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Smygpremiär på vårt NYA SHOWROOM!
Nu har vi byggt om i vårt Showroom och visar en mängd nya kök från Kungsäter
Kök, Lindomeköket och vårt nya varumärke från Italien - Colombini.
Kom in för inspiration och boka gärna tid för rådgivning och
designförslag på www.exbokok.se
Välkommen till Sveriges största showroom
för kök & badrum!

Göteborgsvägen 415, Kungsbacka
Öppet: vard. 10-18 (mån stängt)
Lördag & söndag 11-15
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designat för trädgården

Plastglas som bevarar
smak och doft

I värmande
färger
Terassvärmaren Silverline finns i
fem läckra färger (Pure White,
Magic Black, Candy Green, Soft
Pink, Ice Blue). Sen kan även
placeras på terassbordet.
Fakta: Värmestavar av karbonfiber. Två effektlägen 300
och 600 W samt med svängningsfunktion. Höjd 510 mm.
/ Miljöcenter

Utomhustermometer
som drar blickarna till sig
Själva mätcirkeln är i plast
och stången är i metall.
Höjd 121 cm.
/ Svenska Guld- & Silverfabriken AB

På egna ben
Vacker zinkbalja
för sommarblommor.
Ø 45 cm.
/ Svenska Guld- &
Silverfabriken AB

Tidningen ges ut av Västkusttidningar AB
Ansvarig utgivare Elna Sirkka
Distribution Posten
Adress Storgatan 36 A, 431 24 Mölndal
Telefon 031-27 51 20
Hemsida www.villafritid.se
e-post info@villafritid.se
Omslagsbild J-E Weinitz
För eventuella fel i en annons svarar tidningen
med högst annonskostnaden eller nytt
införande i nästkommande nummer.

Govino är ett nytt unikt plastglas där drycken i glaset behåller
smak, doft och känsla precis som ett riktigt glas. Förutom att
glasen har en snygg design är de också okrossbara, återanvändningsbara och återvinningsbara.
Govino-glasen är helt nya på marknaden i Sverige. De togs
ursprungligen fram för att användas som vinprovarglas utomhus
i Kalifornien, där de också är designade. Sortimentet består idag
av vinglas som lika väl kan användas för öl, champagne eller
andra kalla drycker.
/ Rappe Holding AB

Lilla fälthandboken är en ny serie praktiska guider
i fickformat. Titlarna i serien är Träd&Buskar, Flora,
Fjärilar, Fåglar, Insekter samt Trädgårdens djur.
Samtliga har ett skyddande plastfodral och en miniposter. Detaljerade teckningar och beskrivningar
som underlättar identifieringen av en viss art.
/ Norstedts
En äng i full blom är ett romantiskt ideal
för varje naturälskare. På den tiden då
odlingen inte var så intensiv trivdes
många sorters vilda växter även i bebyggda trakter och vägkanterna hade en
rik och varierad flora. På ogödslade ängar
växte en mångfald av blommande örter.
Utan tvivel har många livsmiljöer gått
förlorade, men växtlivets förutsättningar har förbättrats
något under senare år. Naturvårdare har arbetat med att
upplysa alla som brukar marken om värdet av biologisk
mångfald. Arbetet ger resultat, och lokala myndigheter
lantbrukare har börjat vidta åtgärder. De färgsprakande,
öländska vägkanterna är ett gott exempel.

Kampanjpriser på
värmepumpar till 15 juli*

Träd och buskar innehåller färgillustrationer över fler än 150 av de
vanligaste trädarterna: ursprungliga
eller införda, vilda eller planterade
utmed gator, i parker eller i skogen.

Trädgårdar är underbara platser att
börja titta på djurliv i, och även den
minsta trädgård kan hysa många sorters djur, från sniglar och spindlar till
fåglar och mindre däggdjur.
Även om trädgården är en ganska
artificiell miljö bär den ofta tydliga
spår av livsmiljön som den ersatt. Till
exempel om ett hus har byggts där det
en gång varit skogsmark kan en trädgård till exempel
innehålla en gammal ek, vilket drar till sig fågel- och
insektsarter som inte finns i andra trädgårdar.

Utförsäljning av
utställningsspisar
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Köp med räntefri förmånlig avbetalning!

Vi är med. Hela vägen.
www.eldabutiken.se
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Just nu!

Lilla fälthandboken

Åsikter framförda i signerade artiklar
är författarnas egna och behöver inte
sammanfalla med tidningens.

2|

Äntligen sommar! Tänk
på vinterns elräkningar
redan nu.

Eldabutiken Kinna, Värmehuset Stig Lantz AB
Fritslavägen 26 B, Tel 0320-358 87 Öppet: Må–Fr 13-18
Sommartider: V.27 & 28 Tisdag & Torsdag 10-13 | V.29 & 30 Stängt

Höga elpriser behöver inte betyda dyra värmeräkningar. Genom att hämta
värmen direkt från din tomt kan du sänka kostnaderna med upp till 80 procent!
Just nu har vi kampanjpris på flera av våra effektivaste värmepumpar.
Som vanligt ingår också marknadens bästa trygghetsförsäkring.
Välkommen till oss på IVT, så hjälper vi dig till en billigare vinter.
* Kampanjpriserna gäller 15 maj – 15 juli när du köper IVT Greenline HE, IVT Greenline HT Plus, IVT PremiumLine
A eller X. Leverans senast i augusti. Kontakta din återförsäljare för en kostnadsfri besparingskalkyl.

GÖTEBORG/SÄVEDALEN
IVT Center/El & Energiteknik Väst AB 031-336 90 50
GÖTEBORG/HISINGS BACKA
IVT Center/U-K Värmeteknik AB 031-22 88 40
GÖTEBORG/MÖLNLYCKE
IVT Center/Energiförbättring AB 031-338 41 40

15

Familjen Torrångs sommarboende:

– Ett ”tehus” på

k vadr at

Sveriges minsta fritidshus? I ett naturskönt område i Svenljunga har Ola Torrång placerat sitt “japanska tehus”
där hela familjen kan samlas om sommaren.

På den rymliga tomten med sjöutsikt ska familjen Torrång bygga ett fritidshus.
Men ännu så länge trivs hela familjen bra i ”tehuset Kyoto”: en friggebod
i japansk stil med maximalt utnyttjad boyta.
| bild: jan-erik weinitz

en solig försommardag åker vi till

den idylliska byn Fäxhult i Svenljunga
kommun. Där har arkitekten Ola Torrång,
tillsammans med sin familj, byggt den
minsta och samtidigt mest exotiska sommarstugan vi skådat.
– Visst är den liten, men för oss fungerar den utmärkt, säger Ola och ber oss
stiga in.
Huset – som uppnår måtten för en
friggebod – rymmer fyra bäddar, ett ordentligt minikök, matplats, skrivbord och
garderob. Det finns indragen el med belysning och golvvärme, samt en portabel
vattendunk under diskbänken där vattnet
kan kopplas på via en husvagnspump.
familjen äger två tomter och precis

vid tomtgränsen står ett likadant hus som
tjänar som förråd. De båda byggnaderna

4|
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förbinds av ett litet vassbeklätt uthus
som hyser en torrtoalett och ett extra
förvaringsutrymme för trädgårdsredskap. Byggnadernas inbördes placering
har möjliggjort en vindskyddad uteplats
i söderläge.
– Jag, min fru och våra tre söner har åkt
hit på helgerna och arbetat etappvis med
de båda husen. Det har tagit tid att ro det
gemensamma projektet i hamn, men vi
har haft väldigt roligt under vägens gång,
berättar Ola.
tanken är att friggeboden ska tjäna

som gäststuga till ett fritidshus som ännu
så länge bara är utmarkerat med pinnar
på tomten.
– Fritidshuset befinner sig på planeringsstadiet och vi känner ingen brådska
att bygga det. Vi kan bo i friggeboden tills

vidare och njuta av naturen och sjöutsikten härifrån tills bygget blir färdigt.
som husarkitekt kan en friggebod, med

dess strikt reglerade mått, verka en smula
begränsande för fantasin. Men för Olas del
är den begränsade arean en stimulerande
utmaning. I hans familjevilla i Mölnlycke,
som Villa & Fritid besökte häromåret (se nr
9/2009), ryms många exempel på hur man
kan utnyttja små ytor på ett sinnrikt sätt.
– När det gäller friggeboden gällde det
att få in så mycket funktioner som möjligt
inom ramarna för byggreglerna. Det är en
plats där hela familjen i princip ska kunna
sova, laga mat, äta, umgås och ”arbeta”.
Men det krävs naturligtvis att man håller
sams…
Forts sid 6

▼

text: lars bärtås

”Det gällde
att få in så
många
funktioner
som möjligt”

VI LÖSER UPPGIFTENelt!
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friggebodar
Sedan januari 2008 är det til�låtet att uppföra friggebodar
med en sammanlagd byggnadsarea på 15 kvadratmeter
utan bygglov.
Taknockshöjden är max 3
meter från marken och boden får inte placeras närmare
tomtgränsen än 4,5 meter,
såvida inte grannarna medger
ett undantag.
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Mer information om friggebodar hittar du på Boverkets
hemsida: www.boverket.se

Mycket funktion på liten yta. I friggeboden finns både arbetsbord, sängplatser, ett praktiskt minikök
och matbord. Allt inramat i en nätt, japansk stil med bland annat stråmattor i innertaket.

ola har tidigare varit verksam som

arkitekt i Japan, vilket i hög grad präglat
hans idéer hemma vid ritbordet. När han
utformade friggeboden lät han sig inspireras av japanska tehus, som enligt tradition
är avsedda för ceremoniellt tedrickande i
naturskön idyll.
– Friggeboden har ett liknande yttre
med pyramidformat tak och en framhävd,
utskjutande takfot som enbart vilar på
ströläkt, vilket känns smäckrare än en
konstruktion på takstolar. Även terrassen är typisk för ett tehus, liksom det
ovanhängande vindspelet vars ljud ska
förstärka känslan av svalka, berättar Ola.
huset är byggt på plintgrund och

bärande stolpar som ger intrycket att det

6|
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”svävar” en bit ovanför marken. Blindbotten under huset består av fibercement,
den moderna motsvarigheten till eternit.
Samma material pryder även fasadpanelen.
– Jag har prioriterat material som är så
underhållsfria som möjligt. Tanken är ju
att sommarstället ska ge rum för avkoppling, snarare än plikter och arbete.

strålar in i rummet. Hans egen friggebod
har en mer modest prydnad i form av en
skorstenshuv.
– Lösningen med takkupolen kom jag på
när vår friggebod redan var byggd, tyvärr.
Vi får nöja oss med ljuset från fönstrena
och dörröppningen, säger Ola och blickar
ut mot solskenet.

Med 17 Bäst i Test under de senaste åren, 15 rykande färska vårnyheter och massor
med bra erbjudanden löser vi alla tänkbara uppgifter i trädgården. Du hittar oss i den
Servande Fackhandeln där du får din STIHL och VIKING monterad och provstartad.
Vill du läsa mer?

ola torrång har idag utvecklat sin

friggebod till ett färdigt typhus, kallat
”Kyoto”. Men det senare skiljer sig en
aning från hans befintliga hus. Istället för
tegeltak ”som är bökigt att foga samman”
har typhuset ett mer lätthanterligt tak
av shingelplattor. Dessutom kröns huset
av en central, öppningsbar takljuskopol
som med speglar kan reflektera solens

www.stihl-showroom.se

Fläktande
klockor. På ve-

randan hänger ett
vindspel som ger
rogivande klang,
men också bidrar
till “en känsla av
svalka”.

ASKIM
KUNGÄLV
KÅLLERED
PARTILLE
STENUNGSUND

GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB
KST KUNGÄLVS SKOG & TRÄDGÅRD
AGRIA TRÄDGÅRDSMASKINER AB
PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD AB
PERSSONS HYRMASKINER AB

www.stihl.se
031-68 38 80
0303-183 00
031-795 08 63
031-340 28 24
0303-885 70

Samtliga priser är rekommenderade priser inkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2011-06-30. För mer bäst i test information se www.stihl.se.

Boarea 10 m2 (Byggnad
sarea
12 m2 + 3 m2 tak över
trädäck)

produktnyheter

regnvatten direkt i
trädgårdsslangen

För hantverkare som vill mäta avstånd,
höjd och lutning på ett enkelt sätt finns
nu GLM 80 Professional från Bosch. Avståndsmätare och lutningsmätare i ett! Mätaren kan även omvandlas
till ett digitalt vattenpass genom att klicka fast en mätskena, som har utformats speciellt för detta ändamål.
Övriga funktioner är bland annat beräkning av area och volym,
indirekt avstånd och höjdmätning. Sensorn gör det möjligt att
exempelvis beräkna höjden av en byggnad med en enda mätning.
Du styr verktyget med hjälp av tydligt organiserade knappar
märkta med symboler, och drivs av ett lithiumjonbatteri som
laddas med hjälp av en
mikro-USB-kabel. Upp
till 25 000 individuella
mätningar är möjliga per
batteriladdning.
Man kan mäta avstånd upp till 80 meter
och har en noggrannhet
på +/- 1,5 millimeter.

A220

Den svenska sommarens varierade väder fyller snabbt en tunna
med vatten som kan användas i trädgården. Med Gardenas
helt nya Classic Pump i vattentunnan kan du sedan koppla
till vattenslangen och vattna
enkelt och bekvämt. Ett tips är
att lägga pumpen på en sten
över bottenskiktet i tunnan,
då får du ett kalkfattigt vatten
som även känsliga växter tål.
Pumpen är så pass stark att
du även kan koppla den till en
liten vattenspridare. Glöm inte
att 10 meter ½” slang är lika
med 60 meter ¾” slang med
bibehållet tryck!
Den tystgående pumpen
kan antingen hängas inne i
tunnan eller placeras i botten
av tunnan. En särskild monteringsfot förhindrar att smuts sugs in i pumpen. Den slås
automatiskt på när vatten tas ur tunnan och slås av igen när
du stänger av spridaren eller sprinklern.

Mät rätt på
många sätt

skyddar ditt hus mot
väder och vind till 2026

När bytte
du lås
senast?

Passa på att utnyttja rotavdraget!

Nya ASSA Entré
med d12

Bygga nytt eller byta en gammal
frånluftsvärmepump?
IVT 490 är värmepumpen som ger stor
besparing trygg bekväm drift och extra
mycket varmvatten.
STENUNGSUND ÄNGSVÄGEN 7, TEL 0303-830 80
Tanumshede Riksvägen 133 Tel 0525 - 201 13
Tvååker Björkängsvägen 3 Tel 0340-401 62
Uddevalla Bastiongatan 6 Tel 0522 - 141 70
VARBERG BIRGER SVENSSONS VÄG 19. TEL 0340-890 25
ÖCKERÖ STRANDEN 2, TEL 031-96 25 00
ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSVÄGEN 88, TEL 0303-74 60 85

WWW.COLORAMA.SE

Välkommen att kontakta oss.
Vi är experter på frånluftsvärmepumpar.

www.ivt.se

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

RINGS
PIE

YD

SK

ANGERED SALVIAGATAN 1, TEL. 031-332 45 58
ASKIM HANTVERKSVÄGEN 12, TEL 031-748 47 30
GÖTEBORG DANSKA VÄGEN 96, TEL 031-337 55 50
KUNGÄLV TEKNIKERGATAN 7. TEL 0303-630 40
MÖLNLYCKE HÖNEKULLAVÄGEN 21. TEL 031-88 56 88
ONSALA MARIEDALSVÄGEN 234, TEL 0300-618 88
PARTILLE MELLBYVÄGEN 33. TEL 031-340 05 70
STENKULLEN FÄRGVÄGEN 6. TEL 0302-222 45

ASSA Entré är ett helt uppdaterat lås,
försett med ASSA d12 – låscylindern
med kopieringsskyddade nycklar.
ASSA Entré finns nu hos din handlare.

KO

Från luft
Alcro Bestå Fasadsystem,
till värme

Från luft
till värme

DA D
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Lägg krutet
på uppfarten
- När jag träffar kunden första
gången försöker jag lyssna av och
vägleda kunden. Om det är ett nytt
boende för familjen så tycker jag
att det är bra om de kan bo där
ett tag och känna efter hur det är
innan de bestämmer vad de vill
göra på tomten.
Det är viktigt att få rätt material
på rätt plats. Det lilla torpet kräver
en viss typ av sten jämfört med en
stor nybyggd villa i modern stil.
Janne berättar om en villaägare
som under loppet av tre år byggde
om sin tomt två gånger. Därför
hade han bestämt sig för att bo
in sig i det nya huset innan han
gjorde något. Värt att tänka på!

Kan det bli för kalt
och enformigt?
Janne Möller, Tölö Mark & Miljö AB, tycker om kluriga stenläggningar och kundmöten. Speciellt stimulerande är det
när kunderna vill sticka ut lite och vill ha något annorlunda.

Janne Möller har arbetat med sten
hela sitt liv och han älskar sitt arbete. Efter en trafikolycka för ett
par år sedan valde han att tillsammans med Dick Samuelsson starta
ett företag. De köpte en gammal
bil och såg framför sig en lugn tillvaro med lagom mycket jobb. Men
det rullade snabbt i gång och i dag
har företaget Tölö Mark & Miljö AB
sex anställda.
Sedan Janne Möller började arbeta i branschen
har det hänt en del.
- Jag tillhör den gamla stammen. Förr när
man hade tagit i hand så gällde överenskommelsen. Nu måste man gardera sig på ett helt
annat sätt. I dag upprättar jag därför alltid ett
hantverksavtal. Det är bra både för mig och
för kunderna.

10 |
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- Det kan det bli, men det finns
valmöjligheter. Blanda stora och
små stenar eller välj en marksten
med struktur som ger mer liv åt
trädgården. Eller kombinera olika
typer av sten t ex natursten med

marksten.
Vid valet av sten ska man också tänka på
var de ska ligga. Garageuppfarten kräver till
exempel en viss typ av sten jämfört med en
altan. Rådgör med din handlare,
Garageuppfarten tycker Janne att man ska
lägga ner krutet på. Det är det första besökarna
ser och ska ge en Wow-känsla.

I dag bygger man miljöer
Under de år som Janne har arbetat har han
sett en utveckling från 80-talets trädgårdar
där allt skulle vara grönt till dagens trädgårdar
med stenläggning där man mer bygger miljöer.
Redan från början planerar man för belysning
och väljer krukor i stället för fasta rabatter.
- Jag tycker att det är bra. Om man till exempel släpper fyra plattor i en stenläggning
för att plantera där så är man låst. Ställer man
krukor där i stället så kan man flytta dem till
en annan plats senare. Nackdelen är i och för
sig vattningen.

Även de traditionella rabatterna runt husväggen är på tillbakagång.
- Jag har gjort jobb i 50-tals trädgårdar vid
generationsskiften. De nya ägarna får inte allt
för sällan gräva upp och dränera om. Många
väljer då bort rabatterna runt huset.
- I stället lägger man en kullersten för att få
lite liv. Kullersten har blivit eftertraktat och
finns i olika storlekar. Vid ett nybygge står det
på arbetsbeskrivningen angivet exakt vilken
storlek stenen ska ha.
Det är fortfarande de gråmelerade stenarna
som är populära. Det beror på att de passar till
de flesta husfärgerna. Men återigen blanda - till
exempel gråstenen med en kant gatsten och
du skapar mer liv.

En tankeställare:
Vår tid är dyrbar och många som vill ha en
lättskött tomt väljer därför stenläggningar i
tron att de är underhållsfria. Men det finns
inte något som är helt underhållsfritt. Även en
stengång måste skötas. Vill du inte ha ogräs,
ja då får du jobba lite.
- Jag går ofta förbi villor med trädgårdsgångar som ser tråkiga ut. Ofta är det mycket
mossa och annat nerfall på dem. ”Jag måste
ha en matta under stenarna för jag vill inte ha
ogräs” säger många men det har inte med det
att göra. En matta lägger man för att separera
de olika materialen.
- Det gäller att hålla rent. Man får spola
av stenläggningen emellan åt. Gör rent med
stålborste och lägg på ny fogsand. Man måste
fylla på det som har försvunnit i samband med
hällregn och stormvindar. Satsa på en vår- och
höststädning så
har du en vacker stenläggning
under lång tid.

tan ogräs!
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Vi har allt till din trädgård: marksten, natursten, mursten,
dekorsten, gräs, belysning, sand & grus, VA material m.m.
Det finns speciella redskap, med
både borste och
stålskrapa, för
rengöring mellan
plattorna.

Öppettider: Måndag - fredag 07.00 - 17.00, lördag 09.00 - 13.00.
Entreprenadvägen 1, Göteborg. Tel: 031-55 92 00. www.gardajohan.se

Blanda stora och små stenar

Arbetsbeskrivning på hur du lägger
sten finns hos de flesta trädgårds/
stenhandlarna.
Det viktigaste rådet som Janne Möller ger är:

Gräv tillräckligt
djupt!
Hur djupt du ska gräva bestäms av
markförhållandet och vad ytan ska
användas till.
- Den tjälen som vi har haft i år har
varit helt otrolig. Tjälen har varit ner
på över en meter och det är vi inte
vana vid här på Västkusten.

Janne Möller

Trött på alger,
stickor och träolja?

I dag finns det olika mursystem i byggsatser som gör det
lättare för en lekman att själv bygga en stabil mur. Men
som alltid är det viktigt att underarbetet är rätt utfört.
Rådgör med din handlare för utförligare råd och beskrivning.
•

I stora delar av Göteborgsområdet
är det blålera och då måste man ner
till minst 30 cm.

Underarbetet
- Jag tar in en grävmaskinist som gör
underarbetet. När han är klar ska jag
ha 10-12 cm att lägga plattor på. Maskinisten hårdgör ytan, lägger en matta,
ett bärlager med grus och sedan sand
(måste ha något som binder), ”paddar”1,
och slutligen läggs sättgrus.
- När plattorna är lagda kör jag med
en vibratorplatta (dvs stampar1,) och
då får det inte vara luft under. Jag

NY ALTAN
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Skicka in ritn fert!
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I NATURSTEN

rekommenderar alla att stampa när
läggningen är klar.
- Ett väldigt stort problem i nybyggda
villaområden är att husen ligger lägre
än vägen. Vad gör vi av vattnet, brukar
jag fråga husägaren? Det är husägarens
skyldighet att ta hand om vattnet på
sin tomt. Man måste leda bort vattnet,
bra dränering och om möjligt leda ut
det i avloppsystemet.
Ska det vara en körbar yta? Då
måste du vara ännu noggrannare med
underarbetet.

Med Sioo

Jämförande studie i 2 år

Marksten &
Trädgårdsmurar

Kontor o. lager:
Häggvalldamm (mittemot Statoil)

•

Den nya generationen träskydd med
miljövänlig kiselteknologi. Passar allt trä
såväl ute som inne.

Tel. 0304-66 73 89, 0708-66 73 89

•

Ljus, ren, UV-säker träyta utan pigment.
Ytan blir len, vattenavvisande och stickfri.
Aktiv och förebyggande verkan mot alger.

Fukt i din
krypgrund?

Försäljning sker via egna återförsäljare
samt hos K-RAUTA och Happy Homes.
Läs mer på www.sioo.se där också info om
återförsäljare finns samt utförlig broschyr
för nedladdning.
Sioo Wood Protection AB
Tel: 0707-42 42 62
www.sioo.se
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Lägg märke
till fiberduken
som ligger
mellan makadammen och
jorden.

Stort utbud av
flaggstänger,
flaggor och
vimplar m.m

Öppet: Vard 15-17, Lörd 11-14
Lördagsstängt v 26-32.
Semesterstängt v 29-31

Upp till 10 års hållbarhet med enkelt
underhåll, utan ”årlig oljning”.

stödmur så tänk på att lägga på bakfyllningen hela tiden. Använd makadamm
(16-32 mm vanligaste) även i en slänt.

Det har två funktioner, dels
att stötta muren och dels att
dränera. Använd inte betong
för det är inte säkert att det
är dränerande. Och använd
absolut inte flis. Det kan
fungera i två år sedan har
smuts täppt igen och inte en
vattendroppe rinner i genom.

• fiberduken. Slarva absolut

Om man ska bygga en mur över en meter är Keystonemuren ett bra val. Stenblocken är försedda med små håligheter
med plats för låsstavar av glasfiber som håller muren på
plats. I de så håligheterna kan man även fylla på med grus.
Om man ska bygga en stödmur av Keystonesten så går det
utmärkt att använda geonät för ytterligare förankring.

inte med fiberduk! Det är jätteviktigt att lägga en bra fiberduk så att jorden inte kan tränga in. Om
fiberduk saknas är risken stor att jorden
efter 10 år har trängt in i makadammet
och att jorden då ligger närmast muren.
När jorden fryser tränger den ut muren.
Din största fiende i det här sammanhanget är vattnet. Har vattnet ingenstans
att ta vägen så börjar muren luta och
sprängs till slut. Därför måste vattnet
ledas bort!

• förankra. Ska man bygga en stödmur
högre än 40 cm är det viktigt att man
förankrar muren. I dag finns det en typ av
armeringsnät i plast, sk geonät, som man
kan använda. Lägg in nätet i det första och
i det tredje skiftet för att förankra muren.
Fyll på med grus och padda, det får inte
bli för mjukt.

Stenhults AB

Sioo impregnering ger vackert och
hållbart trä utan slit

•

• bakfyllningen. Om du bygger en hög

1, Kärt barn har många namn. Stampar/paddar dvs
packar ihop.

Beklädnad av trappor,
skorstenshällar m.m.

Utan Sioo

schakta ordentligt, både bakom,
framför och under muren. Gör en rejäl
makadammbädd. Bädden bör sticka ut
cirka 20 cm. Och upp till 1 meter bakom
om det är en stödmur för att få hög bärighet och för att undvika sättningsskador.
Man kan även lägga ner dräneringsslangar.

Bild: Heda

Goda råd

Varför lutar muren?
Bild: Benders

I dag finns många markstenar i flera olika storlekar. Ett roligt
exempel är stenen Fantasi från Benders som du kan skapa fantasifulla mönster med. En pall består av stora och små fyrkantiga
och rektangulära stenar. Summan ska bli densamma för en s.k.
mönsterrapport, därför krävs det lite tankearbete att lägga den
här stenen. Det ska inte heller bli några långa linjer vilket gör att
det blir en stabil stenläggning som inte rör på sig. Den passar
därför bra till garageuppfarter.

www.stenhulth.se | info@stenhulth.se

AB Gustav Strömblad
Gamla Alingsåsv 27
433 38 Partille
Tel 031-44 34 72
www.stromblads.com

BOKA EN BESIKTNING av

din krypgrund hos oss.
Ring oss på 031-754 46 00.

UDDEVALLA
CEMENTGJUTERI AB
Tel: 0522-709 14
www.uddevallacement.se

Sten till alla dina projekt!

Minera
Offerdalsskiffer

Starka
Bradestone Old Town
Poolsten weathered Limestone

S:t Eriks
Marktegel Svartmelerat

Benders
Marksten Orlando

r
Kontakta oss afö
de!
n
d
aktuellt erbju

STRÖMBLADS
FLAGGSTÄNGER

Industrigatan 4 , Kungsbacka (mittemot Kungsmässan)
Tel: 0300 - 180 25
Öppet: Vardag 7-16 • Torsdag 7-18 • Lördagar 10-12
www.henrikssonsstenhuggeri.com
Villa&Fritid nr 5 / 2011 |
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EN STOR LITEN NYHET
FöR vILLAägARE
Nu är det tid att beskära växter
som blöder och är särskilt känsliga. Under JAS, juli, augusti och
september har växten de bästa
förutsättningarna för att läka bra.
text

& bild: annica josefsson

JAS

BYT IN, BYT UPP

juli
augusti
september

Förvissa dig om att kompisen inte slutar sitt liv i misär. Vi
köper din begagnade gräsklippare oavsett skick eller tillverkare vid köp av en Jonsered LM 2152 CMDAE.

bästa tiden för beskärning
Buxbomen är lätt att klippa till roliga former.

Vilken tid på året buskar och träd skall
beskäras råder det delade meningar om.
En del växter kan beskäras nästan när som
helst. Medan andra är betydligt känsligare. Många gånger väljer man också tiden
för beskärning ur en praktisk synvinkel.
På vintern är det lättare att se vad man
ska beskära och det är inte så mycket
annat att göra i trädgården. Generellt
är JAS, juli, augusti och september den
bästa tiden för all beskärning. Då växer
det som mest och växten har lättast för
att läka sår.

ska man undvika helt. Av praktiska skäl
är det heller inte så bra när träden är
tunga av frukt.

Att beskära växter
som blöder ska man inte göra under dess
viloperiod. Då är trycket från roten som
störst. Exempel på växter som blöder är
avenbok, björk, klätterhortensia, lönn,
valnöt och vinstockar. Andra känsliga
växter som ska beskäras under JAS är
hästkastanj, tulpanträd och magnolia.

Nu är det dags att klippa avenbokshäcken.
Glöm inte att toppen inte beskärs förrän
den har nått sin fulla höjd.

fruktträd. Att klippa äpple och päronträd

undantag. Buskar som blommar på våren,

går bra att göra under vintern. Medan
körsbär och plommon som är känsligare
ska beskäras efter skörd, dock senast
september. Att klippa under blomning

exempelvis forsythia, syren och rhododendron bör beskäras direkt efter blomning.
Beskär man dem senare är det risk att
man klipper bort blomanlagen för nästa

Villa&Fritid nr 5 / 2011

Jonsered

JONSERED LM 2152 CMDAE

år. Kan man tänka sig ett år utan blommor
är JAS en utmärkt tid att beskära.

Självgående gräsklippare för dig med höga
krav på klippresultat och komfort. Utrustad
med elstart, central klipphöjdsjustering
och extra stor uppsamlare.

OK

Att beskära växter görs av flera anledningar. Dels att locka fram fruktved på
äpple och päronträd. Att avlasta trädet
från grenar som blivit för tunga eller
växer åt fel håll. Bli av med döda eller
skadade grenar. För att ta bort gamla
grenar på exempelvis bärbuskar som
inte ger så mycket bär för att ge plats
åt nya grenar. Eller för att formklippa
buskar eller häckar.
Att veta hur och när man ska beskära
är viktigt. Men kanske ännu viktigare
är att välja rätt träd och buske utifrån
växtplats för att slippa att beskära för
mycket. I vissa fall tappar trädet helt sin
form och karaktär på grund av att man
måste beskära. Tar man av för tjocka
grenar kan trädet fara illa. Detta kan
inte kompenseras på något sätt. Många
använder sårförslutningsmedel, men
det snarare kapslar in rötan än håller
den borta.

NYHET!

JONSERED FR 2311 M
B&S PowerBuilt (6,8 kW),
5 växlar/1 backväxel, 85 cm
brett klippaggregat, mulching
eller bakutkastfunktion.

PRIS EFTER INBYTE FRÅN

5.000:-

beskär av rätt anledning

växter som blöder.

14 |

NYHET!

Har du tröttnat på att traska bakom gräsklipparen?
Kliv upp i förarstolen!
Jonsereds nya Frontriders i miniformat är perfekta åkklippare
för vanliga villaträdgårdar. Bakvagnsstyrningen och det frontmonterade, 85 cm breda klippdäcket gör det både roligare att
köra och enklare att klippa runt buskar och träd.
Välkommen in och provkör en äkta Frontrider som inte kostar
mera än en trädgårdstraktor.

21.900:CS 2240S Motorsåg.
gT 2123 grästrimmer.
Lätt och effektiv. Levereras med
tap´n go trimmerhuvud. 0.59 kW, 4.5 kg.

4.200:-

Allround, lättstartad med verktygsfritt
kedjebyte/spänning. 1.8 kW, 4.4 kg

4.900:© 2011 Jonsered. Alla rättigheter förbehålles.

Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05
Brastad: Raketservice, 0523-471 70
Falkenberg: Maskingruppen AB, 0346-71 54 00
Göteborg: Järnartiklar AB, 031-337 08 00
Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00

Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00
Mölnlycke: Motorshopen i Mölnlycke, 031-88 00 10
Munkedal: Axima, 0524-133 57
Strömstad: Yngves Maskinservice, 0526-611 79

Villa&Fritid
Villa&Fritidnr
nr55//2011
2011| | 15
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Stefans tips

Glöm inte att kontrollera gasolen
Gasol är en mycket driftsäker och bra energikälla. Risker vid användning av gasol beror främst på läckage i slangar och anslutningar eller
bristfälligt underhållen utrustning.
- Se alltid till att du använder godkända slangar och tillbehör och att
du följer bruksanvisningen innan du börjar använda gasolutrustningen,
säger Anders Rogstedt, affärsområdeschef på AGA Gas.

eller läckagedetektionsspray (aldrig med en brinnande
tändsticka!). Börjar såpvattnet bubbla är det ett tecken
på läckage.

•

Kontrollera gasolslangen.Om du upptäcker sprickor
eller andra skador byt ut slangen mot en ny.

•

Kontrollera också din tryckregulator som säkerställer
att du inte får för högt tryck till din gasolutrustning.
I regulatorn finns ett gummimembran som åldras
med tiden.

Så här får du rent glaset på kaminluckan:
Fukta lite tidningspapper, doppa det i askan från
kaminen och torka därefter glaset med askan som
rengöringsmedel, fungerar även på inbrännt sot!

6

• Kontrollera också att ditt gasolsystem har en inbyggd

läckagetestare. Läckagetestare finns i flera olika typer där
den enklaste är ett U-rör med siktglas som kopplas in
manuellt. I siktröret kan du se om det strömmar gasol.

Inglasningar och uterum

fererar !
Ni frågar, vi of

Expodul Inredningar AB
Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Tel. 0380-377 130
info@expodul.se

viktiga säkerhetsregler

1. Kontrollera att utrustningen är tät.
2. Stäng ventilen. Stäng alltid flaskventilen.
3. Flaskan skall stå upp. För att säkerhetsventilen
ska fungera rätt.
4. Håll rätt tryck ha tryckregulator ansluten
5. Placera inte gasolflaskan under grillen eller i
utrymmen där temperaturenkan bli upp mot
650 C tex inglasade balkonger. Stark värme kan
göra att säkerhetsventilen öppnas.
6. Gasol är ett bränsle. Experimentera inte med
egna installationer

Nya böcker
Bli med sommarstuga
lotsar dig genom alla
de nya situationer du
som sommartorpare
hamnar i. Det kan
handla om att ordna drickbart
vatten, fånga mössen som byggt bo i
skafferiet eller förvandla en vassig vik
till en badbar strand, hur du skapar en
lättskött trädgård som kan stå övergiven
stora delar av året utan att se misskött ut.
Personligt och lättsamt delar författarna med sig av tips och knep som det
annars tar år att lära sig.

Guld ger betongen ett
lyxigt skimmer, medan
betong i kombination
med rostig metall ger
ett mycket råare intryck. Blanda pigment i betongen för
att få den dramatiskt och stramt svart
eller skirare, nästan vit. Ju mer du experimenterar desto fler idéer kommer du
att vilja prova.
I boken finns både lätta projekt för
nybörjaren och lite större utmaningar
för den som gjutit förr. Utförliga stegför-steg-beskrivningar.

Ulrika Hjalmarson Neideman, Stina
Näslund / Norstedts

Camilla Arvidsson, Malin Nilsson
/ Ica Bokförlag

Vi har vad din

Allt måttanpassat
Pulpet, sadel eller valmad takstomme
Från enkelglas till isolerglas för vinterträdgårdar
Kanalplasttak 16 till 40mm
Skjutgarderober

trädgård behöver!
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PlanTeringsjord
gräsmaTTejord
Täckbark
kullersTen
flis fÖr Trädgårdsbergkross
väggrus
mursand
sandlådesand
gångar
PrydnadssTenar
singel
eu-sand (gungsand)
dansk sjÖsTen, sv/viT
naTurbeTongsand
makadam
färgaT grus
markduk
m.m.
sTen

Hela sortimentet hittar du på www.lysegarden.se
Öppettider: 06.45–15.30 • Tel: 0303 -22 31 30
Torsdagar öppet till 18.00

www.expodul.se

inne men ändå ute

Få fyr på brasan

Fint med stenar och sand.

Nyhet, fasadpartier!
Vikväggar
Lyft/skjutpartier
Glastak

Uterum,

. . . och torka med det på rutan.
hushållspapper för att torka bort ränder osv.
Resultatet är en helt sotfri ruta på mindre än en
minut!

Hämta själv eller
beställ & vi levererar!

• Tändveden ska vara riktigt torr och kluven till små bitar.
Förvara tändveden på ett varmt och torrt ställe.
• Förvara tändveden på ett varmt och torrt ställe.
Doppa i askan med fuktigt tidningspapper . . .
Alla träaskor är alkaliska (fettlösande) i vattenlösning och fungerar dessutom som slipmedel utan
att repa glaset.
Ju smutsigare det är desto fuktigare papper får
man använda. Eftertorka med en fuktad mirakeltrasa (alltså microfiberduk) eller lite fuktigt

Värme - Vatten - Sanitet

Så här kontrollerar du gasolutrustningen

• Kontrollera att alla skarvar är täta med hjälp av såpvatten

Rengör glaset
med aska

• Använd finkluven ved i början och lägg på
större klampar när det har tagit sig ordentligt.
• Torr näver funkar jättebra som braständare.
• Låt gärna veden ligga inne i rumstemperatur för
att torka lite extra innan den används.
• Hugg veden i tid och låt den gärna torka i två år.
Tidningspapper kan vara bra vid problem med
dåligt drag innan det blivit varmt i rökkanalen.
Till att tända brasan med är det sämre.

Alla våra pumpar är snåla.
Men den här tar verkligen priset.

Uterummet blir ofta ett av husets
mest använda rum. Ett rum som
inbjuder både till umgänge och avkoppling. Rätt utformat skapas en
utmärkt länk till trädgården.
För att lyckas bör uterum met
måttanpassas till det befintliga huset.
Ett bra uterum harmonierar till både
huset och trädgården.
Det finns många namn på det
populära rummet, uterum, vinterträdgård, inglasad altan, inglasad
veranda, orangeri eller inglasad
balkong.
Inglasningspartier finns i olika isoleringsnivåer och man kan även välja
underhållsfria PVC-partier. / Expodul

Ifö Sign vägghängd WC

359001
IVT FÖRSÄKRING

års

Ytterby ör
KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Vår nyaste berg-, jord- och sjövärmepump IVT Greenline HE
är utrustad med den senaste generationens A-klassade
lågenergi-cirkulationspumpar. Det gör att elförbrukningen
reduceras ytterligare vilket ger dig ännu lägre uppvärmningskostnader. En god nyhet för dig som vill spara både pengar
och miljö.

0303-921 45

Ytterby ör

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

0303-921 45

www.ivt.se

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

Truckgatan 2,

Rollsbo ind. omr. Kungälv
Telefon: 0303-921 45
Öppet: vard. 9-17, lörd. stängt

Villa&Fritid nr 5 / 2011 |
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AUKT. SERVICE

Värt en omväg
En guide till några av vårt
lands trevligaste plantskolor. Lär känna några verkliga
trädgårdsprofiler, som delar
med sig av sin yrkeskunskap,
presenterar sina favoritväxter
och ger nyttiga odlingsråd.
Boken vill kasta lite extra
ljus på de som har en egen
identitet och profil samt är förvaltade av människor
som av olika skäl brinner för det här med trädgård
och växter.
De flesta av plantskolorna i boken har också någon
form av egen odling. Då vet du att växterna har fått
en bra start i livet och att du kan få goda råd för att
lyckas med den nyinköpta plantan.
Plantskolor värda en omväg av Susanna Widlundh, Norstedts

lätta pengar.

Det vimlar av fina trädgårdar i Sverige.
Stora och små, exklusiva, enkla, blomrika
och strama. Med den här boken i din hand
kan du besöka dem alla. I Trädgårdsriket
öppnar omkring tusen trädgårdar sina
grindar för dig, landskap för landskap.
Trädgårdsriket är en uppföljning och
fortsättning på Trädgårdsguiden som
kom ut 2007 och som var den första svenska motsvarigheten till engelsmännens Yellow Book. Sedan
dess har tusen svenskar öppnat sina trädgårdar för
allmänheten.
Trädgårdsriket av Gunnel Carlson, Norstedts

Caféer bortom vallfartsvägarna
på den halländska landsbygden

finns en skatt av charmiga
kaféer och gårdsbutiker. Här värnas om det genuina, om gamla hantverk och
traditioner, kunskaper som annars lätt faller i glömska. Resan kryddas med en
härlig blandning av recept. Ibland kan det handla om en alldeles egen variant
av en gammal favorit.

Alla älskar loppis, eller ...
I Vad är det värt jämförs och synas alla möjliga föremål
som brukar väcka frågor. Du får veta om möbler, textilier, keramik, ädla och oädla metaller, konst, böcker,
vintage och smycken. Är det gammalt? Hur ser man
det? Är det dyrbart? Vad tittar man efter egentligen?
Tipsen är lika användbara för den som ska ut på
skattjakt i antikhandeln, på auktioner och loppisar
som för den som själv vill sälja.
Vad är det värt? - Antikt & gamla saker av Christine
Hansson,Ica Bokförlag

och i Bohuslän. Läsarna får tips om de bästa caféerna i som-

marmetropoler som Marstrand, Smögen och Fjällbacka men även
tips om cafépärlor belägna bortom turiststråken, på öar i skärgården
och i det bohuslänska inlandet. Numera går det att få ett glas vin till
smörgåsen eller en konjak till kaffet på många caféer. Men tack och
lov finns även några klassiska konditorier med bakverk i fokus kvar.

Båda böckerna Café Bohuslän och Alingsås samt Halländska gårdsbutiker & kaféer är
skrivna av Åsa Hasselblad, Kristina Eriksson, Anna Hult, Isaberg förlag

skyddar
takpannorna
Ny metod

NIBE™ F2025 | LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP
Med NIBE F2025 kan du sänka din energikostnad med så mycket som 65%.
Den finns i fyra olika storlekar (6, 8, 10, eller 14 kW) och är utrustad med en
effektiv scrollkompressor som arbetar ända ner till -20°C. Komplettera med
en NIBE inomhusmodul och få en högpresterande, tystgående värmepump
som gör det lätt att spara.
Läs mer om våra luft/vatten-värmepumpar på www.nibe.se

INSTALLATION

N-CENTER

RESERVDELAR

ETB Installation AB
Tel 031-704 23 60
okslättsgatan 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
Tegnérsgatan 11A, Göteborg
www.rorpac.se

På mindre än en timme reser du
från de djupa skogarna i norr till
färgstarka, myllrande Malmö eller
till konstnärernas Österlen med
det magiska ljuset. I boken finns
mängder av tips på sevärdheter,
boende och restauranger, men
också inspirerade reportage från
några av de allra bästa utflyktsmålen.
De upptrampade turiststråken i Skåne följer kusterna, men med denna heltäckande guide hittar du
även guldkornen i det övriga landskapet.
Upptäck Skåne - En guide för hela året av Emilia
Söelund, Ica Bokförlag

Boka nu

Växtlighet och smuts på takpannorna är inte bara ett estetiskt proditt
blem. Pannornas hållbarhet och
Utnyttja
G!
livslängd riskerar att försämras.
R O TAVDRA
Med hjälp av en ny metod kan
takpannorna skyddas från framtida växtangrepp.
Metoden som kallas dyny® har utvecklats
i Finland och lanseras nu på den svenska
marknaden av företaget Svenska Tegelskydd.
- Metoden används numera flitigt i Finland
där den även testats av statliga finska provningsanstalten VTT, med bra resultat.
För att metoden ska fungera måste taket
behandlas i två steg. Först tvättas takpannorna med dyny® tegeltvätt som avlägsnar
all smuts och påväxt. När pannorna torkat
impregneras de med ett medel som skyddar
pannorna från fukt. Det innebär att sporer
från mossa, lavar eller annan växtlighet inte
kan slå rot.
- Impregneringsmedlet bildar en transparent yta som gör att takpannorna inte kan

vI UTFÖR
ÄVEN
FASADTVÄTT
!

- Det är ungefär som att ”klippa gräsmattan”. Taket blir rent och snyggt ett tag, men
snart börja det växa igen. Problemet är
att påväxten skadar takpannornas yta och
bidrar till att de att långsamt vittrar sönder.
Därmed riskerar man att få byta ut takbeläggningen tidigare än vad man tänkt sig.
det är främst betongpannor som utsätts för

Innan takpannorna impregneras tvättas de först
med ett dyny® tegeltvätt som avlägsnar all smuts
och påväxt.

suga upp vatten. Takbeläggningen fortsätter
dock att ”andas” som förut.

påväxt. Traditionella lertegelpannor klarar sig
däremot i regel bättre, eftersom pannornas
ytskikt är hårdare och mindre poröst.
I Finland har många villatak som behandlats med dyny® varit fria från påväxt i över
tio år.
- Vi har fem års garantitid på skyddsmedlet, men generellt kan man räkna med att
taket är skyddat under längre tid än så.
För mer info. och gratis offert kontakta.

om man rengör taket på vanligt vis,

till
exempel med en högtryckstvätt, är det svårt
att komma åt rötterna.

SVENSKA TEGELSKYDD AB
www.tegelskydd.se • Tel. 031-87 26 46
Lars 0706-10 58 00 • Jyrki 0706-46 75 70
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Mats råd är
att behålla
gamla fönster
Gamla träfönster är oftast värda att renovera, även om de
ser risiga ut. Mats Lindström,
fönsterhantverkare på Husögat, ger här goda råd om hur
du kan underhålla och energiförbättra dina fönster, istället
för att byta ut dem.
Gammalt gott virke. Det lönar sig att renovera gamla träfönster av bra kvalitet,

text: lars bärtås

TomTer Till salu

| bild: jan-erik weinitz

säger Mats Lindström, fönsterhantverkare på Husögat.

gör att livslängden för dessa fönster i regel är betydligt längre än för modernare
träfönster, säger Mats Lindström.
gamla fönster
och försöka renovera dem, med undantag från fönster där rötskador trängt in
i karmarna. Tycker man jobbet är alltför

Experternas råd till dem
som vill renovera och
restaurera sitt gamla
hus är att göra så lite
som möjligt. Och det
gäller inte minst fönster

och dörrar. Det finns alltför många exempel
på misslyckade ingrepp, där man inte tagit
hänsyn till husets arkitektur och ålder.
Det vill denna bok råda bot på. Fönster &
dörrar på äldre hus vill få husägare att bevara
husets gamla fönster och dörrar i stället för

mats råd är att behålla

En tomt ca 1000 kvm. Anmäl ert intresse för den
inkommande tomten med ett trevligt lantligt läge.
Kontakta thomas rihlert 0706-32 06 83

krävande kan man lämna in fönstrena hos
en fönsterhantverkare, vilket naturligtvis
kostar en slant.
– Men det är ändå lite billigare än att
byta fönster och har man ett äldre hus
föredrar man ofta att bevara sina fönster
och glas av estetiska skäl.
Forts sid 22

tjörn-SibräCKA

▼

Att ägna sommarveckor åt att skrapa och
måla gamla fönster kan kännas träigt.
Men träfönster kräver oundvikligen underhåll – och som regel håller fönster av
äldre modell oftast god kvalitet trots att
utseendet har falnat.
– förr i tiden var man noggrann med att
välja det bästa virket för fönstrena, vilket

inKommAnde! billdAl

att byta dem. I boken, som är en blandning
av fakta, historik och praktiska gör det självanvisningar, får läsaren nödvändig kunskap
och redskap för att lyckas med renoveringen
och underhållet av husets fönster och dörrar. Liselotte Jarnerup Nilsson, Ica Bokförlag

Vad vill du uppleva med en ny bostad?

Det finns självklart många olika anledningar till att byta bostad. Att få större
plats eller kanske mindre. Att få påta i jorden eller slippa trädgårdsarbetet
Avfallskvarn för matavfall
Vad
vill
du
uppleva
med
en
ny
bostad?
bättre för miljön än kompost
helt och hållet. Det viktigaste är att du får uppleva det du vill. Elmgrens
och hämtning av matavfall
Det finns självklart många olika anledningar till att byta bostad. Att få större
Fastighetsbyrå
AB
hjälper
ochträdgårdsarbetet
säljare att komma ett steg
plats eller
kanske
mindre. Attbåde
få påta iköpare
jorden eller slippa
Ingen lukt, flugor
helt och
hållet. Det viktigaste är att du får uppleva det du vill. Elmgrens
närmare den
upplevelsen.
och blöta påsar
Fastighetsbyrå AB hjälper både köpare och säljare att komma ett steg
närmare den upplevelsen.

Biblioteksg.16B,
Mölnlycke
58 58
Biblioteksg.
16B, Mölnlycke031-88
031-88 58 58
www.elmgrensfastighetsbyra.se
www.elmgrensfastighetsbyra.se

Vi har kvarnar för
alla kök från stuga
till storkök.

Avfallskvarn AB
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älvängen-hult
En tomt öster om centrala Älvängen ca 1800 kvm.
Lantligt, vackert läge. Bygglov finns för 1,5 planshus.
Kontakta thomas rihlert 0706-32 06 83

onSAlA-röde holm

6 tomter ca 1000 - 2300 kvm. Tomten har
lantligt läge, nära hav, bad och båtliv.
Kontakta thomas rihlert 0706-32 06 83

FjäråS-torpA dAlA

Två tomter ca 2000 kvm per tomt. Högt, ljust lantligt och
vackert naturläge. Lämplig byggnation: Enplanshus.
Kontakta thomas rihlert 0706-32 06 83

åSA

Två plana tomter, ca 1100 kvm per tomt, söder om Åsa
centrum i nytt planområde. Nära till bad och båtliv.
Lämplig byggnation: En eller 1,5 planshus.
Kontakta thomas rihlert 0706-32 06 83

Kungälv-KAreby
Två tomter om vardera ca 1500 kvm. Ljust och
öppet läge, nära skola och affär. Lämplig
byggnation: En, 1,5 plan eller sluttningshus.
Kontakta Christer Andreasson 0768-33 16 25

tjörn-gAmlA myggenäS
En tomt ca 1000 kvm. Högt soligt läge. Härlig utsikt över
ängar och hästhagar. Lämplig byggnation: Enplan, 1,5
plan eller sluttningshus. Nära skola och salta bad.
Tomtpris: 750 000 ex väg och va-avgifter.
Kontakta Christian Svensson 0706-66 69 32

Minskar sopornas
vikt med 80-90 %

www.avfallskvarn.se
tel 031 7443950
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Tre tomter om vardera ca 1200 kvm. Lantligt
belägna. Utsikt över ängar och hagar.
Lämplig byggnation: En eller 1,5 planshus.
Kontakta thomas rihlert 0706-32 06 83

pArtille-SKulltorp

En tomt ca 700 kvm. Attraktivt, soligt och högt läge i
befintligt villaområde. Prisbild på 1,5 planshus Wise 8,
med färdig övervåning, inklusive tomt och avgifter
ca 4 milj. Planen tillåter även 2-planshus.
Kontakta Christian Svensson 0706-66 69 32

Trivselhus göTeborg
031-89 50 80
sTampgaTan 14
www.Trivselhus.se
en del i
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Bra
fönstervård

Mats tipsar om
Om du har en äldre villa eller fritidshus bör du ta en närmare titt på
fönstrena någon gång per år. Fönstrena åt söder brukar vara mest utsatta på grund av påverkan från solljuset.

Sommarhits 2011!
Veckans-gamla-goding
Med 93 års gedigen erfarenhet av sommarfirande lovar vi både klassikerna, bubblarna och
landsplågorna som gör sommaren 2011 till den
bästa någonsin för alla smaker och plånböcker.
Välkommen in!

Douglas Sunedahl på Fönsterögat skrapar
bort gammal
fönsterfärg
med varmluftspistol

Underhåll

Energiförbättra

Uppblåsbar båt Proaqua 300

För max en vuxen och två barn eller 160 kg.
Mått 115 x 230 cm.
31-4283

placerar du tätningslisten på bågen och vid
utåtgående bågar på
karmen. I kopplade bågar bör du inte montera
en tätningslist mellan
bågarna, istället bör där
finnas en dammlist som
tillåter luften att cirkulera mellan bågarna.
Dreva: Ibland kan kalldrag beror på att isoleringen
(drevningen) mellan fönsterkarm och vägg är
bristfällig eller har sjunkit ihop. Undersök området genom att lossa ett foder på in- eller utsidan.
Komplettera med nya drevremsor, till exempel
av glasull. Utförligare beskrivning av hur du går
tillväga finns på isolerföretagens hemsidor.

Sänk
energiförbrukningeN
Ett tips är att sätta in en extra glaskassett i fönstrets innerbåge, under förutsättning att det finns
utrymme för detta. Om du har kopplade fönster
med två bågar går det ofta bra att montera ett
så kallat lågemissionsglas på insidan. Denna typ
av glas, som hindrar värme att tränga ut, kan
förbättra fönstret så att det får U-värde motsvarande ett modernt treglasfönster. Monteringen
bör göras av en fackman.

Planera din tid
Ersätt den gamla listen med till exempel en silikonlist.

Exempel på reparation. Ytterbågen brukar
vara utsatt för väder och vind, i regel räcker det att
byta ut den nedre delen av träet.

Av mässing. Ø 105 mm.
31-3487

299:- (429:-)

Måla

Täta: Läcker dina fönster in kyla bör du börja
med att se över tätningslisterna. Ersätt den
gamla listen med till exempel en silikonlist.
Den nya listen ska placeras så långt in mot den
varma sidan som möjligt. Vid inåtgående bågar

Skeppsklocka

Lätt ta
bort färg.

Skrapa först bort allt löst kitt och färg. (Vid större
renoveringsarbeten är det enklast att ta bort
färgen med värmelampa). Rengör med trärent
och impregnera med olja. Passa även på att
kontrollera tätningslisterna ifall de torkat och
behöver bytas.

Solljus och fukt påverkar färgens hållbarhet på
karmar och bågar, och när färgen börjar flaga
är det läge att måla om. Vid ommålning bör du
först kitta om fönstrena. Ytorna vara rena och
målningen måste ske när materialet, inklusive det
nya kittet, är helt torrt. Förvara gärna fönstret
i torrt utrymme en vecka innan du påbörjar
målningen.
Om du vill komplettera originalfärgen bör du
helst använda samma typ av färg. Äldre fönster,
fram till 1950-talet, målades alltid med linoljefärg. Är du osäker på färgtypen kan du granska
hur den gamla färgen spruckit. En linoljefärg
brukar spricka upp i täta, spindelvävslika mönster. En alkydfärg spricker upp i lite större och
hårda flagor, medan plastfärg lossnar i större
sjok, närmast som gummiartade remsor.

169:-

En fönsterrenovering kan ta längre tid än du tror,
kanske hela semestern rentav. Börja med ett
fönster och lyft inte ut alla på en gång. Fördela
din arbetstid så att du har lite lediga timmar.

199:- (279:-)
Väderstation

599:(699:-)
Kylbox Mobicool T25

Kyler ca 20 °C under omgivande temperatur. Rymmer stående
1,5 liters PET-flaskor. 25 l. Mått 430x285x445 mm. 12/230 V.
34-8692

Trådlös utomhusgivare. Visning av inom-/utomhustemperatur, luftfuktighet, tid, datum samt
väderprognos. Utbyggbar med upp till två extra
temperaturgivare. Drivs med 3 x AA/LR6- och
2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat).
36-4440

från

köp fler

189:-

129:-

2 för 149:- (99:-/st)

Smidig seglarväst med bra passform.
Lämplig för simkunniga personer. Testad och
godkänd enligt EN393.
31-895-1 30-50 kg 31-895-3 70-90 kg
31-895-2 50-70 kg 31-895-4 90- kg

Häng upp i trädgården för vila och avkoppling.
Träkarmar gör den enkel att ta sig i och ur.
Maxvikt 100 kg. Mått 200x100 cm. Totallängd
270 cm. Osorterade färger.
34-8671

Lätt att ta med till stranden, på utflykten och i
trädgården. Lackerade stålrör och polyestertyg. Osorterade färger.
34-3108

Flytväst

Hängmatta Cotton

Brassestol

Fler kampanjerbjudanden på clasohlson.se
Kundservice och Telefonbutiken 0247 445 00 eller 0771-Clasohlson
Priserna gäller i alla våra butiker, på clasohlson.se och i Telefonbutiken, så länge lagret
räcker, dock längst t.o.m. 27 juli 2011. Ev. webbpris gäller endast på clasohlson.se.
Fraktavgift från 89 kr tillkommer vid postleverans. Mer information på clasohlson.se och
0247-445 00. Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt slutförsäljning.

bygg | el | multimedia | hem | fritid
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Handla byggvaror hos
Färdigmålade vägg och takskivor
för nybyggnad och renovering.

20 års garanti
säger allt.
Känn på lacken. Titta på detaljerna. Du kan lita på en Diplomat.

Finns i flera färger och mönster.

www.huntonit.se

Det effektiva sättet att
hålla källarytterväggar
och golv torra

NYHETER

TAK & MARK 2011

Snyggt och tryggt!

Lös korsordet och vinn lotter!
Skicka lösningen till Villa & Fritid, Box 344, 431 24 Mölndal. Märk kuvertet med ”Korsord”.
Lösningen ska ha inkommit senast den 31/7 2011. Vinsten skickas med post till vinnarna.
Anställda och till dem närstående äger ej rätt att deltaga i tävlingen.
Namn och adress: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

24 |
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1:a pris: Lottpaket Värde: 100:2:a - 5:e pris:
Två trisslotter
Värde: 50:-

Årets nyheter från Benders gör det lättare än någonsin för dig att förädla ditt hus och din tomt.
Markstenarna är fler än någonsin – många av
dem kan du få i olika format på samma pall,
för ett extra personligt uttryck! Men den allra
största nyheten hittar du på taket: Nu ger vi dig hela
30 års garanti för hållfasthet, vattentäthet
och frostbeständighet när du köper ett komplett
Benderstak! Läs mer om garantin och låt dig inspireras på vår hemsida, benders.se – ta sedan raka
vägen till din återförsäljare!

Ett komplett system
Enkelt att montera
IO ÅRTI
TRETTKG
AR AN
TA

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

Komfortvärmepumpar blir allt
vanligare som värmekälla i
våra fritidshus.

Det går även att koppla pumpen till
en fuktsensor som ser till att öka uppvärmningen när den relativa fuktigheten
överskrider en viss nivå.

Nyare modeller kan användas
för att motverka fuktproblem,
förbättra inomhusluften och
spara på elräkningarna med
underhållsvärme.
text: lars bärtås

under sommartid när det blir varmt i

| bild: jan-erik weinitz

Värmepump
praktiskt i stugan
Den nya generationens värmepumpar har
blir allt effektivare och mer funktionella.
Ett exempel är komfortvärmepumpar (luft/
luftvärmepumpar) som numera också
anpassas för behoven i våra fritidshus.
En bra funktion på moderna värmepumpar är ”underhållsvärme” som är

lämpligt att ha när man inte vistas i sitt
fritidshus under den kalla årstiden. Med
hjälp av denna funktion håller pumpen en
låg inomhustemperatur, vanligtvis kring
8-10 grader.
– Funktionen ger enligt våra tester en
klart högre energibesparing i jämförelse

med om pumpen är inställd på normal
rumstemperatur, säger Anders Odell på
Energimyndighetens Testlab.
Andra funktioner på komfortvärmepumpar som fritidshusägaren har nytta
av är luftrening, som filtrerar luften inomhus och tar bort ohälsosamma partiklar.

VÄSTSVERIGES största utställning
Frölunda Smedjegata 4, Västra Frölunda, E-post: info@husknuten.se
Hemsida: www.husknuten.se
Tel. 031-45 09 00 Fax. 031-49 35 42

Underhållsfria fönster
för samma pris
som träfönster!

Välkommen
att hämta
Husknutens nya
jubileumstidning.

stugan kan det vara praktiskt med luftkonditionering. Värmepumpen ställs då
om från värme till kyla och bidrar med
behaglig svalka.
– Man bör dock tänka på att denna
funktion drar mer el än uppvärmning,
vilket leder till högre driftkostnader.
Energibesparingen hos en luftvärmepump varierar efter förhållandena

utomhus och under riktigt kalla vintrar
minskar pumpens effektivitet. Har man
en hög elvärmekostnad i sitt fritidshus
över året kan dock pumpen sänka kostnaderna väsentligt och bli en lönsam
investering på sikt.
– Också när huset används under
årets kalla månader kan värmepumpen
fungera som huvudsaklig värmekälla,
säger Anders Odell.

Vatten från avfrostningen måste ledas
bort så att det inte skadar husgrunden eller bildas ”isgata” på olämpligt ställe.

skaffa värmepump för fritidshuset?
Begär in offerter
från några behöriga installatörer. Offerten
bör innehålla ekonomiska beräkningar
och energikalkyl samt villkoren för drift,
service, betalning och garanti. Tänk på att
det krävs certifiering för att få installera en
värmepump.

Se över värmesystemet
först. Elradiatorernas termostater måste

vara rätt justerade, så att värmeregleringen
slår på först när värmepumpen inte klarar
att hålla inomhustemperaturen.

Störande fläktbuller? Be att få
lyssna på aggregatet före köp, eller jämför
testresultat. Om fritidshuset har tunna
väggar bör utomhusdelen placeras i ett
fristående stativ, för att undvika risken för
resonans.

Avfrostning av utomhusdelen.

Isbildning kan uppstå på förångarbatteriet
utomhus och avrinnande vatten från avfrostningen måste ledas bort så att det inte
skadar husgrunden eller bildas ”isgata” på
olämpligt ställe.

Jämför tester av olika luft/luftvärmepumpar och läs mer information på www.
energimyndigheten.se

med 28 st möblerade VILLOR OCH FRITIDSHUS
Öppet: Månd 12-19, tisd - ons 12-18, torsd 12-17, sönd 12-15
OBS! Midsommarhelgen STÄNGT torsd 23/6 t.o.m. sönd 26/6

Utställningen är Semesterstängd fr.o.m. fred 8/7 t.o.m. sönd 7/8.

VI Öppnar igen månd 8/8.
NY KATALOG UTE NU!
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på arb. kostnaden!

Ett hem är mer
än ett hus

KULLAVIK - MAJ

Besök vår utställning och få en opartisk information.
Det skall vara lätt att välja!
A-HUS • ANEB
YHUS

• BOROHUS
EKEFORSH US
• EKSJÖHUS
HJÄLTEVADSHUS
• HUDI KHUS
KUNG SHUS
• LB-H US
MJÖBÄCKS VILLA
N • MODU LENT
HUS
MYRE SJÖH US
• ONSALAVIL
LAN
SKIDSTAH US
• SKÖNA HUS
SMÅLANDSVILLA
N • VARIANTHU
S
VÅRGÅRDAHUS
• VÄRSÅSVIL
LAN
VÄSTKUSTSTUG
AN

Husknut 2010.indd

För oss på Mjöbäcksvillan
handlar det om att lyssna och
sedan förvalta drömmen på
bästa sätt.

16:15:25

Vi har även restaurang på området!

0325 - 61 81 00 · www.mjobacks.se

KONTAKTA OSS

FÖR MER INFO OM VISNINGARNA
Göteborg: Stefan Offesson: 0706-56 12 87
Martin Thulin: 0733-56 09 52
Varberg: Yvette Fermell: 0761-72 63 93
Kungälv: Thomas Andersson: 0707-22 68 60
Alingsås: Anders Hermansson: 0733-86 13 52

!
Ny huskatalog

1

2010-04-16

Tänk
på detta!

ROMESJÖN 17/4

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

KUNGSHAMN - MAJ

Beställ vår nya katalog på
www.eksjohus.se

INSTÖN - 25/4

Eksjöhus Försäljningskontor
Husknuten
Frölunda Smedjegatan 4
412 32 Västra Frölunda
Tel: 031-45 03 00

Äntligen		 högtryck!
449:-

SPARA 300:-

Visa att du är på topp!

699:-

Stor sortering flaggor och vimplar!

Abus Låskätting av härdat
stål, tygklädd. Godkänt i klass
2 och 3 tillsammans med
klassiska hänglås. Ord pris 662:-

Sodastream Genesis Titan
Inkl.1 Pet-flaska med grå bas.
1 st. kolsyrepatron - räcker till
50-60 liter kolsyrad dryck.
Ord pris 999:-

44:Fasadset

Ord pris 819:-

spara 70:-

129:-

Dörrhandtag A9639

Dörrhandtag A9691
spara 70:-

129:-

SPARA 1000:-

2995:-

Grillöverdrag till
Leon 570 medföljer
utan extra kostnad.

595:-

Nya snygga dörrhandtag
från

Ta med annonsen,
så får du 20%
rabatt på smaker
från SodaStream

flagmore

Abus Sea-Snow 37-55- Hänglås
av stål med bygel av härdat stål.
250.000 olika nyckelkombinationer
för högsta säkerhet. klass 3.

inkl. nyckelskylt
Dörrhandtag av mässing. Passar till dörrtjocklek 38-42 mm.
Utsprång 60 mm. Passande
WC-beslag är A96 till borstat
krom och A262 till krom.

inkl. nyckelskylt
Dörrhandtag av mässing.
Passar till dörrtjocklek 3842 mm. Utsprång 60 mm.
Passande WC-beslag är
A96. Ord pris 199:-

Ord pris 199:-

spara 100:-

OUTDOORCHEF Gasolgrill

LEON 570 (57 cm) med vändbar kon för en hälsosam
och mångsidig matlagning
utomhus. Ord pris 3995:-

Hög
kapacitet!
Lågt pris!
SPARA 1000:-

4995:-

Woods Avfuktare DS40. Tar upp till 17,1 l/

dygn! Täcker upp till 235 m2! Driftsäker! Kan
slanganslutas! Auto-stopp vid full tank!
Ord pris 5995:-

699:-

Bosch Grästrimmer 18 volt ART 26 Li.
Ställbart teleskopskaft (80–114 cm).
Plantskyddsbygel, stödhandtag, plastknivsystem.

Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta.
•
•
•
•
•

Underhållsintervaller upp till 12 år
Optimal kombination alkydolja/akryl
Huset ser nymålat ut under lång tid
Enkel att arbeta med: Droppar inte, lätt att stryka ut
Helt fri från lacknafta: Mindre miljöpåverkan och
enklare att arbeta med
• Torkar snabbt: Gör det möjligt att applicera
två strykningar på en dag
Bli en Demidekkare du också

Här hittar du din Järniabutik med
färg: Järntorget, Olskroken, Lerum,
Strömstad, Västra Frölunda

1495:-

10l
oavsett kulör

Brabantia Torklina, 50 m
på minimal yta! Ord pris 799:-

1295 :-

Bosch Skruvdragare PSR 18 Li-2 med 2
batterier, 2-växlad, snabbchuck, inbyggd
lysdiod. 25 moment samt borrläge.

1695:-

NYHET!

5 års garanti!
Jordankare
på köpet!!

Wallfix

Praktiskt utdragbar torkställning med hela 25 meter
torklina. Snyggt rostfritt
skyddsskåp medföljer.

spara 500-

1495:Ord pris 1995:-

Alingsås Järnia Alingsås, Kungsgatan 38, 0322-106 48

Göteborg Järnia Lerum, Aspenäsvägen 2. Tel 0302-109 80

Kinna Järnia Eboden, Mor Kerstins Torg 2, 0320-140 40

Strömstad Järnia Strömstad, Oslovägen 46, 0526-662 22

Göteborg Järnia Frölunda, Klangfärgsgatan 10. Tel 031-29 21 35

Göteborg Järnia Järntorget, Första Långgatan 1. Tel 031-14 04 70

Nordby Järnia Nordby, Nordby Köpcentrum, 0526-404 80

Älvängen Järnia Axums, Postvägen 4, 0303-74 92 00

Göteborg Järnia Justus, Södra Vägen 51, 031-16 94 30

Göteborg Järnia Olskroken, Redbergsvägen 2. Tel 031-21 80 42

Stenungsund Järnia Rehnberg, Strandvägen 28, 0303-77 01 30
Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma. Priser gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 31/7.2011. Med förbehåll om eventuella tryckfel.

Ta vara på solenergin
Solstrålarna är en ren energiresurs som kan bidra med
värme, varmvatten och även
el till ditt hus. Här bjuder vi
på lite fakta om olika solenergisystem.
text: lars bärtås

Solpaneler

Producera din egen el!

Vi erbjuder nätanslutna solpanelset som ger 2 till 100 kW eller ännu mer. Panelerna kan monteras
på exempelvis husfasaden, taket eller marken. Vi hjälper dig även med ansökan om statligt
energibidrag (som för närvarande är 60 %) samt netto-mätning.

| bild: jan-erik weinitz
Inverter 10, 12, 15 kW

solvärme. En solvärmeanläggning

värmer vatten med hjälp av solen.
Varmvattnet kan användas för tappvarmvatten eller som ett tillskott till
uppvärmningen i huset. Solvärmt
varmvatten kan även användas till
poolen eller för att värma och torka
ut fuktiga områden i huset.
välj solfångare efter behov.

Om du behöver en solfångare för varmvattenuppvärmning kan du antingen välja
ett system för tappvarmvatten eller ett
kombisystem, som bidrar till uppvärmning av huset.
Tappvarmvattensystemet brukar bestå
av 4-6 kvadratmeter solfångare som är
anslutna till en varmvattenberedare med
omkring 300 liters volym.
Kombisystemet utgörs av solfångare
med ackumulatortank. I normala fall består det av 8-12 kvadratmeter solfångare
som ansluts till en ackumulatortank med
500–750 liters volym.
välj modell av solfångare. Den

vanligaste modellen av solfångare för
varmvatten är plana solfångare, som
består av en glasad låda med absorbator
och ledningar där vattnet cirkulerar. Plana
solfångare är lätt att integrera i taket: man
ta bort takpannorna och lägger solfångaren

Systemet på bilden ger:
18x250 W = 4,5 kW
1 solpanel: 220-250 W
6 solpaneler: 1320-1500 W

Inverter 3, 4, 5 kW
Om du behöver en solfångare för varmvattenuppvärmning kan du antingen välja ett system
för tappvarmvatten eller ett kombisystem, som bidrar till uppvärmning av huset.
direkt på ströläkten, samt tätar kanterna
kring takmaterialet med plåt.
En annan variant är vakuumrör, som
består av en rad med glastuber med
vakuum inuti. Vakuumet förhindrar att
värmeenergi som strålat in läcker ut.
Vakuumrören monteras ovanpå takmaterialet och man kan genom att vrida rören
optimera vinkeln mot solen.
värmeutbyte. Solfångarnas årsutbyte
beräknas per kvadratmeter solfångaryta.
Årsutbytet hos plana solfångare ligger
mellan 300 – 530 kilowattimmar per
kvadratmeter och för vakuumrör mellan
450 – 775 kilowattimmar per kvadratmeter. Plana solfångare är ofta billigare per
kvadratmeter än vakuumrör.
luftsolfångare. Om du har problem

med fukt och unket inomhusklimat kan
du använda en luftsolfångare, som blåser
in varm luft i byggnaden. Det är särskilt

lämpligt i ouppvärmda fritidshus och
fuktiga källare. Tekniken är förhållandevis
enkel och billig.

SMART!

Kompakta solpaneler

För till exempel fritid, camping, husbilar och båtar.

solel. Solceller kan bidra med el till huset,

men är en ganska dyr investering om du
redan har inkoppling till det fasta elnätet.
Däremot är det ett lönsamt alternativ på
platser som saknar utbyggt elnät.
Produktionen hos en solcellspanel ligger
på drygt 100 kWh el per kvadratmeter.
sök solvärmestöd! Om du installerar

en solvärmeanläggning kan du ansöka om
solvärmestöd. Stödet uppgår till maximalt
7 500 kronor och kan inte kombineras
med ROT-avdrag. Anläggningen måste
uppfylla vissa kvalitetskrav som föreskrivits hos Boverket. Läs mer på Boverkets
hemsida, www.boverket.se. Ansökan om
solvärmestöd och bedömning sker hos
länsstyrelsen där du bor.

Solpanelset 45 W

Solpanelset 40 W

Solpanel 15 W

Solcellsväska 13 W

LED-belysning
Minska energiförbrukningen med upp till
80% jämfört med
glödlampor!

lättmonterad solfångare
Den nya INKASOL® solfångaren är
en vidare utveckling av tidigare solfångarmodeller. Grundtanken är att
solfångare skall vara lättbyggda och
enkla i sin uppbyggnad.
Solfångaren levereras färdigbyggd
glasad och klar att monteras på taket
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vilket gör att den passar både för den
händige och för den som vill ha hjälp
med monteringen.
Glasning och inplåtning bygger på
omlottläggning, vilket har visat sig
vara ett säkert täcksystem.
/ www.inkaenergi.se

Besök vår hemsida och webbshop med ﬂer produkter!

www.sol-eye.com
Tel: 031-52 00 10

Lättare med egen el
– trots krångliga regler
Ett flertal elbolag erbjuder numera förmånliga avtal för husägare som vill bli egna elproducenter. Men de juridiska reglerna för egen elförsäljning är
fortfarande svårhanterliga.
text: lars bärtås

Solceller är hett
Allt fler husägare vill producera egen el med solceller", säger Jesper Vidar på Sol-Eye.
I bakgrunden skymtar företagets nya testanläggning utanför Kungälv.

Allt fler småhusägare vill producera egen el – med solens
hjälp. Det statliga bidraget för
installation av solceller och ett
ökat miljöengagemang bidrar
till att stimulera marknaden.
text: lars bärtås

| bild: jan-erik weinitz

Solfångare som levererar varmvatten har
blivit en vanlig syn på hustaken längs
västkusten. Inom snar framtid lär också
en annan typ av solpaneler ta plats på
tak och väggar, nämligen solceller som
producerar el.
– Det finns ett ökat intresse för att bli
egen ”elleverantör”. Vi får dagligen förfrågningar från villaägare och lantbrukare
som vill investera i solceller, säger Jesper
Vidar på Sol-Eye.
Företaget har nyligen klivit in på den
växande marknaden och erbjuder modu-

ler med solceller och växelriktare som
kan anslutas till husets befintliga elsystem
och leverera ström till det fasta elnätet.
– Vi har ett avtal med Kungälv Energi
som innebär att kunden kan mata in el på
nätet och kvitta sin överskottsproduktion
mot elförbrukningen i hushållet, en form
av nettodebitering.
företaget har riggat upp egna sol-

cellsmoduler som placerats på marken
i optimalt söderläge utanför kontorslokalerna i Kungälv. Hela anläggningen har
en sammanlagd effekt på 36 kW och tjänar
främst som en test- och visningsanläggning
för alla som vill se hur tekniken fungerar.
– För en normalvilla är det lämpligt med
en anläggning på 2-4 kW. I genomsnitt
levererar en sådan anläggning 2000-4000
kWh per år, vilket täcker en stor del av
den årliga förbrukningen av hushållsel,
säger Jesper Vidar.

att investera i solceller är förhål-

landevis dyrt i förhållande till det elpris
man betalar hos elbolagen. Men via det
statliga solcellsbidraget som infördes
häromåret blir den egna elproduktionen
mer kostnadseffektiv.
– Man kan få upp till 60 procent av
investeringskostnaden för solcellerna
och det bidrar naturligtvis mycket till det
ökade intresset. Samtidigt finns en ökad
miljömedvetenhet hos många husägare,
allt fler vill dra sitt strå till stacken för en
bättre miljö, säger Jesper Vidar.

Under våren uppvaktades regeringen
av fyra organisationer – Svensk Energi,
LRF, SERO och Svensk Solenergi – som
alla kräver att regelverket förenklas för
privatpersoner som vill producera egen el.
– Många fler elkunder skulle bli intresserade av egen elproduktion om de nuvarande reglerna blev enklare och tydligare.
Det skulle också underlätta administrationen för energiföretagen, säger Anders
Richert, nätchef på Svensk Energi
problemet med de nuvarande reglerna

gäller skattevillkoren. Idag måste all elförsäljning beskattas, vilket gör det mindre
lönsamt för husägare som vill sälja el som
de levererar till nätet och inte själva för-

brukar. Om husägaren till exempel äger
en solcellsanläggning kan denna under
vissa dagar producera ett överskott som
kan säljas vidare till en elhandlare.
Svensk Energi och de övriga organisationerna vill bland annat införa nettodebitering. Det innebär att man mäter
och fakturerar mellanskillnaden mellan
elproduktion och förbrukning. Nettovärdet ligger då till grund för beräkning av
energiskatt och moms.

–

nettodebitering skulle gynna

kunderna ekonomiskt. Men dessvärre

kan det dröja innan skattereglerna ses
över och ett beslut fattas. Vi får nu hoppas att regeringen skyndar på ärendet,
säger Anders Richert.
trots det oklara regelverket har ett

flertal elbolag redan börjat erbjuda skräddarsydda avtal för villaägare som vill satsa
på egen elproduktion. Villkoren i avtalen
varierar något, men i många fall utgår man
från en liknande
princip som nettodebitering. Idag
er än

m

Bild 1

Likströmmen från solfångarna omvandlas till växelström (bild 1), överskottet skickas ut på elnätet
(bild 2). Då man är i behov av ström kan man
”tanka hem” det man delat ut.

erbjuder exempelvis Göteborg Energi/Din
El, Kungälv Energi och Öresundkraft den
här typen av förmånliga avtal.

20 år
hen

i bransc

Ny plana vakuumrörsolfångare
Sfinx Solar nya vakuumrörssolfångare
är byggda i en färdig låda för snabbt
montage.

Bild 2

UPPTÄCK VÅRT SOLSYSTEM DU OCKSÅ!
Montering till fasta priser.

INKAs Folksolfångare.
villapaket........ 44 233:Avdrag ................................... 7 500:-

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

Ditt pris.............. 36 733:-

Inkl. moms

Småsolpaket för varmvatten
Materialpris............. 43 667:Avgår	�������������� 5 360:-

Ditt pris	���� 38 307:Inkl. moms

Värme med högsta komfort

35% av energin försvinner
ut genom fönster och dörrar

För dig, miljön och plånboken.
Luft/vatten
värmepump
fr. 15.000:-

Solfångare
fr. 5.000

NYHET
plan vakuumrörsolfångare
5.000:-/st

Sfinx Solar AB • 0300-541 540 • www.sfinx.se • info@sfinx.se
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www.villafritid.se

De kompakta solfångarna är ett bra alternativ för ”de strömlösa” på campingen, i
husvagnen och kolonilotten.

Ungefär 35 procent av den energi som används till att värma huset
försvinner ut genom fönster och dörrar. När varm luft läcker ut
genom springor vid karmen blir förlusterna ännu större.
Tätningslisterna torkar med tiden och sluter inte lika tätt som
tidigare. Byt ut dem när de börjar förlora sin svikt. I fönster och
dörrar som öppnas mycket blir slitaget ännu större och listerna
kan behöva bytas oftare. Om du har delningsbara fönster med en
dammlist i skumgummi emellan, kolla så att även den är fräsch
och tätar.
/ Energimyndigheten

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

Tysk kvalitetssolfångare
för fristående montage.

Vi säljer även vakuumrör!

Ring för mer information!
Håkan Gustavsson • INKA SOLENERGI.
Tel. 0304-20959 • Mobil 070-8720959
Tegneby Stala 624 • 474 96 Nösund
INKA ENERGI är ett företag som jobbat mycket med alternativa energifrågor och
systemlösningar sedan slutet på 80-talet både praktiskt och teoretiskt. Vi har stor
erfarenhet av solvärme montage och ackumulatorsystem.

Villa&Fritid nr 5 / 2011 |
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Satsa på det som är vackert

Sommarkampanj

Du behöver inte ha en perfekt trädgård för att installera trädgårdsbelysning. Med
några enkla knep kan alla skapa ett härligt trädgårdsrum för sena sommarkvällar.
Ibland gör man allt för att dölja det man inte är så förtjust i men gör tvärtom!
- Satsa på det som är vackert i just din trädgård. Det kan vara både på altanen
eller under äppelträdet, säger Lennart Claesson, produktchef Markslöjd.

Sommarens drömprylar till unika kampanjpriser

Tre steg till en mysig utebelysning
1) Tak av ljus. Om bordet står under en trädkrona är det vackert
att rikta en spot upp mot kronan för att skapa en effekt av ett tak.

HP Compaq 625

PRISSÄNKT

500:-

Skärm: 15.6” (1366x768)
Processor: AMD Athlon II
Dual Core P360
Minne: 2GB DDR3-RAM
Hårddisk: 320GB

Grafikkort: ATI Radeon HD 4200
Operativsystem: Windows 7
Home Premium
Batteri: 6-cell Li-Ion

2) Harmoni. För att jämna ut och skapa en ljusharmoni är det en bra idé
att samtidigt belysa något mindre i direkt anslutning till den ljussatta lövkronan som till exempel en liten buske eller buxbomsklot.
Har du ingen buske fungerar en vacker kruka bra.

Mycket dator för lite pengar, utrustad med följande:
DVD-brännare, trådlöst LAN (draft-N), 10/100 LAN,
HDMI, Bluetooth, minneskortläsare och inbyggd webbkamera.

3) Ljuslänk. Genom att belysa dörren till huset och, om det
är långt till uteplatsen, en ljuspunkt mellan huset och bordet skapas en
naturlig ljuslänk till trädgården och en tryggare stämning.

2.999:Papper
från Canon
på köpet!

PRISSÄNKT

Markslöjds serie ECOLIGHT kräver inte en fast installation utan det är bara att trycka ner i marken och att sätta
i kontakten.

Innebelysningen flyttar ut
Lampan Fasett är inspirerad av textil
plicering (vikning av tyg). Vecken skapar
ett levande ljusspel. Fasett finns även som
väggarmatur. / Westal

Liten uppstickare. Lampan ger ett ljussken
både uppåt och neråt. Lampskaftet är i svartlackerad aluminium och skärmen i återanvänd
plast (överdelen finns i färgerna amber och
grönt). LED-belysning. / OCO av Santa & Cole

200:VÄRDE

280:-

24” TFT-monitor
BenQ G2420HDBE

Multifunktionsskrivare
med trådlöst nätverk Canon PIXMA MG5250

Läcker 24” skärm med äkta 16:9-format, full HD-upplösning
och HDCP-kompatibel DVI-ingång. Mycket monitor för
pengarna, perfekt till spel, film och annan snabb
grafik! Upplösning 1920x1080, responstid 2ms
och en dynamisk kontrast på 40000:1.

1.290:-

Canon PIXMA MG5250 är den perfekta allroundskrivaren för hemmet:
Skriv ut trådlösa utskrifter direkt från datorn eller kopiera och skanna
dokument direkt från skrivaren till datorn helt trådlöst. Fem separata
bläckpatroner ger dig perfekta utskrifter vare sig det handlar om fotografier
eller textdokument. MG5250 har även utskrift direkt på CD/DVD och automatisk
duplex för att kunna skriva ut på båda sidorna av pappret.

1.290:-

PRISSÄNKT

200:-

PRISSÄNKT

2000:Acer Aspire 5742G

Skärm: 15.6” (1366x768)
Processor: Intel Core
i5 480M
Minne: 4GB DDR3-RAM
Hårddisk: 500GB

Grafikkort: Nvidia GeForce GT
540M med 2048MB RAM
Operativsystem: Windows 7
Home Premium
Batteri: 6-cell Li-Ion

Ordentlig prestanda med Intel Core i5-processor. Välutrustad med Blu-ray läsare
och DVD-brännare, trådlöst LAN (draft-N), GB LAN, Bluetooth, HDMI, minneskortläsare,
numeriskt tangentbord och inbyggd webbkamera.

5.999:Vi kan erbjuda 4, 12 eller 24 månaders räntefri avbetalning på hela vårt sortiment, prata med våra säljare.
Sedvanlig kreditprövning genomförs. Alla priser inkl. moms, vi reserverar oss för slutförsäljning och
ev. tryckfel i annonsen. Annonspriserna gäller så långt lagret räcker dock längst t.o.m. 110710.

Extern hårddisk
Buffalo Ministation
USB 2.0

En kompakt, elegant och lätt extern hårddisk från
Buffalo. Bra som komplement till din bärbara
dator och betydligt enklare att transportera
än de större 3.5”-diskarna, den väger
bara 165 gram. Tar ström från
USB-anslutningen så du
slipper en klumpig AC-adapter.

500GB

399:-

1000GB

749:-

INET RINGÖN, GÖTEBORG
INET SISJÖN, GÖTEBORG
INET HÖTORGET, STOCKHOLM
INET TORP, UDDEVALLA

www.inet.se

031 - 65 27 00

Modernt låspaket
för din bostad
ASSA Entré är ett helt
nytt låspaket för din
villa, radhus eller lägenhet. Den nya cylindertekniken ASSA d12
ingår som standard
och garanterar dig
det senaste
inom säkerhet.
Produkterna
i ASSA Entré ger en säker
låsning av din bostadsdörr
och uppfyller försäkringsbolagens krav för
godkänd låsning. Nycklarna är knutna till
ett ägarbevis och är juridiskt skyddade mot
illegal kopiering.
Den nya standardcylinder är byggd på
innovativ patenterad teknik, och är den
största uppgraderingen av ASSAs cylinderteknik för villor och fritidshus sedan 1947.
Den patenterade tekniken har två kodhöjder per stift med sex stift i cylindern och
12 kodpositioner på nyckeln, vilket är unikt.
/ www.assa.se

Värmekällan presenterar två nya värmepumpar!
Besök vårt showroom i Sävedalen så berättar vi mer.

Värmepump i kombination med solenergi

Inverterstyrd frånluftvärmepump

ComfortZone

NYHET

ECO-serien
från
ComfortZone

®

EVI HEAT GeoSun II

Solvärmepumpen som kombinerar
bergvärme med solvärme. 7 tums
pekskärm ger enklare styrning.

ComfortZone ECO

En nyhet bland våra högeffektiva
frånluftvärmepumpar. Patenterad
med varvtalsstyrd kompressor.
Ett företag inom ETV Energy Group

Industrivägen 55 • Sävedalen • 031 – 26 15 16 • www.varme-kallan.se
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VITTINGE – SVERIGES
TRENDIGASTE TAK

Håll taket tätt
Regn och fukt som tränger igenom
taket kan resultera i omfattande
skador som är kostsamma att reparera. Att åtgärda taket är därför
alltid en lönsam investering.
text: lars bärtås

Hustaket är, likt ett paraply, direkt utsatt för
blåst och nederbörd. Stormigt väder kan
rubba takpannorna och mycket blötsnö kan
tynga ner och skada konstruktionen. Av detta skäl är det klokt att alltid inspektera taket
efter vintern eller när ett oväder dragit förbi.

Tänk alltid
på säkerheten när du
går upp på
taket eller
påbörjar ett
takarbete.

börja med att kontrollera taket utifrån

och se om det finns tecken på förändringar, till
exempel sprickor i takpappen, otäta plåtbeslag
eller pannor som är trasiga eller har flyttat sig.
Använd gärna en kikare, eller ta hellre stegen
till hjälp.
Uppe på taket bör du inspektera utsatta
ställen runt skorstenen, olika genomföringar
och fönster – särskilt äldre takfönster. Se även

över hängrännorna så att de inte är tilltäppta
eller har läckor som skadar panelen.
fortsätt inspektionen inifrån vindsutrym-

met. Kolla om det finns mörka eller fläckiga
partier kring takstolarna. Om så är fallet är det
ett tecken på läckage och fuktskada. Innertaket
ska vara ljust, torrt och lukta friskt.

tänk alltid på säkerheten när du går upp
på taket eller påbörjar ett takarbete. Det finns
regler som bland annat gäller byggherrens
ansvar för säkerhetsanordningar. Läs mer om
”säkerhet på tak” på Boverkets hemsida. Kontrollera även vilka villkor som gäller hos ditt
försäkringsbolag för den här typen av arbete.

DECRA® TAKSYSTEM.

Omläggning och reparationer

DITT BÄSTA TAKVAL!

av

papptak

Ring och prata
tak med Jonas

Vittinge passar bra för renovering och nybyggnation
i traditionell stil. Ett taktegel med mycket lång
livslängd som bara blir vackrare med åren.

www.monier.se

Nytt ROT-avdrag
halverar arbetskostnaden

• 15 års garanti
• 20 års branschvana
• Fr 100 kr/m2 + moms
• Fasta priser, allt ingår!
Decra Taksystem har en rad fördelar som ger dig
en trygg och ekonomisk taklösning med lång livslängd. Dessutom kan du välja mellan 11 vackra
färgnyanser.
Den låga vikten. Endast 6,7 kg². Perfekt för takkonstruktioner som inte tål större belastningar.
Smidig hantering och montering. Decra har
ett smidigt format, viktigt både för hantering och
läggning.
Tät och tyst. Decra kan monteras på alla tak
med lutning från 10 till 85˚. Decra ger varken
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upphov till eller förmedlar ljud som smattrande
regn eller hagel.
30 års garanti. Decra har använts i mer än 40 år
under skiftande klimatförhållanden. Därför ger
vi dig 30 års materialgaranti när du köper ett
Decratak.
Decra Takexperter - montageproffsen.
Våra auktoriserade Takexperter med lång
erfarenhet och gott renommé är en garanti för
hundraprocentig funktion och lång livslängd.

För den kvalitetsoch prismedvetne!
Tel. 031 - 16 46 16
Mobil. 0708 - 16 46 16

Säkrast efter kl. 17.00

Vallersviksvägen 3, Frillesås
Tel: 0340-65 02 11

Argongatan 16
Mölndal
Tel: 031-746 63 00

Bleket, Tel: 0304-67 52 20

Jörlanda Takservice AB
Olof Wiks väg 5
Jörlanda
Tel: 0303-55150

Redegatan 10
Västra Frölunda
Tel: 031 - 29 22 55

Tak &
byggplåt AB

Tångenvägen 3
452 35 Strömstad
Tel: 0526-623 80
HÄLLESÅG & BYGGVAROR AB
Tel: 0526-41044

SOTENÄS TRÄVARU AB
Kvarnforsen, Bovallstrand
Tel: 0523-66 70 60

Vadholmsvägen 51
455 30 Munkedal
Tel: 0524-105 10
Klangfärgsgatan 4C
Västra Frölunda
Tel: 031-69 70 80
Kvarnforsen , Bovallstrand
Tel 0523-66 70 60
www.sotenastra.se
Öppet: Vardagar 7–18, lördagar 9–13

Magasinsgatan,
Kungsbacka
Tel: 0300-56 65 40

BYGGVARUHANDELN FÖR PROFFS
OCH GÖR-DET-SJÄLVARE

Byta tak?

Lyft blicken och
sätt en ny Trend

– Så förbereder du dig
Är det befintliga taket i dåligt
skick, eller önskar du ett snyggare
takmaterial?
Oavsett ditt motiv för att byta taktäckning måste du först kontrollera förutsättningarna.
text: lars bärtås

Om du planerar att byta tak på ditt hus har
du många valmöjligheter. På marknaden finns
dels lätta yttertak av plåt, aluminium, shingel
eller papp och dels tyngre taktäckning som
tegel- eller betongpannor. Det finns också ett
också ett växande utbud av så kallade ”gröna
tak” bestående av till exempel halm, torv eller
gräs (sedum).
Även om utbudet är varierande kan det finnas begränsningar i valet av material, säger
Per Hemgren, arkitekt och författare till boken
Bygga tak.
- Om du planerar att byta ut en lättare

taktäckning till en tyngre bör du undersöka
om takkonstruktionen håller eller måste förstärkas. Låt en fackman titta på takstolarna
eftersom det kan vara svårt att bedöma hållbarheten själv,
kostnaden för ett takbyte kan minska

väsentligt om du har möjlighet att själv göra
en insats. Vissa taktäckningsmaterial passar
utmärkt för den händige gör-det-självaren,
säger Per Hemgren.
- Takpapp och shingel är som regel anpassat
för ett gör-det-själv-jobb. Även betongpannor
är förhållandevis enkelt att lägga eftersom
pannorna är likadana sinsemellan.
Ett traditionellt tegeltak kan vara lite besvärligare, särskilt om man valt ofalsat tegel
där pannorna är lite ojämna och därför svåra
att passa in.
När det gäller plåttak finns två huvudgrupper: slät falsad plåt respektive profilerad plåt.
Den profilerade plåten finns i många olika utföranden och går oftast bra att montera själv.

gop Multiglas®

Slät falsad plåt kräver däremot fackkunskap.
- När man lägger plåttak krävs stor noggrannhet med skarvarna, särskilt runt skorsten och takkupor där det kan vara svårt att
få tätt.

Kostnaden för
ett takbyte kan
minska väsentligt om du har
möjlighet att
själv göra en
insats.

Stabilt och väderbeständigt

Uppdatera taket
med Plannja.se

Enkelt att montera
10 års garanti

Vi älskar plast - www.gop.se

Släpp in ljuset med
VELUX takfönster

valet av takmaterial är naturligtvis också

en estetisk fråga. Det gäller använda sitt omdöme och ta hänsyn till vilken typ av hus man
har och den omgivande bebyggelsen, menar
Per Hemgren.
- Vissa kombinationer av material och färger
kan uppfattas som störande och smaklösa, till
exempel svarta betongpannor på ett falurött
hus. Det skadar inte, tycker jag, att anpassa
sitt val med hänsyn till bygghistoriska traditioner.
enklare regler för takbyte. Förr krävdes

det bygglov för att byta taktäckningsmaterial
på hus inom detaljplansområde. Men sedan
några år har dessa regler lättats upp och nu
behöver du inte söka bygglov, såvida ”åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller
områdets karaktär”. Tänk dock på att det finns
särskilda regler för hus som tillhör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Om du vill veta mer bygglovsreglerna kontakta kommunens stadsbyggnadskontor
eller titta på Boverkets hemsida (www.
boverket.se)

Alltdudu
behöver
för
Allt
behöver
för ett
vattentätt
resultat.
vattentätt
resultat.
Våra produkter för underlagstäckning
och ytbeläggning hittar du hos välsorterade
bygghandlare. Läs mer på ggmplast.se.

ett

Arvegods! Takpannan
för flera generationer.
På Mjöbäckspannan har vi tillverkat betongtakpannor sedan 1962.
Våra pannor är ett gott val för att ditt hus skall må väl i många år.
Mjöbäckspannan finns i en mängd olika varianter och färger, alla
med samma goda egenskaper.

Takpanna Solstadtaket
När du vill ha ett vackert, hållbart och lättlagt tak
och samtidigt hålla kostnaderna nere.
Takpanna Solstadtaket i enkupig design med matt/
blank ytfinish ger den rätta, genuina tegelkänslan
samtidigt som du får stålplåtens alla fördelar.
Passar alla tak ned till 14 graders lutning.

www.armat.se

Tel. 0325-341 60 • www.mjobackspannan.se

Den underhållsfria
väggpanelen
En stuckaterad
aluminiumplåt från
HJM Tak & Byggplåt.
Lagerhålls i ett flertal färger.

Det vackraste och
mest solida du kan
lägga på taket.

Våra produkter för underlagstäckning
och ytbeläggning hittar du hos välsorterade
bygghandlare. Läs mer på ggmplast.se.

Västkustpanelen

Argongatan 16, Åbro Industriområde, Mölndal
Tel: 031-746 63 00 • Öppet: Månd-Fred 07 - 17
00
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Plannja Trend är ett
lättmonterat tak som
ger ditt hus ett extra
lyft. Genom att den ena
plåtsidan klickas fast och
den andra sidan fästs
med en skruv som döljs
av nästa plåt blir det
inga synliga skruvar.
Plannja Trend finns i fem
kulörer i den slitstarka
beläggningen Plannja
Hard Coat.

Behagligt ljusgenomsläpp

Per Hemgren

Allt
för
taket

Tak &
byggplåt AB

00

www.hjm.se

Vi hjälper dig med

• betong • byggplåt • tegel

• takplåt • väggplåt • plasttak • Takfönster • taksäkerhet • Takavvattning • Vi gör även BESLAG efter dina mått

Nya takmaterial

Tak som
renar luften

Nytt material får
bukt Multiboard
med vindsfukt
Længde 30 cm

Højde 9 mm

Utv. hörn, symmetriskt

Utv. hörn, asymmetriskt
Invändigt hörn
Enkel ändkant

Dubbel ändkant

®

Skarvprofil
Startprofil

Skivan med minimalt underhåll

Aluminium-sockelskydd
EPDM-band

Fukt och mögel i kalla vindsutrymmen orsakar
- i stora format
stora kostnader för villaägare. Men nu finns
takmaterial som ”andas” och minskar risken
för fuktskador.
Længde 12 cm
Vit Grå

Beige Antracit

Granit Svart Grå

Tillbehör

text: lars bärtås

Finns i de 10 ivarpanel-färgerna

Miljösmarta takmaterial börjar nu nå
även den svenska markanden.

Længde 30 cm

ivarpanel
Smooth

Kan ett tak vara miljösmart?

®

Enligt en nyutkommen rapport från Boverket beräknas
Højde 9 mmdrygt 700 000 småhus
ha problem
med
fuktskador.
synnerhet
i-fix skruv
– 33,
40 eller 60 mmI blank
eller färgad
SQD-skruv med försänkt torx-huvud
förekommer
problemen i vindsutrymmen
där fuktig inomhusluft tränger upp från
bostaden och kondenserar mot de kalla
ytorna.
Forside
– I många
fall försöker man fuktsäkra
vinden med ökad ventilation. Men detta
räcker inte alltid och särskilt i äldre hus
kan det innebära krångliga ingrepp med
osäkert resultat, säger Johan Nuder, takexpert på Monier Roofing.

har förmågan att
släppa ut fukt från
byggnaden, samtidigt
som det skyddar mot
nederbörd utifrån.
Materialet har förmågan att släppa ut fukt från byggnaden,
– Principen är
samtidigt som det skyddar mot nederbörd utifrån.
densamma som när
højde 17 cm
du klär på dig ett
Goretex-plagg: materialet ”andas” sam– Merkostnaden för materialet, jämfört
tidigt som det håller dig torr, förklarar
med vanlig takpapp, kan hamna kring
Johan Nuder.
5000 kronor för ett normalstort villatak.
Som energibesparande komplement
har
Monier utvecklat ett material för til�det diffusionsöppna underlaget
läggsisolering
som är specifikt anpassat
består av fibercement
en duk som kan monteras på
Højde 9 mm
Vit
Grå
Beige
för
fuktkänsliga
takkonstruktioner.
enligt johan nuder kan fuktskaderisken
råsponten eller direkt på takstolarna. Mest
Oliv Antracit
–
Isolermaterialet
kommer att lanseras
minska Brun
betydligt
om man ersätter den
praktiskt och kostnadseffektivt är att göra
Granit
Samme længde som den ovenover
Svart Sand
i
Sverige
senare
i
år,
säger Johan Nuder.
traditionella
takpappen med så kallat
monteringen i samband med ett takbyte
Faluröd
Fasadbeklädnad
med
minimalt
underhåll
eller
takrenovering,
säger
Johan
Nuder.
diffusionsöppet underlagstak. Materialet

Mer fritid med ...

ivarpanel

®

Fasadbeklädnad

ivarpanel

®

fibercement

Byt tak

Længde 20 cm Husk x2 til et sæt

Betongpannor, lertegel, tätskikt
Låt oss lämna ett kostnadsförslag på ert takbyte.

Ja, nu finns takmaterial
som gör luften renare
när solen skiner.
text: lars bärtås

De större europeiska leverantörerna
inom tak och tätskikt har under
senare år ägnat sig åt att utveckla
miljösmarta takmaterial, vilka nu
också börjar nå den svenska marknaden. Till exempel har företaget Icopal
tagit fram ett patenterat stengranulat,
Noxite, som bidrar till att minska
luftföroreningar i stadsmiljö.
Granulatet på Noxitetaken är täckt
av titandioxid. Det är en katalysator
som med hjälp av solens UV-ljus
omvandlar skadliga kväveoxidpartiklar till ofarligt nitrat, utan att själv
förbrukas.
- Ett Noxite-tak på 200 kvadratmeter neutraliserar varje år lika mycket
kväveoxider som en vanlig bensinbil
släpper ut under tusen mils körning,
förklarar Ann-Charlotte Nilsson,
produktchef på Icopal.
En liknande ”smogätare” är den
lätta betongpannan Auranox, som
också innehåller en ytbeläggning
av titandioxid. Pannan, som håller
på att anpassas till nordiskt klimat,
har tagits fram av takleverantören
Monier Roofing.

Av oss får Ni skriftligt anbud med fast pris,
inkl plåtarbeten och ev ställningar.

Stark fasadpanel för minimalt underhåll

Ring Tommy på tel. 0703-425

n Fibercementpanel
i 10 snygga färger
n Klarar fuktiga klimat

tak i världsklass ab

n Stark & Hållbar
n Brandsäker
ivarsson Sverige AB, Tel. 040-49 02 50, www.ivarssonsverige.se

ivarplank_135 x100_sv.indd 1
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886.

Södra Anrås 320, 444 92 Jörlanda
Tel 0703-425 886

RTC BYGGSERVICE
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Gratis hembe !
g

med offertförsla

Fasta Priser!
Onödigt dyr elräkning?
Du sänker din elkostnad
drastiskt med en
värmepump från

spara 30-60%
Luft/luft

Luft/Vatten

Nya Q-heat är
starkast på
marknaden.

för
dig med vattenburet system.

Konstant
värme ner till -15°
och fortsätter ge ner
till otroliga -30°
från

tryggt

Garanterad

Luftvärmepump

13.400:-

värmeeffekt ner till -15°
& värmedrift ner till -25°.
Ger både värme och
varmvatten!

efter ROT-avdrag

När du handlar din värmepump hos
oss på AMK, köper du trygghet.
Vi har fullservice om olyckan skulle vara
framme, många fullutbildade servicetekniker,
snabb och säker installation!

Vi har även den
perfekta lösningen
för ditt FRITIDSHUS!

Köp Nu betala senare!

se
d.

i
rit

f

a
ill

Elräkningschockad?

A M K
A M K TEKNIK AB

Vi hjälper dig med finansieringen.
Dela upp kostnaden på upp till 24 månader!

Södra Hildedalsgatan 6
Göteborg Tel 031-22 10 98
Villa&Fritid nr 5 / 2011 |
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www.woods.se

Torka tvätt i
sommarfart

Viktigt att avloppsanläggning är

rätt testad
det av prefabricerade minireningsverk.
Den växande marknaden innebär större
valmöjligheter och ökad konkurrens –
men också en risk att fastighetsägare
investerar i en produkt som inte är tillräckligt utprovad, säger Maria Hübinette,
projektledare på Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.
– Det är viktigt att leverantören kan
redovisa hur anläggningen är testad och
om testet är utfört enligt en standard på
ett opartiskt sätt.

Avfuktare med flera
användningsområden
Under sommaren
går det fort att torka
tvätt utomhus. Med en
avfuktare från Wood´s i
tvättstugan, eller varför
inte i badrummet går
det lika fort året om.
Avfuktaren tar bort
överflödig fukt, dålig lukt
och håller mögel borta.

bor. Kommunen får inte rekommendera
specifika fabrikat på avloppssystem, men
brukar däremot ha en förteckning över de
system man känner till.
Det ökade utbudet innebär samtidigt en
utmaning för kommunerna som ska bedöma
hur de nya anläggningarna klarar uppställda
miljökrav.
– Idag finns mer än 35 olika typer av små
reningsverk på marknaden och det är naturligtvis svårt för varje kommun att samla
in uppgifter och skaffa sig en fullständig
överblick, säger Maria Hübinette.

Dessutom har den en
värmepumpseffekt så den
alstrar mer värme än den
drar energi!

med tanke på att många reningsverk

med att ta kontakt med sin kommun och

fråga om vilka miljökrav som gäller där man

BioKube – ett riktigt reningsverk, i det lilla formatet
• Kompakt biologiskt-kemiskt minireningsverk
för ett hushåll och uppåt.
• Komplett tillsammans med en slamavskiljare,
t.ex. trekammarbrunn. OBS. Goda möjligheter
att återanvända befintlig slamavskiljare!
• Serviceavtal och enkelt underhåll
• Minireningsverk som verkligen fungerar för
fritidshus
• Över 3000 installerade ”Biokuber” 2010
• BioKube BÄST I TEST!*

*Länsstyrelsen, Västra Götaland, Rapp. 2009:07

kompakt minireningsverk för ett hushåll
(höjd 185 cm, diameter 110 cm, vikt 160 kg)

Kontakta IFO Vattenrening
för mer information!
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08-445 95 40
www.ifowater.se

fr

kr

To r k r u m

Byt ut din torktummlare
Under sommaren går det fort att torka tvätt utomhus. Med en
mot en avfuktare så
sparar du både på
avfuktare från Wood’s i tvättstugan, eller varför inte i badrummet
energi och kläder. DS15
går det lika fort, året om. Avfuktaren tar bort överflödig fukt, dålig
passar bra för både
tvättstuga och badrum.
lukt och ger dessutom en signifikant värmepumpseffekt.
DS15 tar upp ca 16*
krypgrunder
och
källare
trivs
alla
möjliga
kryp.
liter/dygn.
Wood’s är marknadens mest sålda och mest energieffektiva
*Avfuktning vid
Allt
stora
spindlar
till förrädiskt
mögel.
avfuktare
dufrån
kan hitta.
En trygg
och behaglig
investering helt
enkelt!
35°C och 80% RF

I fuktiga, mörka och kalla

WOOD’S
DS15

WOOD’S
DS28

WOOD’S
MDC16

Avfuktare ger en
värmepumpseffekt!

od’s DS1
Wo

fr

3.695 kr
ör

kr ypgr un

Torkar &
värmer

d

Problem som kan kosta dig både hus och hem.
Beställ din
Hittills har över 200 000 hushåll hållt monstren
fuktmätare på
WOOD’S
LÖSER
ALLA
DINA
FUKTPROBLEM
www.woods.se
borta med hjälp av avfuktare från Wood´s.
Wood’s har avfuktare för olika ändamål. För mer info besök
www.woods.se eller prata med din närmaste återförsäljare:
Gör det du också!
Krypgrund
Källare
Badrum

Torkar &
värmer

AVFUKTARE FROM CANADA

Fuktig luft innehåller energi som frigörs när
vattnet övergår till flytande form. För varje liter
utvunnet vatten, frigörs 800 W värme.

DS15 drar ut den onödiga fukten med
upp till 7 liter per dygn! Det gör det
nästa omöjligt för mögel att få fäste i
krypgrunden. Till DS15 ingår även en
trådlös fuktmätare (Värde 695 kr).

Snålspolande vattentoalett
Marknadens snålaste,
2-5 dl med variabel
spolmängd, för fritidshuset, båten och
husbilen!
Aqua Magic Bravura
• Dubbla luktlås
• Enkel att installera
• Lätt att rengöra

Ring 013-20 34 70
för mer information

BioKube Venus

Till och med barn vet att3.695
det bor monster i källaren.

F

Marknaden för små avloppssystem har vuxit
under senare år. Det gäller i synnerhet utbu-

som fastighetsägare bör man börja

godkänna installationer av nya anläggningar
mot villkor att man får in kontrollprover
under en fastställd tid.
– Det gör det lättare för nya aktörer att
komma in på marknaden med sin produkt.
Å andra sidan kan det innebära en chanstagning för fastighetsägaren om det visar sig
att anläggningen inte uppfyller miljökraven.
Det är nämligen fastighetsägaren själv som
har det yttersta ansvaret för sin avloppsanläggning.
En lösning, menar Maria Hübinette, är
att skriva ett avtal med leverantören som
innebär att leverantören, istället för fastighetsägaren, tar på sig ansvaret att åtgärda
brister i anläggningen.
– Det bör ligga i leverantörens eget intresse att erbjuda ett sådant avtal om man
vill få genomslag för sin produkt.

5

text: lars bärtås

od’s DS1
Wo

ett flertal kommuner väljer idag att

5

är importerade bör man vara observant
på om testresultaten är relevanta för
svenska förhållanden. Reningsprocessen
påverkas nämligen av bland annat temperaturförhållandena i avloppstanken,
Maria Hübinette, projektledare på Länsstyrelsen
säger Maria Hübinette.
Västra Götalands län
– Anläggningen behöver inte vara
provad i vårt nordiska klimat, men man
bör kontrollera under vilka förhållande de
En del importerade minireningsär provade, och om dessa förhållanden
verk som säljs i Sverige har enstämmer med de som gäller för platsen där
bart provats i varmare klimat.
anläggningen skall användas.
Risken är att anläggningen inte
Enligt Maria Hübinette är det också viktigt
uppfyller kommunens miljökrav
att göra rätt dimensionering av avloppssysoch att fastighetsägaren får ta
temet, så att det klarar reningen även vid
hög belastning från hushållet.
den ekonomiska smällen.

www.toaletter.nu

Wood’s Löser alla dina fuktproblem
Wood’s har avfuktare för olika ändamål. För mer info
besök www.woods.se eller prata med din närmaste
återförsäljare:

Källare
Wood’s
ed50

Torkrum
Wood’s
MDC16

Badrum
Wood’s
TDR36

Avfuktare from canada

Hitta rätt toalett
Fundera kring följande egenskaper när du bedömer de olika
lösningarna.

Det finns många toalettalternativ för ett hus som
inte är anslutet till det
kommunala avloppsnätet.
När du väljer system är det
klokt att väga in komfort
och skötsel, driftkostnader
och miljöhänsyn.

• Är toalettsystemet beprövat? Finns
referenser hos företaget?
• Installation. Hur mycket plats kräver
toastol, tillbehör och anslutningar?
• Kapacitet. Hur många personer är
toan avsedd för?

text: lars bärtås

Det gamla uthuset på landet – rödDet gamla uthuset på landet snart blott ett minne.
målat och med hjärta på dörren – må
vara en pittoresk syn. Men numera
mulltoa eller en urinseparerande toa.
föredrar de flesta av oss en mer
komfortabel (nöd)lösning.
När du pratat med kommunen, undersökt
Planerar du att installera ny WC bör
installationsutrymmet och kalkylerat din
du först ta kontakt med din kommun
budget återstår det att hitta ett passande
och fråga vilka regler som gäller. Du bör
toalettsystem.
anmäla om du byter från ett avloppssystem till ett annat och du kan behöva
tillstånd för att till exempel installera en

• Skötsel. Kräver toan mycket skötsel
och underhåll? Hur hanteras avfallet?
• Komfort och hygien. Verkar toan
bekväm och hygienisk? Ventilation och
metod mot lukt?
• Frysrisk. Måste toan stå i ett uppvärmt utrymme?
• Miljöhänsyn. Är systemet miljögodkänt?
• Driftkostnader. Är systemet energisnålt?
• Support och service, samt eventuella kostnader för detta.

– för specifika avlopp
Följande system är anpassade
för enskilt avlopp i anslutning till
fastigheten.
Vakuumspolande toalett
Princip: Snålspolande toalett med vakuumteknik.
Funktion: Med hjälp av en motor transporteras
avfallet snabbt iväg till avloppsbrunnen, så att
det inte kan fastna eller frysa i avloppsledningen.
Spolningen ger en mycket låg vattenförbrukning,
vilket är lämpligt i områden med begränsad grundvattentillgång. Det finns flera vakuumtoalettsystem
på marknaden.
Prisnivå: från 20 000 kr, samt elförbrukning vid
användning.

Komposterande
spoltoalett (hybrid)
Princip: Hybridsystem som separerar och renar
urin, samt komposterar det fasta avfallet.

Vätskan passerar först en UV-enhet och rinner
därefter ut i ett BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) för
infiltration i marken. Det fasta avfallet komposteras i en biokammare. Beroende på vilken modell
du väljer blir avfallet antingen slutkomposterat
i systemet eller behöver efterkomposteras i en
latrinkompost. Liknande system finns även för
vakuumtoaletter.
Tänk på! Med tanke på att miljökraven varierar hos
kommunerna är det inte säkert att denna lösning
godkänns i alla områden.
Prisnivå: från 20 000 kr, samt elförbrukning vid
användning.

I följande system behöver du inte ha tillgång till vatten och avlopp.

Princip: Avfallet förmultnar och blir färdig
kompost.
Funktion: Förmultningsprocessen kan
antingen ske i själva toalettutrymmet eller
i en kompostkammare under golvet. I det
förstnämnda fallet rörs avfallet runt för att
påskynda processen, ofta med värmetillskott.
Tömningen görs i regel via en utdragbar låda
under toan. En nackdel med denna lösning
är att förmultningen inte blir optimal vid
ojämn belastning.
För ett större hushåll kan det vara lämpligare med kompostkammare under huset.
Kammaren brukar tömmas 1-2 gånger per
år. I vissa fall kan det uppstå hygieniska
problem med flugor samt problem med
fuktnivåer som försämrar nedbrytningen.
Prisnivå: 5000-25 000 kr, samt driftkostnader
för uppvärmning, fläkt mm.

Urinseparerande
toalett
Princip: Urin samlas upp i separat tank.
Funktion: Den enklaste modellen är en insats
som placeras i en befintlig toalett. Alternativet är en ny toalett med ett system som
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separerar urin respektive toapapp/avföring
i varsin behållare. Metoden innebär torrare
avfall, färre tömningar och mindre ”dasslukt”.
Systemet kräver efterkompostering utanför toan: urinen kan användas som gödningsmedel, medan avfallet hamnar i nedbrytbar
säck i en behållare i toastolen.
Tänk på att det kan krävas tillstånd för att
använda urin som trädgårdsgödning.
Prisnivå: 3000-8000 kr. Endast insats 500-1000
kr, samt driftkostnader.

förs ned till en bränningskammare där den
bränns till aska. Fördelen är att restprodukten
blir väldigt liten och att lukt och bakterier
elimineras. Askan kan läggas i en soppåse
eller spridas i trädgården. Hos de vanligaste
modellerna är förbränningskammaren inbyggd i toalettstolen och kräver därför lite
större utrymme än en vanlig toastol.
Prisnivå: från 30 000 kr, plus driftkostnad
för påsar, förbränning och fläkt. Toan drar
ingen ström när den inte används.

Förbränningstoalett

Förpackningstoalett

Princip: Avfallet bränns till aska.

Princip: Avfallet ”portionsförpackas” i nedbrytbar plast.

Funktion: I förbränningstoaletten samlas
avfallet upp i en specialpåse som sedan

Lästips!

En översikt över toalett
system, samt en lista
på entreprenörer, hittar
du på Avloppsguiden
(w ww.av lop psg uid en
.se ). Kli cka på flik en
”Sök Företag/Produkt”
och välj ”toaletter”.
På företagens hemsidor
finns i regel utförlig
information om specifi
ka system.

Uponors minireningsverk har anpassats efter önskemål från kunderna,
som har haft synpunkter på styrskåpet, som stod mitt i trädgården.
Nu har styrskåpet placerats inuti
reningsverket. Man följer driften på
verket via ett trådlöst larmsystem.
Reningsverkets driftsäkerhet bygger på samma beprövade och säkra
reningsteknik som förut.
Uponor minirenings-verk behandlar
allt avloppsvatten från fastigheten
effektivt och miljövänligt. Låga
driftkostnader.
Reningsverket är anpassat för
fritidshus, kretsloppsanpassat, CEmärkt och klarar Naturvårdsverkets
krav. / Uponor

Funktion: Vattnet spolas till en separator där urin
och spolvatten avskiljs från avföring och papper.

Torrtoaletter:
Förmultningstoalett
(mulltoa)

Clean I - osynligt
minireningsverk

Vattentoaletter

Funktion: Förpackningstoaletten samlar
upp avfallet i så kallad spolfolie – ett
tåligt material som täcker toalettskålen
– och förpackar det i en avfallsbehållare
under toalettstolen eller under golvet.
Efter varje toabesök matas ny spolfolie
fram. Behållaren tas ut och töms i en
latrinkompost.

Ska du ha en mulltoa?
Fråga efter MullToa!

iska
För nord
nden
förhålla

BAGA Easy reningsverk
Marknadens effektivaste lösning
för enskilda avlopp
Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög
reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga
investeringskostnader och den lägsta driftskostnaden av alla minireningsverk.

Sveriges mest sålda
minireningsverk
Effektivt även vid låga
vattentemperaturer
Driftsäkert
Energisnålt - 40 kr/år

MullToa 65 är den enda svenska
miljögodkända toaletten (Svanenmärkt). Om du vill ha en MullToa,
se till att du får en. Hetaste tipset:
MullToa är alltid märkt MullToa.
Allt annat är något annat.
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkänd i alla kommuner
Hygienisk, enkel tömning (mull)
Lätt att sköta
Ingen separering
Enkel installation
Slutet system - inget avlopp
Luktfri
Ekonomisk

Se hela produktserien – och hitta din
närmaste återförsäljare! www.mulltoa.com

BAGA Water Technology
Vattenrening och miljötänkande

Prisnivå: 6000 kr. Systemet kräver ingen
eldrift.

I förbränningstoaletten samlas
avfallet upp i en specialpåse.

Karlskrona:
Göteborg:

Tel: 0455-616150
Tel: 031-7607655

www.baga.se
E-mail: info@baga.se

– Lite rundare. Lite vänligare. –

Tel: 031 42 29 30 Fax: 031 42 49 08 info@mulltoa.com www.mulltoa.com
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i vattnet. Vår plan är att installera
någon typ av centralt saltfilter för
inkommande vatten, så att vattnet
i hela huset blir lättare att använda.

steg

När familjen Ternegren byggde till sitt hus passade de på
att rusta upp vatten- och avloppssystemet. Med hjälp av
filter har dricksvattnet nu blivit rent, samtidigt som avloppet är miljögodkänt tack vare ett kompakt och effektivt minireningsverk.
text: lars bärtås

Familjen Ternergren har ägnat
mycket åt fritiden åt att bygga om
sin gamla villa i Kullavik. Bredvid
villan har det stått en äldre sommarstuga med torpargrund som
nu ersatts med ett tillbygge. Förutom byggprojektet har familjen
behövt rusta upp den befintliga
Plats för miljövänligt avlopp.
Husägare Klas Ternegren investerade i ett kompakt minireningsverk, lämpligt för en mindre tomt.

| bild: jan-erik weinitz

vatten- och avloppsanläggningen, både av hälsoskäl och för att klara kommunens miljökrav.
– Vi har god tillgång till grundvatten på
tomten, men dessvärre är kvaliteten på vattnet
inget vidare. Vi har problem med bland annat
järn och mangan och det har vi lyckats lösa
med ett modernt reningsfilter, säger husägare
Klas Ternegren.
Fortfarande återstår lite problem med
brunnsvattnets kvalitet. Vattnet är kalkhaltigt
och hårt, vilket gör det svårare att tvätta och
diska än när vattnet är mjukt.
– Det kan hjälpa om man tillsätter lite salt

avloppsvattnet renas stegvis i fyra kammare. Själva
reningsverket är endast fyra
kubikmeter i storlek och dimensionerat för ett hushåll
på fem personer.
avloppsanläggningen hos ter– Vi är fyra personer i
negrens har bestått av en trekamhushållet så det är ju en
marbrunn som inte längre godkänns
lämplig dimension för oss,
enligt kommunens nuvarande milsäger Klas.
jökrav. Kraven varierar något beroGammal brunn kom
Efter att avloppsvattnet
ende på var man bor och i området
till nytta. Vattnet från
där familjen har sitt hus gäller högt reningsverket leds genom renats brukar det ledas ut
i ett dike. Men i det här falställda krav.
den gamla trekammarlet krävde kommunen på
– Vi har jämfört olika system som brunnen innan det når ut
grund av miljöskäl så kallad
kunde passa förhållandena på vår i naturen.
efterpolering, vilket innebär
tomt. Vi har ganska begränsat med
att vattnet måste renas ännu ett steg för att
utrymme så det gällde att hitta ett alternativ
undvika eventuellt utsläpp av bakterier.
för en liten yta, säger Klas.
Traditionellt sett är det vanligt att man bygger en infiltrationsanläggning där vattnet renas
– som tur är behövde vi inte anlägga en
i separata steg med slamavskiljare, fördelmarkbädd för detta ändamål. Istället kunde vi
ningsbrunn och infiltrations- eller markbädd.
använda den gamla trekammarbrunnen som
– Vi insåg att denna lösning krävde alltför
slutsteg innan vattnet leds ut, berättar Klas.
mycket tomtutrymme. Dessutom kan en
Trekammarbrunnen har fyllts med lecakulor
upphöjd markbädd med luftningsrör påverka
som filtrerar vattnet från bakterier. På grund
tomtens utseende rätt påtagligt.
av fallhöjden på tomten har minireningsverket
inte helt grävts ned, vilket annars är brukligt,
utan får sticka upp en aning så att vattnet named hänsyn till tomten lät man istället
turligt kan ledas vidare till brunnen.
installera ett minireningsverk, kallat Biovac,
– I annat fall hade vi varit tvungna att instalbestående av en kompakt glasfibertank där

RO
Produkter från FANN VA-teknik AB

www.fann.se

Ta

vd

ra

systemet kräver viss skötsel med påfyll-

ning av flockningsmedel. När det gäller övrig
service och tillsyn har familjen ett avtal med
leverantören. Ur säkerhetssynpunkt har man
låtit installera ett larm inne i huset som visar
om det uppstått något fel i reningssystemet.
– I början hade vi vissa problem med lutningen i systemet så att vattnet inte rann undan
tillräckligt och då lyste den röda lampan inne
i huset. Men numera är problemen åtgärdade
och det fungerar bra, säger Klas Ternegren.

så funkar minireningsverket (som heter
Biovac Fd 5n PEH) hos familjen Ternegren
Processen i minireningsverket sker efter
”aktiv slam-metoden”. I avloppsvattnet finns
naturliga bakterier och mikroorganismer som
används i reningsprocessen. Vid rätt tillförsel
av syre uppnår man en naturlig biologisk
process som efterlämnar avloppsvattnet
färdigrenat.
I reningsprocessen tillsätts en liten mängd
kemikalier (flockningsmedel) för att avlägsna
fosfor, innan det renade avloppsvattnet släpps
ut.

g!

Kompletta avloppslösningar
med 10 års funktionsgaranti

lera en pump i systemet, och med tanke på
att pumpar kan krångla ville vi undvika den
lösningen.

Kompakta minireningsverk för hög
skyddsnivå!
Tar liten plats, inbyggd
efterbehandling och
slamhantering utan slambil på egen fastighet.

- testad kvalitet
Wehoputs minireningsverk fyller alla krav som
Standarden EN 12566-3 (CEN2009) ställer.

Du hittar din närmaste återförsäljare
på www.wehoputs.com
KWH Pipe Sverige AB
Industrivägen 15
523 90 Ulricehamn
telefon: 0321-53 05 00
telefax: 0321-53 05 01
www.kwhpipe.se
www.wehoputs.com

WehoPuts - insatsförenare miljö
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Vi erbjuder kompletta lösningar för ett hushåll och större anläggningar. Infiltrationer
och markbäddar med IN-DRÄN® teknik kräver betydligt mindre utrymme och kan
anläggas så gott som överallt. Med FANNs nya fosforfällningsenhet som placeras
inomhus uppfylls kraven för hög skyddsnivå vad gäller fosforrening - även vid
infiltration.
Vi hjälper dig med projektering, dimensionering och installation
av ditt enskilda avlopp så det uppfyller kraven från din kommun:

Badvattenkvalité med
sand-och UV-filter
Fungerar på fritidshus
efter långt uppehåll.
Klarar hög skyddsnivå i
både CE-test och Länsstyrelsernas stora test.
Trygghet efter köpet med driftavtal.
Kontakta oss för projektering och rådgivning:

Björn Onsdal
Tel.0704-948497
www.btiv.se

Topas Vatten division Väst
jens@topasvatten.se
0766 -353601

www.topasvatten.se
Villa&Fritid nr 5 / 2011 |
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praktisk metod för

Inför semestern, tips nummer 1:

bättre avloppsrening
Med en liten dunk under
diskbänken kan ditt avloppsvatten bli renare.
Tekniken bidrar till att
minska fosforutsläpp
och övergödning i vattendrag.
Under senare tid har en liten besvärlig parasit,
kallad Cryptosporidium, blivit föremål för stor
mediebevakning. Anledningen är att åtskilliga
personer insjuknat sedan de fått i sig parasiten
via det kommunala dricksvattensystemet.

-

Infiltration vid hög
skyddsnivå med
Paket ESA 4 och
Paket I5-Plus.
man använder ett minireningsverk, som fungerar som ett kommunalt reningsverk i miniatyr.
Det andra alternativet är ett passivt system där
avloppsvattnet leds ut i en infiltrationsanläggning eller en markbädd. I vissa fall är reningen
i anläggningarna otillräcklig.
- Det förekommer höga utsläpp av till exempel fosfor som bidrar till övergödning, säger
Kent Zachari.

en bov i dramat är de enskilda avloppen

runtomkring vattentäkterna som släpper ut
”bajsvatten” (även de kommunala misslyckas
ibland, bland annat på grund av överbelastning då systemen bräddas). Avloppen har i
allmänhet alldeles för dålig rening, säger Kent
Zachari, rådgivare på Fann VA-Teknik.
Det finns i huvudsak två sätt att rena ett
enskilt avlopp. Antingen ett aktiv system där

tänk som en inbrottstjuv

ett sätt att ta hand om fosfor är att an-

vända en fällningsenhet med flockningsmedel
som ”fångar” fosforn på vägen till slamavskiljaren. Metoden har nu förenklats med hjälp av
ett patenterat system som placeras inomhus.
Enheten kan anslutas till olika avloppsledningar
inne i huset, till exempel till avloppet under
diskbänken.

- Det innebär stora fördelar att placera fällningsenheten inomhus istället för utomhus.
Det är lätt att sköta och man slipper problem
med kyla, fukt och korrosion som kan påverka
processen utomhus.
EkoTreat fosforfällningsenhet, som produkten kallas, kan användas i både nya anläggningar och som komplement till ett befintligt
passivt system i avsikt att förbättra reningen.
De mätningar som har gjorts på fällningsenheten har visat på en reduktion av fosfor och
kväve helt i nivå med kommunala reningsverk.
- Fosforfällningsenheten klarar med god
marginal Naturvårdsverkets krav för hög
skyddsnivå.
text: lars bärtås

Inför den stundande semestern har lås- och säkerhetsföretaget DORMA satt ihop
en checklista över några av
hemmets svagaste punkter.
• Entrédörren är ofta det första en
besökare lägger märke till. För tjuven är
ytterdörrens inbrottsskydd ofta en indikation om hur huset i övrigt är skyddat.
• Ha gärna utomhusbelysning samt en
lampa inomhus på timer. Ett upplyst hem
är mindre attraktivt för inbrottstjuven.
• Många familjer har en extranyckel
gömd i trädgården. Ha inte det. Tjuven
vet ofta var han/hon ska leta.
• Altandörren är en svag punkt eftersom den ofta ligger skyddad på baksidan
av huset. Tänk också på att det går att
bryta upp en dörr i bakkant, alltså på
gångjärnssidan. Om gångjärnen är slitna
bör dessa bytas.
• Fönster är ofta lätta att öppna om
de saknar lås. Tjuvarna vet om det och
undviker att angripa fönster som är
ordentligt låsskyddade.

• Undvik att skylta med värdefulla
saker i hemmet. Lämna inte laptop,
telefon eller smycken så att de syns
genom fönstren.
• Kontrollera förråd och garage. Dyrbara maskiner, verktyg och trädgårdsutrustning förvaras ofta på ställen med dåliga
seller obefintliga lås. Dessutom kan en
del av dessa saker vara ett hjälpmedel
för inbrottstjuven.

• Brevlådan kan även avslöja om du
är bortrest och huset är tomt. Ställ om
tidning och post, eller be en vän eller
granne tömma lådan åt dig.
• Det finns mycket som grannar och
bekanta kan hjälpa till med för att få
huset att se mer bebott ut; exempelvis
vattna blommor och hänga ut tvätt.

Just nu!

Vi har reningsverk som passar
1-200 hushåll.

som inte kräver kommunal slamtömning!

031-52 40 10 • www.combutech.se

• Det krävs ingen kommunal slamtömning.
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• Ett bra alternativ vid renovering av hus.
• Slammet kan komposteras av ägaren eller tas bort
av serviceman.

(Gäller 15/4 – 15/8.)

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

Kontakta oss så hjälper din
lokala distriktsrepresentant
dig att
utforma
ditt avlopp.
anläggning ovan jord
För
placering
ovanUnik
mark

CombuTech

får du en energisnål
dammsugare från Siemens
på köpet. Värde 2290 kr.

Spruta din vind med
Paroc Lösull!

För nedgrävning

09.21.11

Biovacs produkter marknadsförs av:
Anläggningen är utrustad med mottagningstank,
Bra Miljöteknik
reaktortank och Sverige
slamtorkare. AB
• Flera placeringsmöjligheter
mottagningstank
Huvudkontor
för Biovac –Sverige:
nedgrävd eller på golv i anläggningsrum.
Södra• Hamngatan
451
Elförbrukning 1,5 –12,
3,5 kWh
per40
dygnUddevalla
beroende
på belastning.
Tel: 0522-13
000 Mail: info@bramiljo.se
• Processen styrs med hjälp av PLC som är placerat
i styrskåp.
www.biovac.se

Vår nya Svanenmärkta luft/luftvärmepump IVT Nordic Inverter
KHR-N har fått toppbetyg i Energimyndighetens tester och har
marknadens bästa trygghetsförsäkring. När du köper den får du
också Siemens energisnåla dammsugare Green Power utan extra
kostnad. Mer information hittar du på www.ivt.se. Välkommen!

Marknadsöversikten kommer under
våren att publiceras
på hemsidan
www.smaavlopp.se.

- din investering i framtiden

CombuTech toalettsystem är utvecklade för både villor
och frititidshus utan tillgång till kommunalt VA-nät.
Slutet system kopplat till: Förbränning, sluten tank eller
biotank. Jets vakuumtoalett är en modern spoltoalett
i porslin. Förbrukar endast 0,5 l vatten per spolning.
Finns för både golv- och väggmontage.

359001

”Kunskapscentrum
små avlopp” har
tagit fram en aktuell
marknadsöversikt
över små avloppsanläggningar i Sverige.

Reningsverk
för enskilda avlopp
RIKTIG VATTENTOALETT DÄR
11-05-05
det SAKNAS KOMMUNALT VA!

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

• Lås fast stegen. Med en stege på
tomten blir fönster placerade på övervåningen lättåtkomliga.

små
avlopp

UPO_AD_Infiltrationspkt_VillaFritid_65x65.indd 1

IVT FÖRSÄKRING

• Rensa i trädgården för att undvika att
buskar och träd ger välkommet skydd för
tjuven. Be någon klippa gräsmattan om
du är borta en längre tid.

fakta

Våra flexibla minireningsverk
för enskilda avlopp passar alla
markförhållanden och tomtlägen.

Till dig som verkligen
ogillar elräkningar.

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

HÖGSBOVERKEN ISOLERING AB
– Auktoriserad entreprenör för Paroc lösull –

Pl 3596, 437 21 Lindome
Tel 031-27 08 87, 031-94 83 89
www.villafritid.se

Kvällstid: Håkan Johansson 031-88 24 35
Mobiltel: Håkan Johansson 0705-85 78 03, Carl Ahlgren 0705-85 78 09

göTeboRg

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

KungsbacKa

Hantverksgatan 3, Kungsbacka • Tel. 0300-56 85 10
månd-fred 9-18, lörd 9-14
butiken@walterhansson.se • www.walterhansson.se

Kungälv

YTTERBY
RÖR AB
Truckgatan 2, Rollsbo ind. omr. Kungälv
Tel. 0303-921 45 • vard 9-17, lörd stängt

sävedalen

Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
Tel vx. 031-336 90 50
info@ivtcenter.se • www.ivtcenter.se

mölnlycKe

Rådastocksvägen 1, 435 44 mölnlycke
Tel. 031-33841 40
info@efvab.se • www.efvab.se

göTeboRg

Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa
Tel. 031-228840
info@ukvarmeteknik.se • www.ukvarmeteknik.se

Goda råd för
brunnsägare
Är din brunn i gott skick och är
brunnsvattnet friskt och hälsosamt? Här får du några råd om vad
du som brunnsägare bör tänka på.
text: lars bärtås

håll brunnen under uppsikt

En brunn måste skötas och underhållas för att
vattnet ska fortsätta att vara bra år efter år.
Även andra delar i vattenledningssystemet,
till exempel hydrofor och eventuella partikelfilter, behöver tillsyn och rengöring.
En grävd brunn bör kontrolleras minst en
gång om året, helst på våren. Se till att brunnslocket och brunnsringarna sitter rätt och
att ledningsanslutningarna inte är skadade.
Brunnen måste hållas tät så att inte ytligt
grundvatten tränger in och förorenar vattnet.
Pumpa ur brunnen och rengör den minst en
gång vart femte år. När brunnen rengjorts
eller reparerats bör den också desinfekteras.
Har du en borrad brunn bör du anlita en
expert som rengör borrhålet. Det bör göras
var 10-15:e år.
ta prov på brunnsvattnet

Om du har egen brunn är det lämpligt att ta
ett vattenprov ungefär vart tredje år. Ta även
prov om miljön i ditt område förändrats, till
exempel om det anlagts nya avlopp eller förekommit andra markarbeten i närheten av ditt
hus. Kontakta kommunens miljökontor eller

ett ackrediterat analysföretag
för mer information om hur
provtagningen går till.
välj provtagningspaket

Innehållet i provtagningspaketen kan variera något mellan olika laboratorier. Socialstyrelsen rekommenderar i
vanliga fall en ”normalanalys”
som omfattar 22 ämnen. Det
går även välja ”mikrobiologisk
analys” för kontroll av de
Om du har egen brunn är det lämpligt att ta ett vattenprov ungevanligaste bakterierna, eller
fär vart tredje år. Tänk på att innehållet i provtagningspaketen kan
”metallanalys” för kontroll av
variera något mellan olika laboratorier.
metallhalter. Vill du enbart
kontrollera radon, som förekommer i djupborrade brunnar, väljer du en
ger önskat resultat och inte oönskade effekter
separat ”radonanalys”.
som till exempel ökad bakterieaktivitet, ökad
radioaktiv strålning (om till exempel radon ankontakta ett vattenreningsföretag
samlas i filtret) eller rostbildning. Utrustningen
Vattenanalysen visar om ditt brunnsvatten
ska inte heller medföra tillskott av ämnen till
dricksvattnet i högre halter än nödvändigt.
är förorenat och behöver renas. Med hjälp
Tänk på att vattenreningsutrustning kräver
av analysprotokollet kan du vända dig till ett
viss skötsel och att det är ditt ansvar att följa
vattenreningsföretag. Begär gärna in offerter
skötselråden.
från flera företag. Tänk på att en del företag
enbart säljer själva utrustningen medan andra
även erbjuder installation. Om du bara köper
läs mer om enskild brunn
utrustningen bör den innehålla en monteringsPå Socialstyrelsens hemsida kan du läsa broschyren ”Sköt om din brunn – råd om hur du
sats som förenklar installationen.
går tillväga” www.socialstyrelsen.se
att tänka på vid köp av vattenfilter
Vid köp av reningsutrustning bör företaget
erbjuda en funktionsgaranti så att reningen

Förorenat vatten?

- Ta hjälp av sinnena!
Dåligt brunnsvatten avslöjas säkrast med en
vattenanalys. Men många
s y m p t o m ka n d u o f t a
själv upptäcka med hjälp
ögon, näsa och smaksinne.
text: lars bärtås

De viktigaste kriterierna för god
dricksvattenkvalitet är att vattnet
ska vara fritt från lukt och färg och
smaka gott. Dessvärre är vattnet i
många enskilda brunnar påverkat
av olika ämnen som försämrar
kvaliteten. Även om vattnet sällan utgör någon direkt hälsofara
undviker många att konsumera det.
Här är exempel på vanliga
problem som du kan upptäcka i
brunnsvattnet.
brunmörka beläggningar .

Beror vanligtvis på förhöjda halter
av järn och mangan. Utfällningarna
blir påtagligast vid högre temperaturer och när vattnet kommer
i kontakt med luft. Detta innebär
att varmvattnet ser rostigare ut än
kallvattnet. Färgen på vattnet kan
vara gulaktigt med metallisk smak.
Problemet kan förekomma både i
grävda och borrade brunnar.
grönt hår och porslin. En indi-

kation på lågt pH-värde. Det sura
vattnet kan orsaka frätskador på
rör och maskiner, vilket ökar risken
för vattenläckage. Problemet med
”grönt hår” och gröna beläggningar
förekommer i hus med kopparledningar. Smaken på vattnet kan vara
svagt besk och metallisk.
grums och mosslukt. Vatten

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

Patenterad Radonavskiljare

saltsmak. I kustområden ligger

Radonett är Europas mest sålda och effektiva
radonavskiljare. Den ger högsta reningsgraden
av radon i samtliga tester utförda av bl a SSI.

det söta grundvattnet som en
kudde över det djupare liggande
saltvattnet. Blir brunnen för djup

Radonout®
Radonout®

Radonout®

Radonout®

www.europevattenrening.com,
e-post europe.vattenrening@tele2.se
www.europevattenrening.com
• E-post europe.vattenrening@tele2.se
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Dricker du ohälsosamt
radioaktivt vatten?

• garanterad reningsgrad
av radon på 97–99,9 %
Villa&Fritid
utkommer
9 gånger/år.

Vi tillverkar kemikaliefria
vattenreningsfilter med
funktionsgaranti.

EuropE VattEnrEning aB
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borrade brunnar kan ge
vatten med hög radonhalt, Brunmörka beläggningar. Beror vanligtvis på förhöjda halter av järn och mangan.
särskilt i områden där
berggrundens halt av uran
och radium är högre än normalt.
osynligt kan det enbart upptäckas
Radonet är en radioaktiv gas som
med en specifik analysmetod (rafrigörs när vattnet kommer i kondonanalys).
takt med luft. Eftersom radon är

RADONETT

®
® ca 98-99.9% radon.
Vår patenterade Radonout
tarUTAN
bort
KEMIKALIER
Radonout
Vår patenterade
tar bort
ca
98-99.9% radon.
UTAN
KEMIKALIER
UTAN
KEMIKALIER

ra evllaetrten
B
EUROPE VATTENRENING AB
Centralgatan 16, 360 51 Hovmantorp
pengatrenra!
Centralg. 16, 360 51 Hovmantorp.Tfn
0478-100
17,
Fax
0478-122
13
å
Tfn 0478-100 17, Fax 0478-122 13

–

men radioaktivt. Djup-

RADON

utan kemikalier
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smak- och luktfritt

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

VATTENRENIN G
Vattenrening
UTAN KEMIKALIER

eller vattenuttaget för
stort dras saltvattnet upp
i brunnen.
Djupborrade brunnar i
inlandet kan också drabbas om de ligger i anslutning till en så kallad
relik sjö med inkapslat
saltvatten. Brunnen bör
i detta fall kontrolleras.

Nytt vattenfilter, eller
service på ditt gamla
Koppargatan 18, 234 35 LOMMA
Tel.040-41 31 35
E-post info@aquainvent.se, www.aquainvent.se

Kontakta oss på 0302-25590
info@h2ofilterteknik.se

En gång per år delas
Villa&Fritid ut till
sommarhushåll från Halmstad
till Strömstad samt till villor
i Varberg/Falkenberg och på
Orust och Tjörn.

Ordinarie
utdelning:
Villaägare i
Göteborg med
kranskommuner
www.villafritid.se

• tar bort svavelväte,
metangas och CO2

Radonett
ger dig och dina barn
ett sunt och friskt

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

vatten!

50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt vatten
med för hög radonhalt som måste åtgärdas!

Ring: 0248-102 78 så hjälper vi dig
Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik • info@radonett.com
www.radonett.com
Villa&Fritid nr 5 / 2011 |
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Rena ditt vatten!
• Filtersystem med naturlig rening

• Radonavskiljare

Europe filtersystem med syrafast luftningssystem, belastar
inte din brunnspump, och ger
naturlig rening utan kemikalier.
Avlägsnar järn, mangan,
färg, lukt, aggr. kolsyra samt
höjer pH. Det finns även filter
för bräckt-vatten, humus, nitrat, nitrit, uran mm.
/ Europe Vattenrening AB

Har du egen borrad
eller grävd brunn?

Nytt
reningsverk

Patenterad radonavskiljare
typ Radonout. Miljontals
drifttimmar med reningsgrad upp till 99.9%! Enkel
montering, driftsäker &
underhållsfri!
/ Europe Vattenrening AB

Tillverkning
med
125års
årserfarenhet
erfarenhet avavemaljering.
Tillverkning
med
125
emaljering

Företag · Kommuner · Bostadsrättsföreningar · Fastighetsbolag · Privatpersoner

Vi har lång erfarenhet inom vattenreningsteknik och har stor kunskap inom
filtrerings- och avsaltningsteknik.
Kontakta Enwa för mer information om
hur du får rent vatten.

Självklart erbjuder vi också skyltar i annat material än emalj!
Härdgatan 23 (Dialecthuset), Varberg
Tel. 0340-13 450 / 0707-53 18 37
info@emaljskylten.se
www.emaljskylten.se

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

Snabb
leverans – inom
två veckor

60%

Emaljskyltar

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

SPARA
UPP TILL

EMALJSKYLTAR är vår kunskap!

Med Enwas filter får du garanterat friskt
och klart vatten.

Letar du efter nya bänkskivor i granit?
Köp direkt från tillverkaren och…

www.emaljskylten.se

Biovacs nya reningsverk är dimensionerat för ett hushåll och
är anpassat för det nordiska
klimatet. Anläggningen har ett
styrskåp integrerat i halsen och
har dessutom ett inre lock vilket
medför att kyla inte tränger ner
i reningsverket. Det grävs ner i
marken.
Fakta: Består av en 4 m3 tank
i rotationsgjuten polyetylen för
nedgrävning. Renar upp till 1000
liter avloppsvatten per dygn.
Elförbrukning: 1,0-1,5 kWh per
dygn beroende på belastning.
En slamtömning per år.
Reningsverket är certifierat för
hög skyddsnivå: EN 12566-3.
/ Bra Miljöteknik i Sverige AB

Vi utför mätning,
transport och
montering!

PVC Fasad

Lättmonterad och 100% underhållsfri
Naturtrogen trästruktur

20 års garanti !

Tel: 031-799 54 45, 08-519 723 23 • info@diapol.se • www.diapol.se

www.allox.se 031-87 85 10

För mer info kontakta vårat försäljningskontor i Göteborg
031-340 80 50 • www.fiskarhedenvillan.se

Emaljskylten-4009-2sp-HS

För dig som har extra Ambition i din trädgård

Här kan du köpa

Wow!
Och

Nu i nya lokaler !
För kontakt och tidsbokning ring Pelle Thom,
031-89 44 90 eller 0705-11 99 05

Herrejisses.
Batterigrässax

Gödningsmedel

Trimmer GT830

HS-W Häcksax

”High-Performance”
WOLF-Garten trimmer.
Effekt 280 watt. Trim- och
kantklippningsfunktion. Lätthanterlig trimmer med blott

med vågade skär
Dubbel-slipade skär i
galvaniserat stål.
10 års garanti

Tillbehör teleskopskaft

T-RG TURBO GRÖN
Den perfekta lösningen för
gräsmattor. Gödslar
ytor upp till 100 m²
på bara 3 minuter.

299:-

Kampanj:

Finesse 50 3-I-ETT
Li-Ion batteri
3 medföljande blad

849:-

Askim, Göteborg Skog & Trädgard
Alingsås, Jordnära
Fjällbacka, Fjällbacka Hallen ”Fjällbacka”
Fjällbacka, Fjällbacka Hallen ”Kville”
Halmstad, STS Butiken
Järn kan förekomma
LokalaKungshamn,
variationer i Bertils
sortimentet
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99:-

Datavägen 21
Krangatan 12
Ekelidsv. 11
Kvillevägen 1
Snöstorpsv. 107
Hamngatan 7

031-68 38 80
0322-101 63
0525-328 50
0525-328 50
035-10 85 73
0523-380 55

ÅF

1,4 kg.

549:-

Kungälv, Kungälv Skog & Trädgård
Kungälv, Romelanda Motorsågssevice
Partille, Partille Skog & Trädgård
Skee, Fjällbacka Hallen ”Strömstad”
Säve, Sävehallen
Vårgårda, Hedens Rep Verkstad

Känslan du får när du kommer in i ditt nya
badrum första gången - det är vårt mål.

Hög kvalité och låga omkostnader = mycket kök för pengarna. Vi har dessutom mycket stor kunskap och erfarenhet.

399:Utmarksvägen 18
0303-183 00
Filaregatan 10
0303-22 39 00
Järnringen 1
031-340 28 24
Grålösvägen 4
0526-214 49
Sävestationsväg 4 031-23 30 00
Korsgatan 13
0322-62 50 10

10 min från centrum. Vi ligger inte på ”fina gatan” därför
kan vi hålla hög service.

Från ritning till färdigt badrum
i samarbete med:

www.kakelpalatzet.se

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

Tagene Hantverkshus, Tagenevägen 62
Villa&Fritid nr 5 / 2011 |
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Sveriges mest sålda pool !
Nöjda
kunde
r

Vår

17 år

smartaste
värmepump

Direktleverans

inte
är klippta
Gatukontoret i Mölndal sköter
vinterväghållningen
på stadens
gator och vägar. Vi prioriterar
trafikleder
och gator med
och
ansade.
busstrafik. Dessa plogas och saltas.
För ytterligare

MONTÉ

Testa nya displayen
och se alla smarta
funktioner på
www.nibe.se/nyhet
KOM TILL OSS, VI ÄR EXPERTER PÅ NIBE VÄRMEPUMPAR

Ring oss för fri
konsultation och hembesök.

Tel 031-28 67 94

www.gak.se

info@gak.se

VI SÄLJER INGA
VANLIGA KYLSKÅP
Hörnkylskåp
• fyra gånger större
än ett vanligt kylskåp
• fyra gånger elegantare
än ett vanligt kylskåp
• hörnkylskåp från

Bostadsgator och mindre trafikerade gator plogas och sandas
www.hastens.com
med flis när snödjupet blivitinformation
8 cm. Branta backar plogas och
flisas med inblandning av salt,
cykelvägar plogas och flisas.
kontakta

Lamino
med pall i
olika färger
och träslag!

Fastighetsägarna ska renhålla
och sanda minst
1 meters
Mölndals
Stad
bredd av gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters
avstånd från tomten. SaknasGatukontor
gångbana skottas och sandas
gångutrymme på gatan. I vallar
vid övergångsställen och
Telefon:
gatuhörn ska öppningar göras för gångtrafik. Inom fastigheten
031-315
00
hålls 1 meter bred väg framkomlig
för sop- 15
och latrinhämtning.

Sommartid sopar fastighetsägaren ”sina” gångbanor och tar
bort ogräs samt beskär buskar, träd och häckar som växer ut
över gångbanan. Passa på att beskära under vinterperioden.
Tillsammans håller vi staden framkomlig för all trafik men
trafikanterna måste hjälpa till: sänk farten, håll avstånd, ha
bra däck samt räkna med längre restid så att vi undviker
olyckor.
Vill du veta mer, ring Gatukontoret telefon 031-315 15 00.
TÄNK EFTER - ”VINTER” FÖRE
GATUKONTORET MÖLNDALS KOMMUN

GATUKONTORET

Beställ gratis

Storpool

NYHET

Lagervara.

Många komb. och träslag

Lilla Åland

(Välj utrustningsnivå)

”Basic” Rund/Oval fr. 11.900 /18.900:”Delux” Rund/Oval fr. 15.900 /22.900:Budgetpooler
1,22 djup Rund/Oval fr. 9.900 /15.900:1,07 djup Rund/Oval fr. 6.990 /11.990:0585 31661 www. jf-fritid.se

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

Lagervara.

Ny bil?

Vi levererar sand, grus, singel,
makadam och jordprodukter i
storsäck med kranbil till Din tomt.

Skyddar Lacken i åratal ...
• Aldrig mer vax !
• Lätt att tvätta !
		
• Tål avfettning !
			
• Aktiv i 6 år !

e-post: bilvård@telia.com

Stor
utställning
från Gotland köper du naturligtvis hos oss!

Nu kan du läsa gamla utgåvor av Villa&Fritid på nätet.

Handy klassisk soffa i många
kombinationer och färger!

www.villafritid.se

OBS! Ingen elanslutning Aspiromatic utnyttjar
vindkraften!

Båtar och tillbehör
alla modeller exempel:

Tk-trailers och y-bommar
alla modeller, exempel:
bv 750 kg från 6900:-

Alla trädgårdsmaskiner/ redskap
från MTD och Wolf

Samsas

Vi är återförsäljare av
Nordens största sortiment för trädgårdsdammen

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

Allt i grillar och tillbehör
från Landmann och Weber.

Allt i utemöbler egen import= bästa kvalitet till bästa priser!
Konstrotting, aluminium, plast, allt till camping.

Grupp i acacia vit
målad ”Gripsholm”
rek pris: 8900:-

Jättepaddan

Dynboxar
från 299:-

NU: 3950:-

BRUNO MATHSSON

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

Villa&Fritid nr 5 / 2011

Solhaga cyklar alla
modeller herr, dam
och barn. exempel:
Dam 28” 3vx

2995:-

Andra användningsområden: Flerbostadshus, fritidshus, husvagnar,
fartyg, förbättring av drag i öppna spisar, vindsutrymmen och sanitära
installationer mm.
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kontakta kundtjänst tel. 031-86 77 00.

Stora Höga 0303-77 77 35

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.

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

Beställ på www.jehander.se eller

Bilvårdcenter

Seamaster 175

Svarvaregatan 12, KUNGÄLV

För mer information om
Anticimex Överlåtelsebesiktning
och Energideklaration
enligt Anticimex-konceptet
ring 031-754 46 00.

att häckar,
buskar och träd
till Fastighetsägare
i Mölndal

i

katalog!

Världs

En tryggare och
bättre husaffär!

Klipp häcken!
Du kan rädda liv!

Fotgängare tvingas ut i gatan och

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP
– Energibesparing med upp till 80%
– Unik, användarvänlig display

Mölndals stad uppmanar alla fastighetsägare:

bilister saknar fri sikt, på grund av
Vinterväghållningsinformation

Vi har pooler för

någonsin

The bed of your dreams.

Gasolgrill Cronos
rek pris: 4995:BYT NU!
Fri transport
eller hämtpris.
Vi tar gamla
möbler med.
GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL
TEL. 031-27 27 10
(vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

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

Öppet:
Vard 10-18
lör o helg 10-15

Solsäng 895:-/st

NU: 2495:-

2 för 1190:-

Fjällbacka Ekelidsv. 11
0525-328 50, 0707-73 18 50

Skee Grålösvägen 4
(f.d. Bygdegården), 0526-214 49

Kville, Kvillev. 1 (f.d. banken)
0525-328 50, 0762-13 38 50

Göteborg/Säve, Säve Kyrkov 2.
031-23 30 00, 0708-23 33 00

Västra Frölunda
Hälleflundregatan 12
0705-39 33 70
031-29 98 80
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Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

Följande sidor
går endast i södra
upplagan.
NYHET!
DEMIDEKK ULTIMATE – den nya generationen Demidekk
Visst känns det behagligt när huset är nymålat. Välj Demidekk Ultimate nästa
gång, så kan du njuta längre av den känslan. För det kommer att dröja tills du
behöver måla igen.
Demidekk Ultimate är den nya generationen Demidekk. Men den bygger samtidigt
vidare på den erfarenhet Jotun gjort under nära 40 års utveckling som redan idag
skyddar hundratusentals hus runt om i Norden. Demidekk Ultimate är baserad på
AMA-teknologi – en unik kombination av alkydolja och akryl som ger mycket långa
underhållsintervaller och en suverän glans- och kulörstabilitet. Ditt hus kommer
att se nymålat ut längre än de flesta andra i grannskapet.
Vill du veta mer om den nya generationen Demidekk och hur du håller huset
nymålat längre, besök din Jotun-handlare eller www.jotun.se

Klangfärgsgatan
8, Västra
Frölunda
Klangfärgsgatan 8, Västra
Frölunda
Tel. 031-69
20
Tel. 031-69
07 20.07www.fargivast.se

Långedragsv
Frölunda
Långedragsvägen
102, 102,
VästraVästra
Frölunda
Tel.Tel.031-29
031-29 95 0195
www.fargspecialisten.se
01. www.fargspecialisten.se

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ
Jotun Sverige AB, Box 151, 421 22 Västra Frölunda.
Telefon 031-69 63 00, Fax 031-69 63 97

Aschebergsg. 23, Göteborg
Aschebergsgatan 23
Tel. 031-711
00 20
031-711
00 20.
www.fargkallan.se

Althallen,
Gitarrgatan
2
Althallen
- Gitarrgatan
2
Tel. 031-45
031-45 11 11
34 34.
www.lassesfarg.nu
www.lassesfarg.nu

Lantbrukare

i samarbete

Tredelad, Fäst gallren i varandra så
kan de kopplas samman till långa
staketlängder. Stolpen kan lyftas upp
från sitt markfäste vilket är perfekt
vid gräsklippning. Längd 107 cm.
Stolpe 2-pack till kompostgaller.

129:-

Priserna gäller t o m 2011-07-16

DEN SVENSKA
DEN SVENSKA
FLAGGSTÅNGEN

Hos oss finner du
hela Oceanserien!

Keeper Stolpe

Lokala avvikelser i sortimentet
kan förekomma.

DEN
SVENSKA
FLAGGSTÅNGEN

FLAGGSTÅNGEN

MotGeting

!
t
s
e
t
i
t
s
ä
B

Kompostgaller som även kan
användas som staket. 70 x 70
x 90 cm. 4 gallerväggar med
monteringsfjäder.

GreenLine Logotypes

Pris ex. Planteringsjord 4 säckar á 50 lit.

GreenLine MotGeting
bekämpar effektivt
getingar, flugor och
andra flygande
insekter. Verksam
beståndsdel: Pyretin.
Aerosol 750ml

GreenLine Keeper

99:-

100:-

GreenLine Colours
99:-

GreenLine ÄttixDubbelEffekt

PMS

CMYK

Enkelt och effektivt ogräsbekämpning utan att
påverkar mark och grundvatten.
När ogräset är borta är även ogräsmedlet
borta.
5 lit.

Bunny - summer version
Black + PMS 356

Bunny - summer version
CMYK

Formenta Original är storsäljaren och basen
iFormenta
vårt bredaOriginal
sortiment
av kvalitetsflaggstänger.
är storsäljaren
och basen
i vårt breda sortiment av kvalitetsflaggstänger.
Den perfekta flaggstången för dig som önskar
hissa
flagga
eller
vimpel
i flaggstången
Den perfekta
flaggstången
för dig som
Formenta
Original
är storsäljaren
och önskar
basen i vårt breda sortiment
hissa
flagga
eller vimpel i flaggstången
iav
sommar
.
kvalitetsflaggstänger. Den perfekta flaggstången för dig som
i sommar.
önskar hissa flagga eller vimpel i flaggstången i sommar.

79:-

Basic colour: PMS 356
Separate only when a fifth colour is not an option.
Separation code CMYK: 100/0/91/27

www.oceanprodukter.se

Yellow accent: PMS 109
Separation code CMYK: 0/9/94/0

Bunny - winter version
CMYK

Red accent: PMS 186
Separation code CMYK: 0/91/76/6
PMS 356

PMS 368

PMS 368 (65%)

NORDICA EKO HUSFÄRG
För trähusfasader. Mycket bra glans- och
kulörbeständighet. Lätt att måla med och
penslarna tvättar du i vatten.
Högsta betyg i Folksams färgtest!

Hazard symbols: PMS 1585 or equiv.

439:9 liter vit 1.279:2,7 liter vit

TRANEMO RÖDFÄRG
Den svenska klassikern med den ”rätta”
röda färgen. Låter väggen andas.
10 liter

189:-

TRÄOLJA AQUA
Woodex Teknos bästa träolja. Fri från
lacknafta. Helt färglös när den har torkat.
2,7 liter

Kärcher
högtryckstvätt K 5.585

2 995 kr
Inkl Variopower, Rotojet
och tvättborste

269:-

Sexkantnät

www.gunnebostangsel.se

Sagbäcksvägen 5
(Stationsområdet)
Lindome Tel 031-99 00 97
www.lindomejbf.com
Vard. 7 30-18 00, lörd. 9 00-13 00

Fjärås lantmannaväg 11
Tel.0300-54 00 05
www.lantmanna.nu
Vard. 07 30-17 30, lörd. 9 00-13 00

TorstensViksvägen 3, Frillesås
Tel.0340-65 00 53
www.frillesaslantman.se
Vard. 8 00-18 00, lörd. 9 00-14 00

Vallavägen 4, Väröbacka
Tel. 0340-66 00 24
Vard. 8 00 – 16 30, lörd. 8 30 –12 00
Lunchstängt 12 00 – 13 00

Stamnared 234, Varberg
Tel. 0340-320 00
www.stamnaredslantman.se
Mån, ons, tors 8 00-16 30
Tis, fre, lör 8.00-12 30

9m

200cm SVENSK FLAGGA

Svetsat nät

Lunchstängt
12 30-13 30

För bästa
2995:resultat!
4295:-

199:199:95:250cm SVENSK VIMPEL
95:250cm
SVENSK
VIMPEL
FORMENTA ORIGINAL
200cm SVENSK FLAGGA
200cm SVENSK FLAGGA

Dags att köpa flagga eller vimpel?

346:-

Fårstängsel

Den perfekta flaggstången för dig som önskar
hissa flagga eller vimpel i flaggstången
Dags att köpa flagga eller vimpel?
Dags att
i sommar
. köpa flagga eller vimpel?

Med Kärcher fönstertvätt
WV 50 Plus

Trädgårdsstängsel – Euro-Plus, näthöjd 0,8 resp. 1,0 m, grindar
kombistolpe och tillbehör. Finns i mörkgrönt och svart färg

Hundstängsel

Levereras komplett med alla tillbehör
1Levereras
års gratiskomplett
Flaggdags-SMS
och
10års garanti.
med alla
tillbehör
1 års gratis Flaggdags-SMS och 10års garanti.

Inget komplett
spill, med alla tillbehör
Levereras
1inga
års gratis
Flaggdags-SMS och 10års garanti.
ränder!

– för villa- och fritidstomter. Gör det själv!
Enkel och snabb montering

Villastängsel

Formenta Original är storsäljaren och basen
12m FORMENTA ORIGINAL 4295:i vårt breda
sortiment
av kvalitetsflaggstänger.
12m FORMENTA
ORIGINAL
4295:-

12m FORMENTA ORIGINAL

Prisexempel: Villa Euro Plus.
Plastbelagt svetsat grönt nät.
Höjd 800 mm, längd 10 m

Stängselsystem

9m FORMENTA ORIGINAL 2995:9m FORMENTA ORIGINAL 2995:-

250cm SVENSK VIMPEL

Lunchstängt
12 00 – 13 00

Källängsvägen 1, Rolfstorp
Tel. 0340-67 42 41
www.grimetonlantman.se
Vard. 8 00- 17 00, lörd. 9 00-12 00

Myntgatan 6, Unnaryd
Tel. 0371-600 86
www.unnarydslantman.se
Mån. 9 00-13 00, tis-fre. 9 00-18 00
Lörd. 9 00-13 00

Mårdaklevsvägen 22
Älvsered
Tel. 0325-311 08
30
Vard. 7 – 17 30, lörd. 9 00–13 00

Päronvägen, Vinberg
Tel. 0346-190 14
Vard. 07 00-17 00,
Lörd.9 00-12 00, t o m 19/6.

199:95:-

Lantmannaplan 5, Vallberga
Tel: 0430-162 10
www.vallbergalantman.se
Mån-fre. 7 15-17 30, lörd. 9 00-12 00

Drömfritidshuset med
”Boat in Boat out”-läge

Glöm inte att kontrollera gasolen
Gasol är en mycket driftsäker och bra energikälla. Risker vid användning av gasol beror främst på läckage i slangar och anslutningar eller
bristfälligt underhållen utrustning.
- Se alltid till att du använder godkända slangar och tillbehör och att
du följer bruksanvisningen innan du börjar använda gasolutrustningen,
säger Anders Rogstedt, affärsområdeschef på AGA Gas.

Så här kontrollerar du gasolutrustningen

• Kontrollera att alla skarvar är täta med hjälp av såpvatten

eller läckagedetektionsspray (aldrig med en brinnande
tändsticka!). Börjar såpvattnet bubbla är det ett tecken
på läckage.

•

Kontrollera gasolslangen.Om du upptäcker sprickor
eller andra skador byt ut slangen mot en ny.

•

Kontrollera också din tryckregulator som säkerställer
att du inte får för högt tryck till din gasolutrustning.
I regulatorn finns ett gummimembran som åldras
med tiden.

Uterum,

6

• Kontrollera också att ditt gasolsystem har en inbyggd

läckagetestare. Läckagetestare finns i flera olika typer där
den enklaste är ett U-rör med siktglas som kopplas in
manuellt. I siktröret kan du se om det strömmar gasol.

Värme - Vatten - Sanitet

BJ VVS AB

inne men ändå ute

Uterummet blir ofta ett av husets mest
använda rum. Ett rum som inbjuder både
till umgänge och avkoppling. Rätt utformat
skapas en utmärkt länk till trädgården.
För att lyckas bör uterum met måttanpassas till det befintliga huset. Ett bra uterum
harmonierar till både huset och trädgården.
Det finns många namn på det populära
rummet, uterum, vinterträdgård, inglasad
altan, inglasad veranda, orangeri eller inglasad balkong.
Inglasningspartier finns i olika isoleringsnivåer och man kan även välja underhållsfria
PVC-partier. / Expodul

viktiga säkerhetsregler

1. Kontrollera att utrustningen är tät.
2. Stäng ventilen. Stäng alltid flaskventilen.
3. Flaskan skall stå upp. För att säkerhetsventilen
ska fungera rätt.
4. Håll rätt tryck ha tryckregulator ansluten
5. Placera inte gasolflaskan under grillen eller i
utrymmen där temperaturenkan bli upp mot
650 C tex inglasade balkonger. Stark värme kan
göra att säkerhetsventilen öppnas.
6. Gasol är ett bränsle. Experimentera inte med
egna installationer

Inglasningar och uterum

fererar !
Ni frågar, vi of

Kom in och låt dig inspireras!
Välj IFÖ så blir livet i
badrummet lite enklare.

www.ifo.se

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

Allt måttanpassat
Pulpet, sadel eller valmad takstomme
Från enkelglas till isolerglas för vinterträdgårdar
Kanalplasttak 16 till 40mm
Skjutgarderober

FÅR VI HjäLpA DIG ATT

VÅRRUSTA!

Industri & villa • Nät • Stolpar • Grindar
Björkgläntevägen 1 • Onsala
0300-214 94 • 0708-88 48 71 • 0708-88 48 73
www.kungsbackastangsel.se

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

9 m Komplett

2.980:Ord pris 5.180:-

12 m.

Billigast på
flaggstänger

Prisex.

Nyhet, fasadpartier!
Vikväggar
Lyft/skjutpartier
Glastak

Många drömmer om ett hus vid vattnet.

Montering • Reparation • Lagerförsäljning

upp till

Sörbyvägen 7
571 78 Forserum
Tel. 0380-377 130
info@expodul.se

* Allt enligt Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer
där 2 163 personer har deltagit.

Ingenting är
omöjligt!

Allt i lättmetallstegar
Även för tak
Expodul Inredningar AB

Vatten är solklar vinnare i frågan om vad svensken är
beredd att betala extra för om de skulle köpa fritidshus i
dag. Sex av tio, 58 procent, är villiga att betala extra för
att ha båtplats direkt vid fritidshuset, så kallat ”Boat in
Boat out”-läge.
Västkusten är landets hetaste område för att äga en
egen sommarstuga. Var fjärde svensk, 25 procent, säger
att man helst skulle vilja ha ett fritidshus på Västkusten.
Därefter kommer Stockholms skärgård med 22 procent
följt av Skåne med åtta procent.

Prisex

4 m stege

749:-

n Halverad värmekostnad
n Underhållsvärme när du inte är där
n Effektiv luftrening
n Luftkonditionering på köpet
n 5 års helgaranti

RING OSS FÖR
EN KOSTNADSFRI
HUSANALYS!

Transport och montering utförs

www.expodul.se

Personlig service • Etabl. 1920
Mölndals Centrum. 031-27 01 86
Vard. 10-18, Lörd 10-14

Anemongatan 4, Kungsbacka
0708 - 10 33 11
mail:m1.hansson@netatonce.net

