byggnader. Det 
treåriga programmet (2008–2010) verkar genom projektstöd, samverkan 
och aktiviteter som syftar till att stärka marknaden för och byggandet 
av energieffektiva byggnader i Västra Götaland.

Läs mer om husen och öppettider på www.passivhusdagarna.se

Låt dig inspireras till ett mer  
energieffektivt boende
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Ny kranserie från 
Mora Armatur 
Mora MMIX är märkt med 
miljökonceptet EcoSafe. 
EcoSafe innefattas av en 
rad miljömässiga fördelar, däri-
bland ESS, Ecostrålsamlare och 
keramisk tätning. 

ESS – Energy Saving System 
med ESS-funktion blir det slentri-
anmässiga slöseriet med varmvatten 
obefintligt. Funktionen bygger  på att 
kallvattenzonen på kranen har utö-
kats och inget varmvatten förbrukas 
såvida man inte själv vrider kranen till 
varmvattenzonen. 

Ecostrålsamlare begränsar max-
flödet av vatten och därmed minskar 
åtgången av både varmt och kallt 
vatten. 

Keramisk tätning gör att kranarna 
aldrig står och droppar i onödan.

Vedum Kök & Bad 
Svanenmärkt 
Alla köksstommar, laminatbänkskivor och 
flera luckor från Vedum Kök & Bad har nu 
klarat Svanens hårda miljökrav. Vedum är 
också först med att Svanenmärka en hel 
badrumsserie. 

Badrumsserien Basic är Svanenmärkt.

Clearshower 
är en ny och annorlunda takdusch som 
förenar god skandinavisk design med en 
unik funktion.

Den är tillverkad i akrylglas och ger be-
hagligt mjuka droppar när luft och vatten 
blandas i silen. Ett smart avrinningssystem 
gör att inget vatten står kvar efteråt.

Clearshower är en av de större takdu-
scharna på marknaden med en diameter 
på 300 - 370 mm. Finns i Flower, Circle 
och Square. 

Modellen Flower

En avancerad värmepump för dig 
som vill göra det riktigt enkelt

– Ny revolutionerande display med 
   användarvänliga menyer

– Styr enkelt förbrukning och gör det lätt att    
   överblicka exempelvis drifttid

– Högeffektiv varmvattenberedning

– Tystgående

– Effektivare än sina föregångare – sänker 
   energikostnaden med upp till 80%

Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar.

Läs mer om  
NIBE F1245 på  
www.nibe.se/nyhet

NyHET

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP

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

ring oss för fri  
konsultation och hembesök.

För dig som vill ha både värme och kyla.
– Värmer och kyler – Användarvänlig  

– Diskret – Effektiv varmvattenberedning

– Miljövänlig  – Upp till 70% lägre energikostnad

Läs mer om  
NIBE SPLIT 
www.nibe.se/nyhet

NyHET

NIBE™ SPLIT | LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP 

Tel. 0303-165 58  Teknikergatan 8, Kungälv
Öppet: Vard. 9.30–18.00, Lunch 13.00–14.00 • Lördag 9.30–13.00

• Kvalité  • Trygghet  • Kundservice

i KUNGÄLV

Electrolux   |   Husqvarna   |   Elektro-Helios

Välkommen!

Hos oss köper Du 
allt till Ditt kök & 
Din tvättstuga.

Handla på

och få servicen
hemmaplan

på köpeT!

    |  nyheter
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Upplaga
111 000 ex

www.villafritid.se

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

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

Sprutad Paroc Lösull behåller 
värmen i huset och ägarens pengar i fickan. 

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

www.hogsboverken.se

spruta din vind med 
Paroc lösull!

HÖGSBOVERKEN ISOLERING AB
– Auktoriserad entreprenör för Paroc 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, carl ahlgren 0705-85 78 09

XX  Varbergs Posten vecka XXVarbergs Posten vecka XX XX 

Emaljskylten-4009-2sp-HS

Härdgatan 23 (Dialecthuset), Varberg
Tel. 0340-13 450 / 0707-53 18 37  
info@emaljskylten.se  

www.emaljskylten.se

EMALJSKYLTAR är vår kunskap!

Självklart erbjuder vi också skyltar i annat material än emalj! 

Tillverkning med 125 års erfarenhet av emaljering

www.emaljskylten.se

Tillverkning med 125 års erfarenhet av emaljering.

Företag · Kommuner · Bostadsrättsföreningar · Fastighetsbolag · Privatpersoner

Emaljskyltar

info@skorstensskyddaren.se  www.skorstensskyddaren.se
031-76 26 900

1875:- 

från

inkl. moms

Klarar sig ditt hus utan?
Skorstensskydd

Glöm inte

att utnyttja

-avdraget!

Finns i olika färger

ROT

Ring och beställ redan idag så är snart skyddet på plats!
Fågelskydd fi nns att få som tillbehör.

Vi mäter, tillverkar och monterar



Villa&Fritid nr 9/2009 | 37

I samarbete med

Inglasningar och uterumInglasningar och uterum
  Utställning även på Byggcentrum, Göteborgsvägen, Mölndal

Måttanpassade glaspartier
och limträstommar.

Kanalplasttak

Solo enkelglassystem

Twin isolerglassystem för
vinterträdgårdar.

Brodalsvägen 1D
433 38  Partille
Tel: 031-261385 Mob: 0707-567959

Byggmontage AB

Ågatan 30C, Mölndal 
Tel: 031-7769935 

www.byggkompaniet.net

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

Brodalsvägen 1D,  Partille 
Tel: 031-261385, 

0707-567959

i SaMarBeTe MeD 

roTavDrag PÅ arBeTeT!

www.dinitrolcenter.se  Tel: 0451 - 88 000 

“Bilarna är väl tänkta att klara alla 
klimat på jorden, men här är det lite 
tuffare med värme och kyla 
och framförallt vägsaltet.” Morgan Isacsson

Svensk Bilprovning (Källa:TT)

Rosten kan allvarligt försvaga
din bils krocksäkerhet

SÄKERHET!
ROST!

stora höGa
Bilvårdcenter
tel. 0303-77 77 35

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

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.

Hu
nd

sm
edja

n.se• Privat träning
• Hjälp med 
 problemhundar
Mer om oss kan ni läsa på
www.krokasmeden.com

Behöver ni hjälp?



VÄLKOMMEN TILL

SVENSKA MÄSSAN 

5–8
NOVEMBER

2009

VI HAR SAMLAT ÅRETS 
NYHETER PÅ ETT STÄLLE
På årets Hem & Villa får du tips, råd och inspiration från över 250 intressanta utställare. Mässtemat är Färgstarkt och 
Lekfullt och under mässans fyra dagar kan du besöka vår köksutställning, ta del av spännande aktiviteter, upptäcka de 
senaste nyheterna och trenderna, lyssna på föredrag och testa dina kunskaper på vårt gör-det-själv-torg. Läs mer på 
www.hemochvilla.com. Välkommen!

SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG, 5 – 8 NOVEMBER. Öppettider torsdag 11–19, fredag 10 –19, lördag 10 –18, söndag 10 –18. 

ETT ARRANGEMANG AVFYRA AVDELNINGAR: KÖK & INREDNING, BAD & VVS, ENERGI & MILJÖ, BYGG
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Starka färger, roliga former och fantasifulla effekter 
pryder golv, tak och väggar i Jan Rundgrens special-
designade utställning på Hem & Villa. Tanken är att få 
besökaren på gott humör och glömma den grå vardagen 
för en stund, berättar han.

- I ekonomiskt tuffa tider vill folk gärna omge sig med 
färger, som ett slags tröst. Starka kulörer som knallgult, 
limegrönt och rosa har blivit mycket populärt i såväl 
köksinredning som på bilmodeller.

I utställningen förenar Jan Rundgren det färgglada 
med det barnsliga. Han har inspirerats av klassiska 
ramsor och ordspråk som ”grönt är skönt” och blått 
är flott”, men också gjort en bokstavlig tolkning av 
barnsjukdomen ”röda hund”!

- Det finns en större lekfullhet i dagens formspråk än 

tidigare. Många inredningsprylar är gjorda med glimten 
i ögat, och man leker mycket med funktionen på ett 
nytt och fantasifullt sätt.

Förutom färgrikedom och djärva mönster finns ett 
behov av trygghet som leder tillbaka till mormors gamla 
prylar. På utställningen märks en hel del retro-inslag 
både i form av prylar och mönster.

Vad händer då när konjunkturen svänger och det 
åter blir gladare tider?
- Ja, då finns det förstår en risk att svart, grått och vitt 
tar över. Men det skulle vara kul om det färgglada lever 
vidare, säger Jan Rundgren.

Text: Lars Bärtås

FÄRGGLATT PIGGAR UPP 
I KRISTID
färgstarkt och lekfullt är temat på 
designern jan Rundgrens inpira-
tionsutställning på Hem & villa.

- utställningen ska väcka glädje 
och locka fram barnet i besökaren!

fotograf: august eriksson / stockholmsmässan

Jan Rundgren

REGION VÄST
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som en kontrast till höstens – och lågkonjunkturens – grå-
dask bjuder Hem & Villamässan på ingredienser som piggar upp 
humöret. Det lovas starka färger och lekfull inredningsinspiration 
med glimten i ögat i temautställningen ”Färgstarkt och lekfullt”, 
signerat inredaren Jan Rundgren. 

Temat går igen i Synnöve Morks stora utställning ”Köksliv”, som 
kombinerar köksinteriörer i vitt skilda stilar med scenuppträdanden 
och fördjupande seminarier om alltifrån ost till lax.

– Man ska bli upplivad och inspirerad på årets Hem & Villa, men 
också få tid att lära sig något nytt, lovar projektledare Amelie 
Rönngard.

En nyhet för i år är Gör Det Själv Torget som erbjuder besökarna 
att prova verktyg och träffa experter som ger praktiska exempel på 
golvläggning, träbehandling och byggnadsvård med mera. 

– Gör Det Själv Torget ger utrymme för interaktivitet där besö-
karna bjuds in att delta. Vi märker att både besökare och utställare 
uppskattar detta initiativ och tycker att det är berikande och roligt.

Hem & Villa i Göteborg har alltsedan starten 1996 varit inriktad 
på handfasta ämnen som intresserar hemmafixaren såsom byg-
gande, inredning och energilösningar. Många utställare finns inom 
kök, bad, VVS och värme.

– vi fortsätter att satsa på bredd och fördjupning inom 
dessa områden. Vi lägger också stor vikt vid rådgivning för dem 
som planerar att renovera, bygga till eller bygga nytt, säger Amelie 
Rönngard.

På mässan finns ett flertal rådgivare på plats som både ger 
allmänna tips och personlig rådgivning. Om du har frågor om 
förvaringslösningar – vänd dig till arkitekten Anna Karin Ljungh. 
Badrumsinredning – fråga badrumsexperten Tore Söderberg. Mate-
rial i köket – prata med allti-allo-experten Andreas Hantoft. Värme-
pumpar – fråga Robin Toneby på Svenska Värmepumpföreningen. 
Ytterligare experter inom kök, byggnadsvård och trädgård står 
redo att svara på frågor – och glöm heller inte arkitektrådgivarna 
på Byggcentrum som du kan boka personlig tid hos.

 
hem & villa bjuder också på inspiration för barnfamiljen. Inre-
daren Wictoria O Glimdén har inrett ett pojk- och ett flickrum där 

barnens egna önskemål förverkligats. I en 
annan monter kan man få tips på hur man 
bygger en snygg friggebod. Här medverkar 
arkitektstudenter från Chalmers med en 
samling sinnrikt byggda modeller i skala 
1:10.

– Hem & Villa visar att det finns gott om 
idéer och nytänkande även i tider av lågkon-
junktur. Årets mässa väcker glädje och in-
spiration, sammanfattar Amelie Rönngard.

Text: Lars Bärtås

inspirerande utställningar som kittlar sin-
nena varvas med föredrag, rådgivning och 
gör-det-själv-aktiviteter på årets Hem & 
villa i Göteborg.

FÄRGSTARKT, 
LEKfuLLT,
INTERAKTIVT

Amelie Rönngard

Hangarv. 1-3 | Mitt emot Åkes Hönökaka |  
Öppet: Mån - Fre 10-18, Lör 11-15 | Tel: 031-56 56 94  
www.kaminovarme.se | info@kaminovarme.se

Hwam spisinsats I30/55 med hisslucka
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Mässpris 

24.995:-
Spara 3.000:-

Välkommen till vår monter C04:20
där vi har fler mässerbjudanden!

Bosch värmepumpar
Trygg värme från säker källa

www.boschvarme.se

Eskilstuna Brunnsborrning AB 
Mobil: 070-769 72 95 • Kväll/helg: 016-74 222 • kundtjanst@borra.se • www.borra.se

Vi har ett komplett sortiment värmepumpar 
för alla villor och förhållanden. 

Utnyttja ROT-avdraget!
Gäller allt arbete med 
vatten och värme. 
• Energiborrning
• Dricksvattenbrunnar
• Vattenprover
• Pumppaket
• Sprängning & Tryckning av brunn
• Auktoriserad Bosch värmepump-installatör
• Samt även solfångare, pellets, flis
• Vi både borrar & installerar = bra pris!

– En kontakt med oss värmer...

Radonett är Europas mest sålda och effektiva  
radonavskiljare. Radonett har den högsta renings- 
graden av radon i samtliga tester i bland annat  
SSI och råd & rön. 

RADONETT
•	 garanterar	en	reningsgrad	av	radon		
	 på	97–99,9	%

•	 tar	bort	svavelväte,	metangas	och	CO2

•	 höjer	pH-värdet	till	ca	7,5		
	 på	naturlig	väg	utan	kemikalier

Ca. 50.000 brunnar i Sverige 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? 

Ring:	0248-102	78	så	hjälper	vi	dig
Radonett,	Box	64,	795	21	Rättvik	•	info@radonett.com

www.radonett.com

www.callidus.se

Testa ditt brunnsvatten så får du 
klara besked om det behöver 
åtgärdas eller inte. Vi hjälper dig 
sedan med att ta fram ett förslag 
på Callidus vattenrening så att du 
med gott samvete kan låta 
din familj dricka av det. 
Kontakta oss redan idag eller besök

Sluta 
oroa dig 
för ditt 
brunns-
vatten!

oss på Hem &  Villamässan!

Tel: 031-99 77 00

Vi ses i monter B11:19 
på Hem & Villamässan! 
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Använder vi rummen som 
de var tänkta? Om rummen 
såg annorlunda ut med nya 
funktioner – skulle vi känna 
oss och bete oss annorlunda 
då?” Vi äger allt fler saker. 
Saker som tar plats och måste 
förvaras. Saker som tar vår 
egen plats i anspråk. Frågan 
är om våra hem verkligen 
hängt med på denna ut-
veckling.

Idag kan man i nyproducerade lägenheter och hus se 
några lustiga garderober inställda i hörnen i sovrum 
och hall. Kanske finns det en klädkammare någonstans. 
Köken har nått någon sorts superstatus där man mani-
festerar allt man vill föreställa . Finns det någon levande 
diskussion om livsstils ideal, om våra dagsbehov eller är 
allt på konsumtionens villkor idag? Använder vi hemmen 
som skapare av våra nya konsumtionsidentiteter eller 
är det platser för vila och umgänge i våra stressade liv?

Med dessa frågeställningar inleder Anna Karin Ljungh 
boken ”Plats att leva”. På ett lustfyllt och pedagogiskt 
sätt ges läsaren tips på hur man på bästa sätt tar tillvara 
rummens kvaliteter och skapar bra förvaring för våra 
saker utan att för den skull vare sig förstöra rummens 
karaktär eller användbarhet.

- Vi pratar om vikten av ett bra gränssnitt i datasam-
manhang men hur är det i hemmet? Förvaring är grän-
snittet /motorn för hur vi utnyttjar våra saker och vårt 
hem, säger Anna Karin.

Anna Karin Ljungh är arkitekt med mångårig erfaren-
het och flitigt använd föreläsare.

mer än 
bara för-
varing
Anna Karin Ljungh 
ger goda råd i hur 
man kan gå tillväga 
för att analysera sitt 
sätt att leva och hur 
man bäst kan an-

passa sitt boende efter de behov som 
finns. Missa inte Anna Karin Ljunghs 
seminarium. Du kan även boka tid för 
rådgivning. 

PLATS ATT LEVA
EN BOK OM KONSTEN ATT FORMA SINA 
RUM SÅ DU FÅR LUGN

”Vi äger allt fler saker och våra 
vanor har förändrats men har våra 
hem följt med i den utvecklingen?”

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP
De flesta vet att man sparar pengar med bergvärme. Men visste 

du att man faktiskt kan sänka energikostnaden med upp till 80%? 

Och att det dessutom är enkelt: Nya NIBE F1245 är effektivare än 

sina föregångare och ger dig kontroll över uppvärmningen genom 

en revolutionerande display och nya, användarvänliga menyer. Det 

gör att du på ett smidigt sätt kan styra förbrukning och överblicka 

exempelvis drifttid – eller skapa helt egna, personliga inställningar. 

Så avancerat att det är enkelt.

Läs mer om våra nya bergvärmepumpar på www.nibe.se/nyhet

Besök oss under Hem & Villa i vår monter B09:32, B10:32. 

Vår mest aVancerade  
Värmepump.
enklare än någonsin.

NYHET
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– fokus inom kökstrender ligger just nu på det 
personliga uttrycket och det egna initiativet. Det finns 
alla möjligheter numera att skräddarsy sitt kök efter 
hur man själv vill ha det, säger Synnöve Mork, som är 
en av Sveriges mest anlitade formgivare och inredare.

Synnöve Mork har fått fria händer att inreda Hem & 
Villas 400 kvm stora utställning Köksliv. Resultatet har 
blivit minst sagt varierande – och personligt. Här finns 
till exempel ”det gröna köket” där gränserna mellan 
inomhus och utomhus verkar utsuddade. Köket har 
blivit som ett rum i trädgården. 

– Jag har medvetet valt klassiska naturmaterial av 
bra kvalitet, samtidigt som köket är modernt med sina 
förvaringslösningar och öppna skafferier. 

En kontrast till det gröna köket är det strama italien-
ska köket som pryds av trendigt kakel med fotomotiv. 
Här går associationerna till livet i staden. Detsamma 
gäller det färgstarka orange köket, som både känns 
modernt, ungdomligt och socialt.

– Köket påminner om ett galleri som är välkom-
nande och öppet. Där kan man träffas och prata och 
gå runt och titta in i skåpen.

Möjligheterna att forma sitt eget kök med en 
kombination av material och färger är naturligtvis 
inspirerande för den inredningsintresserade. Samti-
digt finns det skäl att vara eftertänksam och planera 
noggrant så att köket blir lättskött och funktionellt, 
påpekar Synnöve Mork.

– mitt råd är att ta hjälp av en expert när det 
gäller frågor om förvaring och funktion. Det är ju 
lättare att ändra en färg i ett färdigbyggt kök än 
att åtgärda en opraktisk planlösning.

När man planerar sitt kök är det också viktigt 
att ta hänsyn till helheten, det vill säga rummen 
omkring och huset som det befinner sig i. 

– Jag tycker att man ska eftersträva en balans och 
harmoni i stilen. Om man till exempel bor i ett sekel-
skifteshus bör man nog inte välja det allra fräckaste 
och moderna köket, även om man personligen gillar 
det. Risken finns att köket inte alls passar in i huset, 
att det känns som en främmande kropp.

på hem & villa integreras den stora köksut-
ställningen med seminarier och scenaktiviteter. Känslan 
av ett ombonat hem förstärks från kaféet intill – med 
doften av kaffe och nybakade kanelbullar.

– Dofterna gör det lättare att koppla av och koncen-
trera sig i mässvimlet. Man sätter sig med sin fika och 
lyssnar på föredragen, utan att låta sig störas.

Text: Lars Bärtås

PERSONLIGT KöK LIGGER I TIDEN
Ett grönt kryddoftande kök som harmonierar med den 
levande naturen. Eller ett ungdomligt orange kök som 
anknyter till stadens inbjudande gallerier. 

på Hem & villas utställning Köksliv har Synnöve Mork 
skapat spännande köksinteriörer för den individuella 
smaken.

Ett av köken i utställningen Köksliv av Synnöve Mork är det  
moderna orangea köket.

fotograf: august eriksson / stockholmsmässan

skapa ditt drömkök
Elisabeth Lejon, en av Sveriges främsta 
rådgivare inom kök & förvaring, finns på 
plats för att tipsa om hur du kan designa 
ditt kök efter dina önskemål. Elisabeth 
kommer även att hålla föredrag från 
scenen. 

Synnöve Mork
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Nyheter från
Jøtul och Scanspis

Kom och se årets nyheter i vår monter C04:21!

Jøtul F 473
Brännheta

nyheter från
Jøtul och
Scanspis

Scanspis 63

w
w

w
.jotul.se

w
w

w
.scanspis.se

Värme & Ventilations-
produkter, monter B11:02

Golvvärme

Montering 
únder klinkers

Handduks-
torkarÖppna/oljefyllda

El-element

Nyhet!

Ytterväggsgaller
För torpargrunder, öppningsbara för 
inspektion/rengöring. Galvaniserad stål-
plåt med stos och gummiringstätning.

Värme-
förfl yttning

Myson HEK
Oljefyllda el-element
Kalibreringsbar termostat
Barnsäker skyddslucka
Konvektorplåt

PRODUKTEXEMPEL:

Myson AB, Gjuterigatan 3, 531 75 Järpås • Tel 0510–910 68 
Fax 0510 – 656 27 • info@myson.se • www.myson.se

25% rabatt på beställningar i vår monter
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Välkomna till vår  
monter B06:42

CHALMERS FRIGGEBODAR
Avgångseleverna i arkitektur visar sina 
friggebodsmodeller. I montern visar 
de såväl modeller som ritningar och 
studenterna finns på plats för att dis-
kutera konstruktioner och alternativ. 
I år har ett av projekten även byggts 
i skala 1:1, dvs uppförts på plats av 
två studenter, vilket visas i form av 
ett bildspel.

När behöver 
man hjälp av 
en arkitekt? 

- Alltid om du går i 
byggtankar. Det kostar 
så lite och ger så mycket 
tillbaka, en god start på 
bygget, säger arkitekt 
SAR/MSA Bengt Svan-
holm i Sveriges Arkitek-
ters Rådgivning.

I Byggcentrums mon-
ter på Hem- & Villamäs-
san ger arkitekter råd under mässdagar-
na. Boka tid där, så får du en kostnadsfri 
15 minuters kvalificerad genomgång.

Du kan fråga om allt från hur du skall 
utnyttja en obebyggd tomt till om- och 
tillbyggnader ut- och invändigt på en 
befintlig fastighet. Här får du struktur på 
dina planer, idéer och skisser.

Ta med ritningar och bilder på ditt hus 
eller tomt så blir ditt besök hos arkitekten 
mer givande. Kolla dina byggrättigheter 
i ditt områdes detaljplanebestämmelser. 
De tas ut på kommunen och är förutsätt-
ningen för arkitektens arbete.

Du hittar även intressanta fackböcker 
i Byggcentrums monter.

ARKITEKTRÅDGIVNING

Besök en arkitekt och få råd om dina 
byggplaner i Byggcentrums monter
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VÄLKOMMEN  

att besöka oss i monter 

C02:22 på Hem & Villa- 

mässan 5-9 november!

*I priset för motorpaketet ingår:
- Motor Ultra S   
- En extra handsändare

  Tel 031-84 90 60

 

Mässerbjudande:
Köp din garageport under mässan så erbjuder vi dig:
(Erbj gäller endast 5-8/11-09 och de kan inte kombineras med varandra)

*valfri NCS-S- eller RAL-kulör

En riktigt bra  
garageportsaffär

Sätt  
färg* på din  

garageport utan  
extra kostnad! 

Du sparar  
3.600:-!

Köp till  
bekvämlighet! 

Motorpaket* för 

1.995:-! 
spara 2.550:-

CC Göteborg
Marieholmsg. 54

UTNYTTJA  

HUS-AVDRAGET!



Några miljövänliga 
nyheter från oss på IVT.
Vi har ett brett sortiment av värmepumpar. Du kan minska dina värme-

kostnader med upp till 80 procent! Och samtidigt som du får mer 

pengar över, bidrar du till att minska koldioxidutsläppen. 

Nyhet! IVT PremiumLine A12
Vår tystaste uteluftvärmepump. 
Ger värme och varmvatten även när utom-
hustemperaturen går ned mot –20 °C. 
Kan också värma din pool. 

IVT@home 
Med den här programvaran får du via 
internet en tydlig översikt över hur din 
värmepump arbetar, i nuläget och bakåt i 
tiden. Du kan också få larm om eventuella 
driftsstörningar via e-post eller sms.

@

Nyhet! IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Ger bäst besparing enligt Energimyndig-
hetens test av luft/luft-värmepumpar. 
IVT Nordic Inverter tar energi från uteluften 
och ger värme till inomhusluften, även när 
utetemperaturen går ned mot -30 °C. 

10 års försäkring ingår
När du köper en värmepump från oss 
på IVT ingår 10 års försäkring på 
kompressorn och 6 år på hela värme-
pumpsanläggningen. Den tryggheten är 
vi ensamma om att erbjuda våra kunder.

Ger värme och varmvatten även när utom-

Nyhet! IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Ger bäst besparing enligt Energimyndig-
hetens test av luft/luft-värmepumpar. 
IVT Nordic Inverter tar energi från uteluften 
och ger värme till inomhusluften, även när 
utetemperaturen går ned mot -30 °C. 

När du köper en värmepump från oss 
på IVT ingår 10 års försäkring på 
kompressorn och 6 år på hela värme-
pumpsanläggningen. Den tryggheten är 
vi ensamma om att erbjuda våra kunder.

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Ger bäst besparing enligt Energimyndig-
hetens test av luft/luft-värmepumpar. 
IVT Nordic Inverter tar energi från uteluften 
och ger värme till inomhusluften, även när 

Läs mer på www.ivt.se

Nyhet! IVT PremiumLine X11
Innehåller all den senaste tekniken och 
ger den största besparingen. Värme-
pumpen producerar alltid precis 
så mycket värme som ditt hus behöver, 
utan extra eltillskott.

Missa inte våra erbjudanden på Hem & Villa-mässan! 
Du träffar oss i Monter B 08:52, 5 – 8 nov.

Några miljövänliga  
spartips från oss på IVT.
Vi har ett brett sortiment av värmepumpar. Du kan minska dina värme- 

kostnader med upp till 80 procent! Och samtidigt som du får mer pengar över, 

bidrar du till att minska koldioxidutsläppen. 

Nyhet! IVT PremiumLine A12
Vår tystaste uteluftvärmepump.  
Ger värme och varmvatten även när utom-
hustemperaturen går ned mot –20 °C. 
Kan också värma din pool. 

IVT@home 
Med den här programvaran får du via  
internet en tydlig översikt över hur din 
värmepump arbetar, i nuläget och bakåt 
i tiden. Du kan också få larm om eventu-
ella driftsstörningar via e-post eller sms.

@

Nyhet! IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Ger bäst besparing enligt Energimyndig-
hetens test av luft/luft-värmepumpar.  
IVT Nordic Inverter tar energi från uteluften 
och ger värme till inomhusluften, även när 
utetemperaturen går ned mot -30 °C. 

10 års försäkring ingår
När du köper en värmepump från oss  
på IVT ingår 10 års försäkring på  
kompressorn och 6 år på hela värme-
pumpsanläggningen. Den tryggheten är 
vi ensamma om att erbjuda våra kunder.

Nyhet! IVT PremiumLine X11
Innehåller all den senaste tekniken och  
ger den största besparingen. Värme- 
pumpen producerar alltid precis  
så mycket värme som ditt hus behöver,  
utan extra eltillskott.



energismarta val vid renovering hemma är ett sätt 
minska energinotan. Ett annat och enkelt sätt är att agera 
energismart, t ex genom att stänga av hemelektroniken när 
den inte används, byta glödlampor mot lågenergilampor och 
sänka innetemperaturen. Detta är några av de råd som ges 
i det energismarta huset på Hem&Villa mässan.

Bakom det energismarta huset och kampanjen Bli en-
ergismart! står Energimyndigheten, Boverket och Natur-
vårdsverket.

energismart äldre hus. Den som bor i ett äldre hus 

har många möjligheter att minska sin 
energianvändning. Man kan genomföra 
förbättringsåtgärder på huset, exempelvis 
i form av tilläggsisolering, byta utrustning 
till ny och energisnålare och/eller börja med 
energismartare vanor. En stor del av energi-
användningen kan vi själva påverka genom 
hur utrustningen i hemmet används.

energismart nytt hus. Husets väggar är välisolerade och 
lufttäta. Fönstren är konstruerade för att släppa ut så lite 
värme som möjligt, både genom glas och karm. Eftersom hu-
set är så välisolerat och tätt måste det ha en god ventilation.

Huset har ett ventilationssystem där husets värme tas till 
vara med en så kallad värmeväxlare. Huset har solfångare 
installerade på taket, vilket tillgodoser familjens behov av 
varmvatten sommartid. Belysningen är både funktionell, har 
god design och drar betydligt mindre energi än traditionell 
belysning.

BLI ENERGISMART-KAMPANJEN 
Bli Energismart-kampanjen besöker Göteborg på Hem&villamässan.

Bakom det energismarta huset och kampanjen Bli energismart! står  
Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket.
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Nyhet från Contura! Murspis med hisslucka. Front 
av betong, svart metall eller aluminium. E� ekt 9 kW. 

Introduktions-
pris 46.700:-

Använd

ROT
AVDRAGET
till installationen

 

Se höstens nyheter i vår monter 
C05:22 på Hem & Villamässan!

Introduktionspris 29.900:- Introduktionspris 20.900:-

JUST NU 
Kampanj på
 7 st utvalda 

Contura 
modeller

Contura 590Handöl 35T

CONTURA 550
Kampanjpris 15.900:-
med valfri överdel

SPARA 
upp till

2.600:-

Billdal Larsens Interiör & Bygg AB Kungsporten 4B 031-91 08 40 
Göteborg Göteborgs Brasvärme Marieholmsgatan 1 031-707 30 20 
Göteborg Brashuset F O Petersons gata 2 Högsbo 031-76 90 900 
Kungsbacka KS Kaminer i Kungsbacka Borgåsvägen 12 0300-385 01 

Kungälv Kungsälvs mur o skorstensteknik, Svarvaregatan 17A 0303-13490 
Kållered Mölndals Konsult Bangårdsvägen 25 031-7952450 
Mölndal Skorstenspojkarna Göteborgsvägen 91B, 031– 27 01 18 
Mölnlycke Mölnlycke Trä Hönekullavägen 25 031-887500
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TipS OCH Råd
Tips på hur privatpersoner enkelt och effek-
tivt kan minska sin energianvändning utan 
stora investeringskostnader:

- Byt ut glödlamporna mot lågenergilampor. 
Du sparar ca 500 kr för varje glödlampa som 
du byter ut under lågenergilampans livstid

- Byt ut halogenlampor mot lysdioder

- Stäng av datorn när den inte används och se 
till att den går ner i viloläge vid längre pauser

- Koppla tv:n, digitalboxen, DVD-spelare och 
tv-spel till ett grenuttag med strömbrytare 
och stäng av helt när TV:n inte används

- Använd grenkontakt eller timer när du 
laddar mobilen och andra uppladdningsbara 
apparater

- Sänk inomhustemperaturen! En sänkning 
med 1 grad sparar hela 5 % av uppvärm-
ningskostnaden

- Släck lampor och apparater som inte an-
vänds. Använd timer eller rörelsevakt för att 
styra efter behovet

- Dammsug baksidan på kyl- och frysskåp 
regelbundet!

- Lufttorka tvätten utomhus när vädret till-
låter istället för att använda torkskåp eller 
torktumlare

www.villafritid.se

Välkommen 
till vår monter 

B03:60

Ekonomisk värme från solen!
Euronom befinner sig i främsta ledet inom utvecklingen av effektiva 
och driftsäkra värmepumpar för skandinaviskt klimat. Investering 
i en värmepump från Euronom reducerar uppvärmningskostnaden 
med upp till 70 procent.

Komplettera uppvärmningssystemet med den nya generationens 
solfångare. Euronom vakuumsolfångare värmer även vintertid när 
utetemperaturen är låg. Investera klokt och miljömässigt. Energi 
från solen flödar kostnadsfritt under många år.

Läs mer om ExoAir, ExoSol, FlexiFuel och övr.  
ledande produkter på www.euronom.se

ExoAir 
Polaris ger 
värme ner 
till -25°C

Komplett program av världsledande 
värmepumpar för nordiskt klimat.

Tel: 0480-221 20 info@euronom.se
www.euronom.se

Vår senaste vakuum-
rörsolfångare EU21 
producerar egen el för 
drift av den integrerade 
cirkulationspumpen.

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.

091110.

• Energisparande - u-värde fr. 1,2  
 på hela konstruktionen
• underhållsfritt och återvinningsbart   
 -aluminium/glasfiberarmerad polyester
• spilka originalbeslag
• hela sortimentet - fönster, 
 dörrar och fasta karmar - 
 måttanpassat till 
 varje objekt

Maskinv 3, 453 38 Lysekil.  Tel 0523-144 70, Fax 0523-144 73
www.orama.se

Framtidens fönster tillverkas av 
Orama i Lysekil AB!

Besök 
vår monter 

c05:31

SÄNKTvÄrmeKoSTNad med upp Till 66%BeSöK moNTer:B07:12

Internet: www.varmarehus.nu Telefon: 031-28 60 06

Fukt i din 
krypgrund?
BOKA BESIKTNING  av din 
krypgrund och installation 
av en digital fuktmätare 
till mässpris 695 kr*
(ord. pris 2 595 kr).

Ring oss på 031-754 46 00 

* Gäller t.o.m. 
2009-11-09 

Mässpris!

 695 kr*

VÅRA spECIALITETER:
Naturstensarbeten, plattläggning,  
murar, trappor, planteringar, gräsmattor, 
beskärning m.m.  
- samt dräneringar med Pordrän. 

Dessutom har vi försäljning av hela 
Pordrän-systemet.

VI FÖRVERKLIGAR DINA  
DRÖMMAR OM EN VACKER  
TRÄDGÅRD OCH EN VARM  
OCH TORR KÄLLARE

Deltavägen 8
417 05 Göteborg

www.wiab.nu

Välkommen att ringa oss!
031-22 84 00

Goodtech  Enviroment  Göteborg AB
Tel: 031-774 20 90
Mail: info@biovac.se
www.biovac.se

Goodtech är marknadsledande i Norden inom 
produktion och leverans av minireningsverk.  
Vi har sedan 1982 levererat mer än 6000 
reningsverk till privatpersoner och kommuner.

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
- din investering i framtiden

Våra flexibla minireningsverk  
för enskilda avlopp passar alla 
markförhållanden och tomtlägen.
 
Kom till vår monter B07:01på  
Hem & Villa så hjälper vi dig att
utforma ditt avlopp.

 

För nedgrävning

Unik anläggning ovan jord  
kräver ej kommunal slamtömning!

PAkEtERA jUlklAPPEN
i något som varar t.ex en rymlig tyg-
påse som är skön att bära.

Tygpåsen kan mottagaren sedan använda 
i stället för plastpåsar - till glädje under en 
lång tid ...

Ring/mejla till Marita, tel  0920-196 88 
0920.19688@telia.com

Ateljé Maya

i AM No plAstic 
BAG lAdy

Monter B03:60
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Hur kan 
familjen spara 

energi?

Hur funkar 
de nya 

elmätarna?

Är fjärr-
värme bra 
för miljön?

Vilka elarbeten  
kan jag göra själv?

Vilket elavtal 
är bäst?

Tillsammans ger vi dig svar 
på tal i olika energifrågor!



Följande sidor
går endast i södra
upplagan.

Hur kan 
familjen spara 

energi?

Hur funkar 
de nya 

elmätarna?

Är fjärr-
värme bra 
för miljön?

Vilka elarbeten  
kan jag göra själv?

Vilket elavtal 
är bäst?

Tillsammans ger vi dig svar 
på tal i olika energifrågor!
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Namn och adress:  ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

1:a pris: Lottpaket Värde: 100:-

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

Skicka lösningen till Villa & Fritid, Box 344, 431 24 Mölndal. Märk kuvertet med  ”Korsord”.
Lösningen ska ha inkommit senast den 14/11 2009. Vinsten skickas med post till vinnarna.
Anställda och till dem närstående äger ej rätt att deltaga i tävlingen.

Lös korsordet och vinn lotter! 
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Snickra ute
Snickra ute är en ”bibel” för 
alla hobbysnickare oavsett nivå. 
Med pedagogiska sprängrit-
ningar och tydliga byggan-
visningar presenterar den ett 
70-tal projekt av olika svårig-
hetsgrad – från blomlådor till 
carport. Följer man bara anvis-
ningarna slussas man förbi de 
vanligaste felkällorna. 

Bokens instruktioner åtföljs 
av ett stort antal färgfotografier 
som är såväl vackra och inspire-
rande som instruktiva.

Anna och Anders Jeppsson, 
Hans-Ove Ohlsson 
/ ICA Bokförlag

Hemmets färgguide
Blanda och kombinera med 
hjälp av 200 färgpaletter. Dovt 
eller klart, neutralt eller djärvt? 
Trendanalytiker spår att mini-
malismens era är över. Nu är 
det dags för färg! Här är boken 
som hjälper dig att skapa den 
omgivning som passar just dig.

Anna Starmer / Norstedts

Hur får jag hunden 
att ...
... komma på inkallning?...gå 
fint i kopplet?.sluta skälla?...
välja mig!?
Hundar är helt underbara och 
rara. Nästan jämt fast kanske 
inte alltid, och vad gör man när 
den fyrbenta familjemedlem-
men börjar agera på ett sätt 
som inte alls uppskattas av 
övriga familjemedlemmar? Hur 
får jag hunden att sluta? , är 
den absolut vanligaste frågan.

Memea Mohlin, foto: Lars 
Andersson / Norstedts

Trädgårdsvisioner
- Gyllene stunder och glöm-
da misslyckanden
Hannus trädgårdshistoria 
kantas av gyllene stunder 
och glömda misslyckanden. 
Trädgårdsvisioner rymmer 
20 års erfarenhet och kon-
sten att få vackra rabatter 
som fungerar. Mängder av 
lättodlade växter att kom-
binera för en blommande 
trädgård från vår till sen 
höst.

Hannu Sarenström 
/ Prisma

läsvärda |

BöckerNya och gamla kunder hälsas  
välkomna till våra nya lokaler på  
Hantverksgatan 5 i Kungsbacka.

VI HAr fLYttAt! 

BJ VVS AB - RÖRBOLAGET
Hantverksgatan 5, KUNGSBACKA
Tel. 0300-135 22

BJ VVS AB

Kom in och låt dig inspireras!
Välj Ifö så blir livet i badrummet 
lite enklare. www.ifo.se

Mora MMIX
En ny serie

energieffektiva blandare 
för kök och badrum.

Läs om vårt unika miljökoncept EcoSafe™ 
på moraarmatur.se



JØTUL F 373
JUST NU

786 kr 
per månad*

Kontantpris från 16.900 kr
Ord. pris 18.900 kr

JØTUL F 371
JUST NU

786 kr 
per månad*

Kontantpris från 16.900 kr
Ord. pris 18.900 kr

SCANSPIS 58-7
JUST NU

743 kr 
per månad*

Kontantpris 15.900 kr
Ord. pris 18.900 kr

Eldabutiken Kungsbacka
 KS Kaminer & Spisar AB 

Borgåsv 12, Tel: 0300-385 01 
Öppet: M-To 10-18 | F 10-15 | L 10-14

Eldabutiken Varberg 
Äckregårdsvägen 2, Tel 0340-15140

Öppet: M-To 10-18  |  F 10-14  |  L 10-14 

Drömmer du också om en ny eldstad hemma? Visst är det möjligt! Vi är med hela vägen 
från ditt besök i vår utställning tills dess att allt är monterat och klart och du tänder den 
första brasan. Du väljer själv hur mycket hjälp du vill ha av oss. Välkommen!

SCANSPIS 58:8

JUST NU 

743 kr
per månad*

Kontantpris 15.900 kr
Ord pris 18.900 kr

Hela vägen.Vi är med.Vi är med.

* Uppdelat på 23 räntefria delbetalningar. I månadsbeloppet ingår uppläggningsavgift 
495 kr, samt administrationsavgift 30 kr/månad. Effektiv ränta 16,45% vid 10.000 kr 
beräknat på 5 år. Kreditgivare är GE Money Bank. Erbjudandena gäller t.o.m. 091115. www.eldabutiken.se

JØTUL F 274
(utan glasdörr i sockel)

JUST NU

830 kr 
per månad*

Kontantpris från 17.900 kr
Ord. pris 22.890 kr

Handöl 34T och 35T är två nya täljstens-
kaminer med synligare brasa, bättre vär-
melagring och en ny, hög, slank form. 
Eldstaden sitter högre upp och har ett 
nytt format som är avlångt på höjden. 
Det gör att du kan se elden bättre på 
avstånd. 

Handöl 35T har dessutom höga 
sidoglas så att du ser elden från flera 
håll. Ännu en fördel med att eldstaden 
hamnar högre upp är att du kan stå 
bekvämt när du fyller på ved, tömmer 
aska och reglerar effekten.

Vill du få ut ännu mer?
• Välj till ett värmemagasin 
• Välj till en fläkt 
• Anslut med tilluft utifrån 
• Välj färg

Contura 660 K 
är den nya ti-
dens kakelugn 
och en högef-
fektiv kakelka-
min. Kaminen 
är klädd med 
specialtillver-
kat kakel som 
finns i matt 
sandfärgat 
och vitt blankt 
kakel. 

Contura 660T är en täljstenskamin 
som alstrar och lagrar värme med full 
effekt. Du slipper gå upp mitt i natten 
och fylla på ved. Finns i kombination 
med svart och grå lack.

Handöl 34T

Hwam 30-55 är en vacker skapel-
se med hisslucka som möjliggör 
”öppen” brasa för maximalt mys. 

HWAM 3320 kan 
fås med sockel och 
som vägghängd. Jydepejsen Elegance är en smäcker, svart 

kamin med enorm välvd glasruta och 
borstade aluminiumdetaljer. 

läsvärda |




