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”Ta vara på det vilda”
I TRÄDGÅRDEN
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Sommarlivö

KÖK+DESIGNHJÄLP+MONTERING-ROT
= DITT DRÖMKÖK!
Välkommen till Sveriges största showroom där du hittar kök, badrum och
övrig inredning i ALLA prisklasser. Tillsammans med ROT-avdrag, vår designhjälp samt vår egen bygg- och monteringstjänst får du allt du behöver på ett
och samma ställe. Kan det bli enklare?

a

y
Design | Försäljning | Montering | Sveriges största N Showroom!

Göteborgsvägen 415, Kungsbacka (norr om Freeport)
Öppet: vard. 10-18 (mån stängt) lördag & söndag 11-15

www.exbokok.se

RIKTIGA

Længde 30 cm

Højde 9 mm

Multiboard
Äntligen sommar ...
Utv. hörn, symmetriskt

Utv. hörn, asymmetriskt
Invändigt hörn
Enkel ändkant

KLÄDDA
TRÄDGÅRDSREDSKAP
”Jag tycker att mina
produkter både
ska vara roliga
och funktionella.
Jag stickar remsor som jag syr
på redskapen och
limmar. Redskapen är även sköna
att hålla i. Inga blåsor i händerna här
inte!
Blir de blöta
och smutsiga så ställ
dem torrt och borsta
av smutsen, men självklart ska man vara lite
rädd om dem.”
www.lenanystrom.
com

Dubbel ändkant

®

Skarvprofil
Startprofil

Aluminium-sockelskydd
EPDM-band

har du planerat
sommaren i detalj
Vit Grå

Skivan med minimalt underhåll
varför
inte låta format
sommaren bli en
- i stora
start på ett liv fyllt av rörelseglädje?

Beige som
Antracit tar det som
eller hör du till dem
Granit Svart Grå
det kommer? Jag tror att många,
Martin Brinde, personlig tränare i
liksom jag, har planerat lite. Kanske
Göteborg, har tagit fram ett enkelt
Længde
12 cm
ett besök hos familj
och vänner
eller
träningsprogram så att du kan börja
en sommarkurs?
NU - hemma i trädgården. Du behöStörsta delen av
semestern ska jag
ver inga träningsredskap. Ta även
Finns i de 10 ivarpanel-färgerna
bara ta det lugnt och småfixa lite.
hjälp av sopskaftet och sträck på dig!
Som villaägare har
man
ju allt som
Och du, när slog du en kullerbytta
Højde
9 mm
skruv
33, 40i.eller
60 mm senast?
blank eller färgad
oftast ett projekti-fixatt
ta– tag
Man
Av glädje?
SQD-skruv med försänkt torx-huvud
ojar sig gärna men det är nog som
I en av alla läsarundersökningar
en medelålders kollega sade ”Jag har
i våras kom man fram till (vilket
med åren kommit på att jag nog gillar
alla visste) att typiskt svenskt
det här. Fixa lite, sätta mig i solstolen
sommarbeteende är att grilla ute.
Forside
med en kopp kaffe
och koppla av
Oavsett man grillar eller ej så är
en stund och sedan fortsätta. Det är
det en höjdpunkt att sitta ute och
meditativt.” Med andra ord som en
äta - morgon som kväll. Kan inte låta
ledighet ska vara. Lite aktivitet och
bli att tipsa om boken Utekök för dig
lite vila - då mår vi nog som bäst.
som verkligen vill satsa på ett uteliv!

ivarpanel
Smooth

Tillbehör

Mer fritid med ...

i det här numret
Villa&Fritid
Højdeav
9 mm
Vit Grå Beige
får du råd om allt
från vattning till
Oliv Antracit
Granit
minireningsverk. Brun
Däremellan
smyger
Svart Sand
även lite skapande
in. Missa inte alla
Faluröd
boktips där du kan hämta ytterligare
inspiration.

REDSKAP

Længde 30 cm
Utekök - Boken
ger många goda
råd om köksplanering och tillbehör.
Du får tips och idéer om materialval,
spännande former
och vad du bör
tänka på när du
bestämmer platsen
för ditt kök.
Dessutom hittar
du ritningar och arbetsbeskrivningar
med vars hjälp du
kan bygga ditt eget
drömkök.

®

SÄLJS INTE PÅ

højde 17 cm

BYGGMARKNADER.

ivarpanel

trevlig sommar önskar jag er alla!

®
av Hans-Gunnar

Ord. 4.490:- NU:

3.990:-

fibercement
Samuelsson, ICA

Elna Sirkka
Samme længde som den ovenover

Bokförlag.

Fasadbeklädnad med minimalt underhåll

ivarpanel

1.590:-

Ord. 2.290:- NU:

1.990:-

STIHL RE 98
®

STIHL MS 170 - D

Længde 20 cm Husk x2 til et sæt

Samtliga priser är inkl. moms och eventuella erbjudande gäller t.o.m. 2012-07-31.

Riktiga redskap säljs bara av experter

Stark fasadpanel för minimalt underhåll
n Fibercementpanel
i 10 snygga färger
n Klarar fuktiga klimat

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

ivarplank_135 x100_sv.indd 1

Villa & Fritid, Storgatan 36 A, 431 31 Mölndal |

16-02-2009 14:16:04

tel vx 031-27 51 20, fax 031-27 68 61

| e-post info@villafritid.se | ansvarig utgivare elna sirkka | produktionsansvarig
redaktion jan-erik weintiz, lars bärtås, stefan mattsson, ann-christin b edström, marita åman
tryck v-tab vimmerby | distribution posten. finns även på husknuten
hemsida www.villafritid.se

För eventuella fel i en annons svarar tidningen med högst annonskostnaden eller nytt införande i nästkommande nummer.
Åsikter framförda i signerade artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med tidningens.
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NYHE
T!

fibercement

www.villafritid.se
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STIHL FS 38

Ord. 2.190:- NU:

Upplagan är över 100 000 ex.
Om du inte bor i vårt spridningsområde
kan du prenumerera på Villa&Fritid
och/eller gå in på vår hemsida där hela
tidningen finns upplagd.
Vill du veta mer tveka inte att höra
av dig!

1.690:-

VIKING MB 248 T

Fasadbeklädnad

Det här numret av Villa&Fritid
(nr 5/2012) är ett specialnummer som
delas ut längs kuststräckan Halmstad
- Strömstad till lantbruk och fritidshus
samt villor i Varberg, Falkenberg, på
Orust och Tjörn.
Under resten av året kommer
Villa&Fritid ut runt stor-Göteborg och
delas då bara ut till villor (och har så
gjort under 45 år!).

Ord. 1.990:- NU:

NYHE
T!

jan-erik weinitz

Chansa inte. Annonsera
i kontrollerade medier.

Kvalitetsmaskiner från STIHL och VIKING säljs bara av Servande
Fackhandlare som kan sin sak och ser till att du får rätt redskap för
dina behov. Hos dem kan du dessutom få hjälp att hålla maskinerna
i toppskick så att de behåller sin höga prestanda – år efter år.
Oavsett om du väljer en kraftfull motorsåg från STIHL eller en

testvinnande VIKING-klippare får du den alltid levererad färdigmonterad och startklar. Självklart med vår Nöjd-kund-garanti
för att verkligen vara på den säkra sidan. Så sätt igång och
vårstäda som proffsen med redskap som håller vad de lovar.

DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE:

KUNGSBACKA
DENNIS MASKIN

0300-519 21/23

STENUNGSUND
PERSSONS HYRMASKINER AB

0303-885 70

ALINSÅS
MARIN & MASKIN

KUNGÄLV
KUNGÄLVS SKOG & TRÄDGÅRD

0303-183 00

STRÖMSTAD
YNGVES MASKINSERVICE

0526-611 79

ASKIM
GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB 031-68 38 80

KÅLLERED
AGRIA TRÄDGÅRDSMASKINER AB

031-795 08 63

TVÅÅKER
HANDINS SKOG&TRÄDGÅRD AB

0340-405 15

DINGLE
EKSTRÖMS MOTORSERVICE

0524-408 93

PARTILLE
PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD AB

031-340 28 24

UDDEVALLA
KJELLMANS SERVICE

0522-185 55

FLODA
SKOG & TRÄDGÅRD

0302-301 54

STENKULLEN
LM MASKINUTHYRNING AB

0302-222 70

VÄSTRA FRÖLUNDA
SMÅMASKINS-SERVICE

031-87 83 85

0322-64 24 00

Handla byggvaror hos

BYGGA BODAR INNEHÅLLER ALLT för den som har planer på att bygga en
trädgårdsbod till sin tomt. Del för del gås igenom: planeringen, grunden, golvbjälklaget,
väggstommen, taket och fasaden. Och den som vill får också lära sig att snickra dörrar och
fönster själv. I bokens andra del presenteras åtta bodar av varierande storlek och utseende.
Bygga bodar - Från cykelskjul till friggebod av Anders Jeppsson, Hans-Ove Ohlsson,
IIca Bokförlag

FIXA OCH DONA
I SOMMAR?

PÅ KÖPET!

Här får du massor av inspiration.

DET BEHÖVS INGA STORVERK för att skapa en

GAMLA PRYLAR FÅR NYTT LIV inte

inspirerande utemiljö, gå bara ut och låt lusten styra. I
Lust och Fägring presenteras en salig
blandning av små och stora projekt
som är roliga att skapa och som gör
ditt gröna rum till en skön oas med
vackra blickfång.
Lust & fägring –Betong och annat
pyssel i det gröna av Malin Nilsson,
Camilla Arvidsson, Ica Bokförlag

bara nytt liv, de får dessutom både ny form
och ny funktion (i bland galet ny form). Tillsammans med elva framstående formgivare
tar författarna tag i föremål som lämnas in
till second hand-affärer. Allt förvandlas med stor kreativitet
och fantasi till moderna och uppdaterade föremål.
Nyfixat - av Ann Sjöstedt, Marit G Engstedt, Norstedts

EN RUNDSTAV BLIR EN TROLLSTAV
Som Malena själv säger:

”ATT BLANDA BETONG är faktiskt inte svårare än att baka sockerkaka på pulver, om än något
tyngre för armarna. Och man behöver ingen ugn.”
Boken innehåller 100 projekt med betong, varav
merparten publicerats i hennes tidigare böcker.
Stora betongboken av Malena Skote, Norstedts

VAR 5:E TAKPANNA

med lite färg, men samma stav kan lika gärna
förvandlas till ett hopprep tillsammans med en
bit tvättlina. Enklast tänkbara
former kan anta många skepnader
för den som har fantasi. Barn har
redan skaparlusten inom sig.
Snickra med och till barn av
Anette Grunditz, Ica Bokförlag

duscha direkt
på skivorna garanterat
vattentätt!

GÖR ETT SOFFBORD
AV EN STUBBE, en
lampfot av björkar eller klä
stolsdynan med värmande
fårskinnspäls - det är bara
tre tips av ett hundratals
underbara tips som presenteras i boken. Allt från en
liten båt av drivved till Allt
för att skapa ett hem i den
naturliga, varma stilen.
Naturlig inredning av
Anna Örnberg, Semic

Vi deltar
i Benders
kampanj. Gör en
riktigt bra af fär
tom 18/7!

Gäller takpanna
1-kupig, 2-kupig
Candor och Brilliant
tom18/7 2012. Läs
mer om kampanjen
och låt dig inspireras
på Benders hemsida
benders.se
– ta sedan raka
vägen till oss!

Enkelt - snyggt - säkert!

Med Fibo-Trespo våtrumsskiva kan du nu
bygga ett nytt bad/duschrum till rimlig kostnad.
Produkten är godkänd för våtrum och monteras snabbt och enkelt. Storlek på skivorna är
10,2x620x2400mm. 15 års garanti.
Se sortimentet hos återförsäljare
eller www.byggmagroup.se
Våtrumsskiva

Värme - Vatten - Sanitet

PLATS FÖR ÅF-LOGO

4

Smartpump!

Fönster för framtiden

Köp Sveriges
effektivaste
värmepump!
Så bjuder vi på app och
mottagare så att du enkelt kan
styra den med din smartphone
(värde 3900:- inkl. moms).*

Ytterby ör

IVT PremiumLine EQ:

1 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.**

#

0303-921 45

Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.

Fryssäker

trädgårdskran!

Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.
IVT FÖRSÄKRING

års

10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig.

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

*Gäller t.o.m. 30/4 2012. IVT PremiumLine EQ kostar från 79 500:- inkl. moms.
**Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

Ytterby ör
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0303-921 45

Vi säljer
kvalitetstrall från Norrland

NYFIKEN på Extra ENErgIbIdrag tILL NYa FÖNStEr?
Byt till energifönster nu! Outline har nya fönster
för alla sorters hus. Just nu bidrar vi med extra
välisolerat utförande – träfönster med u-värde 1,1
och aluminium-klädda fönster med u-värde 0,9. Nu
kostar det inget extra att börja spara energi! Kom till
oss så berättar vi mer, eller besök www.outline.se!

0,9

www.outline.se

TRUCKGATAN 2,

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

Hedsvägen 2, 442 60 KODE
Tel 0303-500 30, Fax 0303-507 10 | Vardagar 7-17, Lördag 9-13
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5

SOMMARLIV PÅ

SOLRIK Ö
Familjen Tunhage har sitt sommarparadis på en saltstänkt
och vindpinad ö, långt ut i det bohuslänska kustbandet.
Hit till de gamla fiskarstugorna har elnätet ännu inte nått
fram. Men det gör inte så mycket när solen erbjuder gratis
energi!
text: lars bärtås

| foto: martin palvén

ERBJUDANDE!

göran och hans fru inga-lill har turat

till Flatholmen i snart trettio år. Som ungt par
begav de sig ut i den bohuslänska skärgården
på jakt efter ett sommarställe och upptäckte
den lilla holmen som kantades av idylliska
faluröda bodar. De klev iland, frågade sig runt
och fick ett tips om en gammal fiskarstuga
som ägaren sagt sig vilja avyttra. Stugan
tillhörde en äldre man, Allan, som vuxit upp
på ön. Han var den yngste i en syskonskara
på elva barn.
– Vi föll ögonblickligen för huset och gav
honom ett bra erbjudande. Han mottog det
med en min av lättnad. När köpet var klart
lämnade han stugan utan att ta med sig en
enda pinal!
allan återvände aldrig mer till Flathol-

men. Men minnet av honom finns bevarat i
vardagsrummet i ett inramat porträtt. Han
har också fått ge namnet åt stugan som de
kallar ”Allans hus”.
– Det kan inte ha varit så lätt för honom
att bo ensam härute. Några av hans syskon
omkom i unga år, vilket tyder på att förhållandena på ön periodvis var mycket svåra.
Det finns inte längre någon bofast befolkning på Flatholmen. Istället lever ön upp
under sommartid då det råder full aktivitet
kring fiskarstugorna och sjöbodarna. Men
några större bekvämligheter kan man inte
räkna med, konstaterar Göran Tunhage.
– Här finns ingen hamn med faciliteter
för båttrafiken, ingen matbutik, än mindre
någon restaurang eller pub. Istället får du
proviantera på fastlandet och nöja dig med
det sociala umgänget som erbjuds på ön.
familjen funhages hus är i två plan,

Familjen Tunhage tillbringar somrarna på soliga Flatholmen. Sjöboden vid hamnen är ett återkommande utflyktsmål för Göran, hans dotter Alice och hennes
kusin Olle.

uppfört på 1890-talet ovanpå en sockel av
natursten. I likhet med merparten av bostadshusen är det ett timmerhus som fraktats från
fastlandet och monterats på ön.
I bebyggelsen ingår även del nyare fritidshus från 1950- och 60-talen. Med sedan
1970-talet råder det totalt byggstopp på
Flatholmen.
– Kommunen har en restriktiv detaljplan
för ön och man kan säga att det också präglar synsättet härute. Husägarna värnar om
historien och vill inte göra onödiga ingrepp
i miljön.

Forts sid 8
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5.000:RABATT

KAMPANJ
JONSERED BC 2235
34,6 cm3, 1,3 kW, 6,8 kg

5.700:Kliv upp i förarstolen! Jonsereds FR 2215 MA är den perfekta åkklipparen med bakvagnsstyrning och frontmonterat,
94 cm brett klippdäck. Det gör det både roligare att köra
och enklare att klippa runt buskar och träd. Just nu har vi
specialerbjudande på vår körglada FR 2215 MA.
Du får 5.000 kr rabatt tillsammans med Jonsereds
värdebevis. Värdebeviset hittar du på www.jonsered.se.

GRÄSKLIPPARE
MED ELSTART!
JONSERED LM 2147 CMDAE

JONSERED FR 2215 MA
B&S PowerBuilt OHV AVS (9,6 kW), steglös
automatisk transmission, 2-i-1-klippaggregat,
klippbredd 94 cm.

34.900:-

Effektiv självgående gräsklippare med elstart och hjul med
kullager. Tre olika klippsystem i en maskin: uppsamling,
mulching och bakutkast.
Briggs & Stratton 675 Series ReadyStart, 2,4 kW, klippbredd 46 cm

ERBJUDANDE

Pris tillsammans med värdebevis

(Ord. pris 39.900:-)

4.995:-

GT 2123 Grästrimmer.
Lätt och effektiv. Levereras med
tap´n go trimmerhuvud. 0,59 kW, 4,5 kg.

2.700:-

(Ordinarie pris 6.000:-)

PÅLITLIGA SÅGAR
FRÅN JONSERED

NU LANSERAR VI DEN NYA
GENERATIONENS LEGENDER

JONSERED CS 2234
Utvecklad för villaägare och har flera lättanvända funktioner. Clean Power™ ger mindre
utsläpp och låg bränsleförbrukning.
1,4 kW, 38 cm³, 35-35 cm, 4,7 kg

1.995:-

JONSERED CS 2121 EL
Populär elsåg som är smal, smidig
och lätt att arbeta med. 2000 W.

2.200:-

Vår nya generation professionella motorsågar är utvecklad för dig
som verkligen brinner för skogsbruk. De bränsleeffektiva Clean
Power™-motorerna är laddade med innovativ teknik som ger dig
all den kraft du behöver för fällning och kapning i hårda träslag.
Den smidiga, kompakta sågkroppen gör kvistningen till ett rent
nöje.

LÅG VIKT NÅR NYA
HÖJDER
JONSERED CS 2240 S

Lätt allroundsåg i 40-kubiksklassen. Med Spin Start™ och en
otroligt stark motor med både turboluftrensning och och Clean
Power™. Perfekt för deltidsbruk och mindre jordbruk.
40,9 cm3, 1,8 kW, 4,4 kg.

JONSERED CS 2258
Kraftfull och robust för deltidsanvändning
i skogen. 59,8 cc, 3,1 kW, 5,6 kg.

5.100:-

8.400:-

www.jonsered.se

Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05
Bovallstrand: Sotenäs Trävaru AB, 0523-66 70 60
Brastad: Raketservice, 0523-471 70
Göteborg: Järnartiklar AB, 031-337 08 00
Hyltebruk: Hylte Lantmän, 0345-400 00

Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00
Munkedal: Axima, 0524-133 57
Strömstad: Yngves Maskinservice, 0526-611 79
Gäller t.o.m. 2012-07-31 eller så långt lagret räcker. © 2012 Jonsered. Alla rättigheter förbehålles.
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flatholmen saknar helt elek-

tricitet, vilket är unikt för en ö
med så stor bebyggelse. Det
lokala elnätsbolaget har erbjudit att dra en fast ledning från
Tjörn, men öborna har hittills
tackat nej.
– På sikt lär nog ön elektrifieras av praktiska skäl. Men ännu
så länge klarar vi oss ganska bra
med gasol och fotogen och inte
minst solenergin som ger en
begränsad elförsörjning, berättar Göran.
I stort sett alla husen på ön
är utrustade med solenergianläggningar. De första installationerna gjordes redan för tjugofem år sedan
och därefter har nya och mer effektiva
modeller tillkommit.
– Det har skett ett stort standardlyft
sedan vi flyttade hit, tack vare utvecklingen av solcellsel. Med elen kan vi driva
belysning, titta på TV, ladda mobiler och
datorer.
familjen har under åren ägnat mycket

ALLANS
HUS

Johans lilla egen el bok
- En bok om att göra lite nytta

tid åt att rusta upp sitt hus,
invändigt och utvändigt. Den
gamla fasaden av eternitplattor
har ersatts av en vit träpanel
och gavlarna pryds av vackra
burspråk med spröjsade fönster.
Den förut mörka och nedgångna
interiören har fräschats upp
med ljusa trägolv och vitmålade
vägg- och takpaneler.
– Den ljusa färgsättningen
minskar behovet av belysning.
Sommartid behöver vi knappt
använda mer än läslamporna,
säger Göran.

Ett av de snabbaste och enklaste sätten att göra en insats för att rädda planeten, är
genom att göra sin egen el. Det betyder att alla är med och gör energi till varandra. En
solig dag eller en blåsig kväll kommer din el från det egna taket eller
den egna tomten. Det är långsiktiga kloka satsningar, du vet vilket
elpris du har 40 år framåt! Och det är roligt.
Johan Ehrenberg berättar på ett roligt och smittande sätt om
varför vi ska göra lite energi själva. Boken är en enda lång inspirationsresa men också full av tips och idéer. Johan berättar om det
han själv gjort. Inget annat. Om egen el.
Johan Ehrenberg, ETC Förlag

Heralex Streamer 600x115_vektor.1 1

08-09-17 11.01.02

Torr och frisk luft
Lite fakta om solceller:
med värme på köpet!
En 150 Watt solcellspanel för 12 Volt ger
maximalt 12,5 Ampere vid fullt solljus.

”Luftsolfångare”

- Gratis som
driftger
- frisk luft
Det betyder att en timme med fullt
Heralex Streamer 600x115_vektor.1 1

Fiskarstugan: ”Allans hus”
Ort: Flatholmen, Bohuslän
Här bor: Inga-Lill och Göran med
barnen Linnéa, Lisa o Alice
Bostadsyta: ca 80 kvm/våning
Tomtyta: 150 kvm
Byggår: kring 1895.
Uppvärmning: Vedspis, kakelugn,
olje- och gasolkaminer

läget på huset, med utsikt över
klipporna och det vilda havet, är bedårande.
Samtidigt är det nästan den enda platsen på
ön där vinden stundvis mojnar och där buskar
och enstaka träd förmår växa.
– Tomten ligger i en sänka som gynnar grönskan. Våra grannar på ön brukar komma hit och
slå sig ner i trädgården när de tröttnat på blåsten. Det blir många besök under en sommar.

Torr och frisk luft
med värme på köpet!

tidigt TV
ger SolarVenti
SV14
ett gott grundtillskott
En liten
drar cirka
4 Ampere.
En tim-till uppvärmningen då den inblåsta luften är torr och upp till 30 grader högre än
utetemperaturen. Fläkten i en SV14 har en kapacitet på min. 60 kbm/per timma.
mes laddning av batteriet ger möjlighet
SolarVenti
- I sortimentet
även hybridmodeller som förutom torr, frisk- och uppvärmd luft även ger gratis varmtill tre
timmarsHybrid
TV-tittande
med finns
denna
vatten. Med en SV30 Hybrid får man gratis varmvatten för t ex disk och dusch för 2-3 personer.
anläggning.

- Gratis drift -

Den verkliga laddningen från en solcellspanel varierar med väder, säsong och
SolarVenti luft -var
Varjei gång
solenman
skiner,befinner
värms luftensig.
upp i solpanelen, ﬂäkten går igång, startad av solcellen. Torr, frisk och
Sverige

uppvärmd luft blåser nu in i huset. Systemet startar och stannar automatiskt, helt styrt av solen. Det fungerar helt oberoende av
elnätet. Den fuktiga luften i huset byts ut, den relativa luftfuktigheten sänks kraftigt och den innestängda lukten försvinner. Samtidigt ger SolarVenti SV14 ett gott grundtillskott till uppvärmningen då den inblåsta luften är torr och upp till 30 grader högre än
utetemperaturen. Fläkten i en SV14 har en kapacitet på min. 60 kbm/per timma.

Avlopp: Enskilt avlopp

SolarVenti Hybrid - I sortimentet finns även hybridmodeller som förutom torr, frisk- och uppvärmd luft även ger gratis varmSV14 Vit. Monterad på kolonistuga
Monterad på garagevägg för SV7 Vit. Monterad ovanför fönster in till
SV30 Vit. Monterad på villa i Göteborg.
vatten. Med en SV30 Hybrid
får man gratis varmvattenSV7
förSvart.
t ex disk
och dusch för 2-3 personer.
i Strömstad.
vardagsrum.
att få det torrt och friskt i garaget.

FÖR PROFFS OCH HEMMAFIXARE!
Färdigmålade vägg och takskivor
Passar överallt!
för nybyggnad och renovering.
UNI-skiva 5 90x150

09-08-26

09.06

08-09-17 11.01.02

SolarVenti
luft - Varje gång
skiner,
värms luften upp i solpanelen, ﬂäkten går igång, startad av solcellen. Torr, frisk och
solljus
laddar batteriet
medsolen
12,5
Amuppvärmd luft blåser nu in i huset. Systemet startar och stannar automatiskt, helt styrt av solen. Det fungerar helt oberoende av
peretimmar.
elnätet. Den fuktiga luften i huset byts ut, den relativa luftfuktigheten sänks kraftigt och den innestängda lukten försvinner. Sam-

Efter att ha monterat en SolarVenti luftsolfångare på huset kan du räkna med att
komma till ett friskt, härligt och ventilerat
hus under många år med gratis drift, lovar
Ulf Larsson på Heralex.
Varje gång solen skiner, värms luften i
solarventin. Fläkten startar av energin som
alstras av solcellen och blåser in den varma,
torra och friska luften i huset.
- Eftersom solen alltid är varm, även på
vintern får man oftast ett mer eller mindre
värmetillskott på köpet.
SolarVenti finns i flera utföranden.

Sida 1

Produkt

Passar till

SV7

50 kvm

SEK inkl. moms

Anm. Ev frakt tillkommer

Heralex Streamer 600x115_vektor.1 1

08-09-17 11.01.02

från 6150:-

Torr och frisk luft
med värme på köpet!

Från luft
till värme

SV14
SV30
SV30 Hybrid

80 kvm

från 9100:-

150 kvm

från 15 700:-

150 kvm

från 25 000:-

Från luft
till värme

För mer information
besök www.heralex.se

inkl. 100 l Varvattenberedare

- Gratis drift -

SolarVenti luft - Varje gång solen skiner, värms luften upp i solpanelen, ﬂäkten går igång, startad av solcellen. Torr, frisk och
SV14 Vit. Monterad på kolonistuga
SV7 Svart. Monterad på garagevägg för SV7 Vit. Monterad ovanför fönster in till
SV30 av
Vit. Monterad på villa i Göteborg.
uppvärmd luft blåser nu in i huset. Systemet startar och stannar automatiskt, helt styrt av solen. Det fungerar helt oberoende
i Strömstad.
vardagsrum.
det torrt
friskt
elnätet. att
Denfå
fuktiga
luftenoch
i huset
bytsi garaget.
ut, den relativa luftfuktigheten
sänks kraftigt och den innestängda lukten försvinner. Sam-

Fler än
eleEvrfrakt tillkommer
SEK inkl.
0 panAnm.
00moms
45
SolarVenti Hybrid från 6150:levererade
från 9100:-

tidigt ger SolarVenti SV14 ett gott grundtillskott till uppvärmningen då den inblåsta luften är torr och upp till 30 grader högre än
utetemperaturen. Fläkten i en SV14 har en kapacitet på min. 60 kbm/per timma.

Produkt

Passar till

SV7

50 kvm

SV14

80 kvm

SV30

150 kvm

från 15 700:-

SV30 Hybrid

150 kvm

från 25 000:-

För mer information
besök www.heralex.se
Så funkar det!

I sortimentet finns även hybridmodeller som förutom torr, frisk- och uppvärmd luft även ger gratis varmvatten. Med en SV30 Hybrid får man gratis varmvatten för t ex disk och dusch för 2-3 personer.

inkl. 100 l Varvattenberedare
Luftsolpanelen monteras direkt på väg-

gen, horisontellt eller vertikalt, eller på
tak. Den uppvärmda friska luften kommer
in via SolarVentin och ut genom en ventil
längre bort. Med ett fantastiskt resultat!SV30 Vit. Monterad på villa i Göteborg.
SV14 Vit. Monterad på kolonistuga
SV7 Svart. Monterad på garagevägg för SV7 Vit. Monterad ovanför fönster in till
i Strömstad.
vardagsrum.
att få det torrt och friskt i garaget.
Den instängda
lukten försvinner! Det blir
Luftsolpanelen
torrttillkommer
och doftar friskt och skönt!
Produkt
Passar till
SEK inkl. moms
Anm. Ev frakt

Isover UNI-skiva

Så funkar det!

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

Passa på att utnyttja rotavdraget!

Fler än
rmonteras direkt på
45 000 panele väggen, horisontellt
levererade eller vertikalt, eller på
SV7

50 kvm

från 6150:-

SV14

80 kvm

från 9100:-

SV30

150 kvm

från 15 700:-

SV30 Hybrid

150 kvm

från 25 000:-

För mer information
besök www.heralex.se

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

inkl. 100 l Varvattenberedare

Heralex
AB, Huvudleverantör av SolarVenti i Sverige, med lager i Göteborg
tak. Den
friska
Så uppvärmda
funkar
det!

Välkommen att kontakta oss.

Finns i flera färger och mönster.

Tel:
0708-20
54 98 Fax: 031-723 20 21 • www.heralex.se Mail: ulf@heralex.se
luften
kommer
in via
SolarVenLuftsolpanelen
monteras
direkt
på vägVi är experter på frånluftsvärmepumpar.
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er
Flgen,
tin
och
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längre bort.
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0
00
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Den
uppvärmda
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luften
kommer
45 Med ett fantastiskt resultat! Den instängda lukten försvinner!
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in er
viaer
SolarVentin
och ut genom en ventil
lev
Det
blir
torrt och
doftar friskt
och skönt!
längre bort. Med Så
ett fantastiskt
funkar resultat!
det!
www.huntonit.se

Redegatan 10, Västra Frölunda
Tel. 031 - 29 22 55 • Fax 031-29 13 42
Öppet: Vardag 7-18, lördag 9-14
www.orns.se

monteras direkt
vägDen instängdaLuftsolpanelen
lukten försvinner!
Detpå blir
gen, horisontellt eller vertikalt, eller på
torrt och doftar
friskt och
skönt!
tak. Den uppvärmda
friska
luften kommer

Prisexempel: 50kvm från 6 150:-

Ett familjeföretag i
gruppen

in via SolarVentin och ut genom en ventil
längre bort. Med ett fantastiskt resultat!
Den instängda lukten försvinner! Det blir
torrt och doftar friskt och skönt!

För mer information besök www.heralex.se
Heralex AB, Huvudleverantör av SolarVenti i Sverige, med lager i Göteborg
Tel: 0708-20 54
98 Fax:
031-723 20
21 • www.heralex.se
ulf@heralex.se
Heralex
AB, Huvudleverantör
av SolarVenti
i Sverige, med lager iMail:
Göteborg

www.ivt.se

JOUR
DYGNET RUNT

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

Tel: 0708-20 54 98 Fax: 031-723 20 21 • www.heralex.se Mail: ulf@heralex.se
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Blueberry hill

Blueberry Hill. Längs gångarna och trapporna upp till den nya uteplatsen högst upp på berget kan man sommartid
plocka lite blåbär (därav namnet). Den storslagna spisen har Jim Blomqvist själv både ritat och byggt.

Jag skulle träffa Jim Blomqvist för att prata stenläggning hos en av hans kunder
men efter ett besök hemma hos honom så blev jag helt såld! Snacka om passion
för stenläggning.
text&bild: jan-erik weinitz

För Jim Blomqvist var yrkesvalet lätt.
Redan från tidig ålder visste han vad han
ville satsa på. Han skulle bli murare som
sin far och morfar. Och på den stenlagda
vägen har det fortsatt.
I början var det mest traditionella
murarjobb men nu är det mer och mer
trädgårdsanläggningar som hans företag
MGM AB arbetar med.
det finns ett talesätt som gäller för

många hantverkare ”skomakarens barn
utan skor får gå” men inte för Jim Blomqvist. Hemma hos honom är det sten och
åter sten i trädgården.
Jim Blomqvist bor i ett hus från 1909

10
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som ursprungligen var ett
stall. Huset har byggts om
i omgångar. Jim köpte huset 1998, då han bara var
18 år. Han har allt sedan
dess byggt om och än är
det inte helt som han vill
ha det. Det som ska göras
inom kort är en utbyggnad
av köket med två stora
dörrar ut mot trädgården.
men det stora projek-

planteringar, uteplatser och inte
minst mot den stora murspisen.
- Det ska bli en uteplats på 68
kvm där uppe. Elledning med
totalt 56 lampor ska sättas upp.
Dusch för poolen mm mm, berättar Jim engagerat om alla sina
planer.
det har varit och är fortfarande

slitsamt att få upp allt material.
Bara att höra Jim berätta så blir
man matt. Tolv ton harpad matjord, 60 ton betong, åtta ton grus
och makadamm, 62 trappsteg - ni förstår!

En av trapporna upp
mot toppen är gjord i
natursten och skiffer.

tet är som sagt trädgår-

den. Berget på baksidan av huset står som
en kuliss mot alla vindlande trappor, små

Forts sid 12

Vi har allt till din trädgård: marksten, natursten,
mursten, dekorsten, gräs, belysning, sand & grus,VA material m.m.

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

Uteplats i toppläge
- Jag och min systerson bar först upp 6 ton betong och det höll på
att ta knäcken av mig. Jag fick muskelinflammation, berättar Jim.
Men problem är till för att lösas så Jim byggde en linbana men
tyvärr så lade motorn av. Därefter började Jim bygga en ny anläggning, i form av en u-balk med stålvajer som ska kunna dra upp
en travers. 300 kg, 25 meter, på en minut! Men innan
den är på plats så bär han fortfarande ...
Med tungt jobb både på sin arbetstid och på sin
fritid insåg Jim att han måste bygga upp kroppen
så att han skulle orka. Och hur löser en arbetsmyra
som Jim det? Ja, man bygger ett gym.
- Det här är jag stolt över, säger Jim och visar det
lilla huset som är inrett som ett gym..
Som om inte allt detta vore nog så sitter Jim på
kvällarna och lär sig teckna.
- När jag är ute hos kunderna så skapar jag en bild
av det färdiga resultatet men det kan ibland vara
I det lilla, vita huset finns
svårt att förmedla bilden till kunderna. Och då skulle
Jims hemmagym.
det vara bra om jag kunde rita upp ett förslag och
presentera det bättre. Att kunna göra en skiss för
hand och/eller på datorn vore inte fel.
- Jag mår som bäst när jag bygger och kan ”se” hur det kommer att bli och vill att
andra också ska se det.

– HUGGET I STEN SEDAN 1939

Tel 0300-180 25
Fax 0300-105 28
–
Industrigatan 4
434 32 Kungsbacka
info@henrikssonsstenhuggeri.com
www.henrikssonsstenhuggeri.com

Upp till

80%
besparing

EN RIKTIG STENHUGGARE
Vi kan allt från marksten och köksbänkar till fasader och gravstenar.

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

SmartaSt i familjen!
Med vår mest avancerade bergvärmepump NIBE F1245 kan vem som helst göra personliga
inställningar. Den har en användarvänlig färgdisplay som gör att du lätt kan ändra värmen,
öka varmvattenmängden, överblicka drifttid och styra din förbrukning. Det gör den till den
smartaste bergvärmepumpen och alla i familjen till smarta användare. Om du installerar en
NIBE bergvärmepump sänker du dessutom din energikostnad med upp till 80%.
Olika hem har så klart olika behov. Se även vår effektiva och enkla basmodell NIBE F1226.
Läs mer om våra bergvärmepumpar på www.nibe.se

Minera Offerdalsskiffer

Orlando Grafit

Öppet: Vardag 7-16 • Torsdag 7-18
Öppet: Vardag 7-16 • Torsdag 7-18 • Lördag 10-12
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NIBE AUKT. SERVICE

INSTALLATION

N-CENTER

RESERVDELAR

ETB Installation AB
Tel 031-704 23 60
Krokslättsgatan 5,
Mölndal
www.etb-installation.se

GAK Service AB
Tel 031-28 67 94
Ganlevägen 40,
Västra Frölunda
www.gak.se
Tel. 031-28 67 94, mob. 0707-40 67 94
www.gak.se, info@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

VVS Bolaget AB
Tel 031-48 50 50
Göteborg
www.vvsbolaget.se

ELDRIVEN SKOTTKÄRRA STYRBJORN POWER
Styrbjörn är ett kit som enkelt konverterar din skottkärra till eldrift.
Det till synes vanliga skottkärrehjulet är utrustat med
en inbyggd elmotor, en sk.
navmotor. Motorhjulet
monteras på skalmarna
med två vinkelfästen.

GODA RÅD
Jim Blomqvists, MGM AB, tips för en bra och stabil mur:
1. Var noga med höjder. Planera och tänk igenom arbetet i detalj och för anteckningar.
2. Ta reda på information om just den mur du planerar att anlägga.
En del murar skall ligga så kallat flytande medan andra skall ha ett gjutet fundament.

3. Underarbetet är A och O och ger det färdiga resultatet sin briljans.
4. Rådgör med din sten-leverantör om vilket bindemedel som skall användas.
5. När det anbelangar naturstensmurar gäller grundkonceptet :
Kallmur eller bruksmur. En kallmur är till skillnad mot en bruksmur lagd istället för murad.
Fundamentet till en kallmur behöver inte gå ner till frostfritt djup eftersom det finns
utrymme för de lagda stenarna att röra sig. Med en kallmur är risken minimal att skador
uppstår av tjälskjutning.

6. En stödmur skall luta några grader inåt jordmassorna, medans en fristående mur skall
luta inåt centrum på muren.

7. Jag rekommenderar vid brist på erfarenhet att anlita hantverkare då det fordras kunskap, erfarenhet, känsla och blick. Begär referenser.

BRA

Tumlad gatsten

Tidvis har det varit svårt att få tag på gammal gatsten men nu finns det ett bra svenskt
alternativ - gatsten som har tumlats för att få
den rätta touchen. Nu finns ”gatsten på nät”
som gör det mycket enklare att lägga.

Stendesign

Det halländska företaget
Heavy Art designar och
tillverkar unika produkter
av sten och stål. Ett flertal
av konstverken är kustinspirerade och deras fyrar lyser idag upp många trädgårdar.

TAKRÄNNERÄNSARE

Inte svårare än att byta framhjulet
på en cykel!
Den nedväxlade elmotorn på 250
watt drivs av en batterienhet som
på ett enkelt sätt monteras med
två st remmar under tråget på din
skottkärra. Ett ”over-centre” lås gör
att batterienheten spänns fast på ett

säkert sätt. Med ett tumreglage styr
Ni sedan steglöst hastigheten från
0 – 4 km/h.
150 kg på plan och jämn mark
eller 100 kg uppför klarar Styrbjörn
galant! Batteritiden varierar naturligtvis efter vikt, terräng och lutning.

HJÄLPMEDEL

Missa inte chansen till
kyla i sommar!

Gardena takränneränsare har ställbar arbetsvinkel och används ihop med kombisystem
teleskopskaft vilket ger bekväm rensning upp
till fem meters höjd.

NYHET! Styr din
värmepump med
SMS-styrning!

Marksten &
Trädgårdsmurar

100 m2 tomt på köpet?

Keystone
Country Manor

Keystone
Compac Cut

Keystone
Garden Wall

Heda
ÖverSten

Sveriges bästa luft/luftvärmepump IVT Nordic Inverter KHR-N:
1

#

Bäst i Energimyndighetens test.
IVT Total Control (tillbehör) låter dig styra pumpen via sms.

Keystone Compac

Heda
Kombimur

Producerar värme även när utetemperaturen närmar sig -30°C.

Heda
Kombimur Plus

IVT FÖRSÄKRING

års

10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig.

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Har du tröttnat på din sluttande trädgård?
Prova våra murar i din
trädgård redan idag.
Ladda hem vår app på
App Store eller Android
Market kostnadsfritt och
se hur snyggt det blir.

En vacker stödmur från Heda ramar in din tomt och
hjälper dig vinna ny, plan mark med ett resultat som
håller i längden. Inspirationen och murarna hittar du
på vår hemsida www.heda.se
Angered: Platt-Tjänst, Storås industrig. 14. Tel.031-330 11 01
Gråbo: Gimgården. Lekstorps industriväg 5. Tel. 0302-49 01 00
Göteborg: Gårda Johan AB, Entreprenadvägen 1. Tel. 031-55 92 00
Kungsbacka: Br.Henrikssons Stenhuggeri, Industrigatan 4. Tel. 0300-180 25
Strömstad: XL-Bygg Strömstad Trävaruaffär, Tångenvägen 3. Tel. 0526-623 80
Stora Höga: Harås Byggvaror AB, Stationsvägen 6. Tel. 0303-79 88 30
Tvååker: Himle Markcenter, Spannarp 1. Tel. 0340-43434

www.ivt.se

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

GÖTEBORG

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

KUNGSBACKA

KUNGÄLV

YTTERBY
RÖR AB

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

hans.andersson@walterhansson.se • www.walterhansson.se

Truckgatan 2,
Rollsbo ind. omr. Kungälv
Telefon: 0303-921 45
Öppet: vardagar 9-17, lördagar stängt
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”TA VARA PÅ DET VILDA”
text: lars bärtås

| bild: jan-erik weinitz

Planerar du att förbättra eller anlägga en ny
trädgård kring ditt fritidshus? I så fall bör du
tänka i delvis andra banor än när du anlägger
en trädgård hemma.
- En princip är att fritidshusets trädgård
bör vara lättskött och fungera utan regelbundet underhåll. Samtidigt är det klokt att
anpassa växtligheten efter säsongen då du
vistas i huset, säger Rolf Eskilsson.
naturen runtomkring

är en bra utgångspunkt vid
planeringen, menar Rolf
Eskilsson. Bor du längs
kusten är marken i regel
bergig och mager, och enbart vissa typer av växter
Trädgårdskonsulent
Rolf Eskilsson

NY ALTAN

hemträdgården till fritidshusets trädgård.
- Det finns en risk att man får med sig
ogräs som gömmer sig i jordresterna, till
exempel kvickrot och kirskål, som sedan är
svårt att bli kvitt.
för att få bättre fart på växtligheten

brukar man gödsla. Men det bör man undvika
vid fritidshuset, anser Rolf Eskilsson.
- Gödslingen kan förändra hela floran och
bana väg för en växtlighet du egentligen
inte vill ha. Växer det blåbär på tomten blir
inte blåbären större om du gödslar, istället
kommer andra växter att ta över.

Taklök är exempel på härdiga växter som oftast
fungerar bra i en kustträdgård

trivs i ett sådant klimat.
- Sedumväxter, trift och taklök är exempel
på härdiga växter som oftast fungerar bra i
en kustträdgård. Dessa växter finns att köpa
i alla välsorterade handelsträdgårdar.
rymmer trädgården klippskrevor el-

ler andra fördjupningar kan man pröva att
använda dessa skyddade platser som rum
för vanligare trädgårdsväxter. Däremot bör
man vara försiktig när man flyttar växter från

bättre än träd. Och vill man ha frukter kan
körsbär i buskform vara en fin dekoration
som även ger sylt till sommarefterrätten. Även
vinbärsbuskar och plommon kan trivas om
marken är lite bördigare och ge skörd innan
sommarsäsongen är över.
- Mitt bästa råd är att inte bygga om trädgården alltför mycket. Försök istället ta vara
på det vilda, säger Rolf Eskilsson.

Härryda KROSS

TRÄDGÅRDSPRODUKTER:

Beklädnad av trappor,
skorstenshällar m.m.

• Sorterad jord
• Dressand
• Gårdssingel
• Kullersten

Stenhults AB

Kontor o. lager:
Häggvalldamm (mittemot Statoil)

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

www.stenhulth.se | info@stenhulth.se

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

www.villafritid.se

• Prydnadssten
• Krossprodukter
• m.m

0771-111 211
www.fraktkedjanvast.se

Se om ditt hus. Bli medlem!
Ett medlemskap i Villaägarnas Riksförbund
är ett smart val. Det ger dig:

• 100-tals bra medlemsförmåner och rabatter.
• Fri rådgivning av våra experter.
• Villaägarnas Riksförbund driver dina frågor.
• Magasinet Villaägaren 5 nr/år. Värde 245 kr.
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Gamla tiders trädgårdsmästare besatt kunskaper som håller på att glömmas bort, men deras odlingsmetoder är fulla
av knep som passar utmärkt idag. Smarta odlingsknep.
Förr i tiden visste man hur man sparar, hur man odlar
på liten yta och hur man kan bli i stort sett självförsörjande
på grönsaker även med en liten trädgård. Vikten av att
satsa på uthålliga och inhemska växter var också självklar.
I trädgårdsmästarens spår - Kunskap för en hållbar
trädgård av Elisabeth Svalin Gunnarsson, Natur&Kultur

DITT NYA KÖK

GRATIS
ROT-AVDRAGET GER ER HALVA MONTAGEKOSTNADEN TILLBAKA. VI PÅ PUUSTELLI
VILL INTE VARA SÄMRE, SÅ VI DRAR AV
DEN ANDRA HALVAN SOM RABATT PÅ
KÖKSSNICKERIERNA *

* Kampanjen gäller vid köp av ett komplett
kök under perioden 2012-06-01 tom 201208-18 med leverans och montage senast v.
47 - 2012.
Begränsat antal , går ej att kombinera med
andra erbjudanden.

SJÄLVKLART ANVÄNDS BARA
EKOLOGISKA ODLINGSMETODER
Den här boken handlar om rosor som kravlar omkring på marken, som häver
sig i buskagen och svingar sig upp i trädkronorna. Den handlar om buskar som
blommar på vintern, om kinkfröknar som måste passas med gödsel och vatten
stup i kvarten, om blad som siden och sammet och sådana som
är alldeles blodröda, om bark att klappa och vackra frukter.
Om att odla grönsaker på mycket liten yta, hur fruktträden
ska beskäras, om de godaste äpplena och om hur man ger
gamla äppledamer en skönhetskur. Självklart används bara
ekologiska odlingsmetoder.
av Karin Berglund, Bonnier Fakta

Trött på alger, stickor
och träolja?

031-88 78 38
www.harrydakross.se

Medlemskap
för 2012 och 2013
endast

405 kr

Miljönyhet!

Sioo impregnering ger vackert och hållbart trä utan slit

• Nytt miljövänligt träskydd. Passar allt trä, gammalt som nytt.
• Ytan blir ren, len, vattenavvisande och stickfri.
• Upp till 10 års hållbarhet med enkelt underhåll, utan ”årlig oljning”
Försäljning sker via egna återförsäljare
samt hos K-RAUTA och Happy Homes.
Se mer på www.sioo.se.

Kända från TV4s Fuskbyggarna.

Medlemskap för resten av 2012 och hela 2013 kostar endast 405 kr.
Bli medlem och läs mer om medlemskapets fördelar på:

www.villaagarna.se

HÅLLBARODLING

NU MONTERAR VI

i ett kargt kustklimat fungerar buskar

ing
Skicka in ritn fert!
of
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t
åt
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I NATURSTEN

Den kunskapen vill boken Ekologisk trädgårdsglädje förmedla
samt tipsa om hur man förbereder trädgården för ett rikt och
spännande djurliv. Det innebär dessutom att trädgårdsmiljön
blir mer ekologiskt balanserad och därmed miljövänligare – för att inte
tala om hur mycket tid man kan ägna åt att bara vara.
av Peter Svenson, Foto: Håkan Aspnäs / Ica Bokförlag

WWW.PUUSTELLI.SE

Låt naturen runtomkring prägla sommarhusets trädgård. Var försiktig
när du tar med växter hemifrån och undvik helst att gödsla, uppmanar
trädgårdskonsulenten Rolf Eskilsson.

TANKEN ÄR ATT TRÄDGÅRDEN
BLIR VACKRARE OM DU INTE
ARBETAR FÖR MYCKET MED DEN!

Ditt hus. Vårt intresse.

Sioo Wood Protection AB
Tel: 0707-42 42 62 • info@sioo.se

ARE
N INRSPELADNERING
E
M
E
H
TA STNADSFRI KÖK
FÖR KO

SISJÖVÄGEN 45, 436 33 ASKIM, GÖTEBORG, TEL. 031 86 86 36
MÅNDAG 12-18, TISDAG-FREDAG 10-18, LÖRDAG-SÖNDAG 11-15
9.7.- 10.8. MÅNDAG-FREDAG 12-17, LÖRDAG-SÖNDAG STÄNGT

www.villaagarna.se
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No tjafs!

VATTNA SMART
FÖR JORDENS SKULL!
En levande trädgård kräver bevattning. Hur och när man vattnar spelar en stor roll för grödornas välbefinnande. Självklart finns det också ekonomiska besparingar att göra för den
som vattnar smart.
Bevattning i trädgården hör sommaren
till – och det gäller att fortsätta att vattna
på samma vis också under sensommaren
och tidig höst. Även om rabatterna står i
blom och verkar sköta sig själva, så krävs
det fortfarande daglig bevattning för att
kunna skörda och njuta av blommor och
ätbara grödor hela säsongen ut.
om man vattnar varma växter med

iskallt vatten kyler man ner rötterna precis
när de jobbar som mest intensivt. För att
växterna inte ska få en chock av det kalla
vattnet är det bäst att vattna tidigt på

DE KALLAR DEN EVIGHETSMASKINEN

morgonen när jorden är kall och sval. Näst
bäst är på kvällen, men kvällsvattning som
gör att växter står med blöta bladverk när
det är kallare ute kan leda till olika svampangrepp. Dessutom trivs sniglar gärna
när det är fuktigt. Bevattning under dagtid
är dels slöseri eftersom vattnet en varm
dag dunstar, sedan finns också risken att
vattnet inte tränger ner i marken. Det i sin
tur kan leda till att växterna bildar ytliga
rotsystem som gör dem mer torkkänsliga.
spara regnvatten i tunnor och tappa

upp i kannor som värms i solen. Det vattnet
är perfekt att använda till balkonglådor,
krukor och plantor i växthus.
I växthuset är det rekordvarmt och ju
torrare det är, desto mer trivs skadedjuren. Duscha därför växterna ofta med
såpavatten.
sensommaren är en lämplig tid att så

gräsmatta. A och O är att hålla en nylagd

Det bästa är att vattna tidigt på morgonen
när jorden är kall och sval.
eller nysådd gräsmatta jämt fuktig till
dess att fröet eller gräsmattan har satt sig
ordentligt. Här gäller att vattna rikligt och
inte småskvätta lite då och då eftersom det
är viktigt att vattnet tränger ner ordentligt
i jorden.
/ Text: Gardena

EXCELLENT ™

En av våra absoluta bästsäljare med ett enastående klippresultat. Hela Excellentserien är utrustad med Klippos helgjutna
aluminiumkåpa som aldrig rostar och är unik i sitt slag. Excellent
finns med eller utan vår unika framhjulsdrift. 2 motoralternativ
Briggs & Stratton eller Honda.

Pris från

5.700:-

COMET ™

En Mulcherklippare som klipper lite bredare och som passar
dig som har en lite större gräsmatta. Alla Cometklippare är
självgående med slitstark framhjulsdrift. 2 motoralternativ
Briggs & Stratton eller Honda. Kan även fås med elstart.

Pris från

8.100:-

Stanna hemma
i värmen!
Regntunga dagar och kylslagna kvällar
är det extra mysigt att få tända en brasa.
Så ladda för supermys med en ny eldstad
nu! Vi är med. Hela vägen. Från din första
fundering till dess att allt är installerat och
klart och vi tänder den första brasan.
Välkommen till Eldabutiken!

paketerbjudande
contura 810+ SkorSten**

22.700 kr

Ordinarie pris 26.200 kr
Månadskostnad
1.039 kr*

CHAMPION ™

En mästare för små och medelstora gräsmattor. Låg
vikt och perfekt balans gör den extremt lättkörd.
Kåpan är försedd med en avtagbar insats.
Göteborgs Brasvärme Marieholmsgatan 1 | Tel: 031–707 30 20. Öppet: Må–To 10–18 | Fr 10–13
Eldabutiken Munkedal Mästarevägen 8 | Tel: 0524-235 00. Öppet: Må–To 11–18 | Fr 11–16 |
Eldabutiken Kinna Fritslavägen 26B | Tel: 0320-358 87. Öppet: Må–Fr 13–18
För sommaröppettider se www.eldabutiken.se

www.eldabutiken.se

* Uppdelat på 23 räntefria delbetalningar. I månadsbeloppet ingår uppläggningsavgift 495 kr, samt administrationsavgift 30 kr/månad.
Effektiv ränta 16,45% vid 10.000 kr beräknat på 5 år. Kreditgivare är GE Money Bank.
Erbj gäller t o m 27 juni 2012.
** Totalt 4 meter komplett rak skorsten inklusive 1,5 meter utvändig fyrkantig skorstenshuv.

18

Villa&Fritid 2012 nr 5

5.100:Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05
Bovallstrand: Sotenäs Trävaru AB, 0523-66 70 60
Floda: Floda Skog & Trädgård, 0302-301 54
Göteborg: Entreprenadbutiken AB, 031-51 44 50
Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård, 031-68 38 80
Göteborg: Järnartiklar AB, 031-337 08 00
Halmstad: STS-Butiken, 035-10 85 73

COBRA™

Klippos absoluta toppmodell med Kombisystem. I grunden
en högeffektiv uppsamlarmaskin som tack vare en tillsats lätt
kan förvandlas till Mulcher-maskin när du fått kontroll över
gräsmattan. Kan även fås med elstart.

Pris från

8.900:-

Henån: Orust motor AB, 0304-230 46
Kungsbacka: Dennis Maskin & Fordonsservice, 0300-519 23
Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00
Partille: Partille Skog & Trädgård, 031-340 28 24
Strömstad: Yngves Maskinservice, 0526-611 79
Tvååker: Handins Skog & Trädgård, 0340-405 15

Full fart

i sommar

LÅT DETALJERNA TA PLATS
a
a personlig
OCH SYNAS! Hittoaritdin
a
er i vårt ny

Einhell Röjsåg BG-BC 33-4 S

fav
rtiment.
färgglada so

ABUS Låskätting av härdat stål, tygklädd.

499:-

Godkänt i klass 2 och 3 tillsammans med klassiska hänglås. Ord pris 659:-

9.490:-

1.595:-

3 meters plattformshöjd
Beställningsvara

6 m, inkl stegfot
Ord pris 1.895:-

Z200 STÄLLNING

av härdat stål. 250.000 olika nyckelkombinationer för
högsta säkerhet. klass 3. Ord pris 819:-

nti!
5 års gara

595:-

Spara 350:-

TVÅDELAD KOMBISTEGE

ENKELSTEGE 3 m

599:-

1.095:-

Ord pris 699:-

Ord pris 1.195:-

DEMIDEKK TERRASSLASYR

799:-

på minimal yta! Ord pris 1.149:-

Spara 500:-

WALLFIX Praktiskt utdragbar torkställning med 25 m
torklina. Snyggt rostfritt
skyddsskåp medföljer.

1.495:Ord pris 1.995:-

Klinga med tre blad
& bärsele ingår!

a
Spar

Einhell Maskinset
Skruvdragare & Multifunktionsverktyg
Set med 2 maskiner inkl tillbehörssats
6 delar.
Ord pris 899:-

JUST NU 20%
På samtliga värmeprodukter från MYSON

-

300:

Vackra utomhusgolv som
håller färgen

a
Spar

-

200:

699:-

Rädda din krypgrund!

2.995:-

DS15 - Den optimala krypgrundsavfuktaren.

Stor luftgenomströmningskapacitet.
Mycket effektiv.
Hög cirkulation på luften,
DS15 fungerar givetvis bra att
använda i andra utrymmen än
krypgrund, så som i källare, garage
eller på vindar.

TOPPSPINNER Torklina, 50 m

Jordankare
på köpet!!

1.995:-

Dubbeltag
4-taktsmotor

TREDELAD KOMBISTEGE

6 m, inkl stegfot

ABUS Sea-Snow 37-55- Hänglås av stål med bygel

-

0:
a 30

Spar

Bensindriven. Kraftfull 4-taktsmotor av hög
kvalité. Automatchoke. Verktygslös universaljustering av dubbelhandtaget. Skaft och
handtag i aluminium. Manuell bränslepump för
snabbstart. Elektronisk tändning. Knivskydd.
Klinga med tre blad. Bärsele ingår.
Effekt 1.0 (1.36) kW. Skärbredd kniv 25,5 cm.
Vikt 9,0 kg.
Ord pris 2.295:-

2.995:-

K5.585
För arbeten på stora ytor och
hårt sittande smuts.
9 m högtrycksslang på vinda
och spolhandtag med Quick
Connect – snabbkoppling

ektiv.
Mycket eff

1.995:K3.65 med terasstvätt 250
och rörrens slang
Kompakt högtryckstvätt.
Enkel att flytta och bekväm
att använda. 6 m högtrycksslang på passiv vinda,
Rengöringsmedelstank.

• Välj mellan många vackra kulörer.
• Håller tre gånger längre än träolja.

AVFUKTARE FROM CANADA
BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

ALINGSÅS JÄRNIA Alingsås, Kungsgatan 38. tel. 0322-106 48
GÖTEBORG JÄRNIA Frölunda, Klangfärgsgatan 10. tel. 031-29 21 35
GÖTEBORG JÄRNIA Justus, Södra Vägen 51. tel. 031-16 94 30

GÖTEBORG JÄRNIA Lerum, Aspenäsvägen 2. tel. 0302-109 80
GÖTEBORG JÄRNIA Järntorget, Första Långgatan 1. tel. 031-14 04 70
KINNA JÄRNIA Eboden, Mor Kerstins Torg 2. tel. 0320-140 40

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma. Priser gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 31/7.2012. Med förbehåll om eventuella tryckfel.

NORDBY JÄRNIA NORDBY, Nordby Köpcentrum. tel. 0526-404 80
STENUNGSUND JÄRNIA REHNBERG, Strandvägen 28. tel. 0303-77 01 30

STRÖMSTAD JÄRNIA STRÖMSTAD, Oslovägen 46. tel. 0526-662 22
ÄLVÄNGEN JÄRNIA AXUMS, Postvägen 4. tel. 0303-74 92 00

4. ARMBÅGSPLANKA
TILL PLANKA

MARTIN BRINDE

är styrkecoach och personlig tränare med gedigen träningsbakgrund inom en
mängd olika idrotter, både lagsporter som handboll och individuella idrotter som tennis, MMA, thaiboxning och
olympiska lyft.
Martin Brinde brinner för träning och för att hjälpa sina klienter på rätt spår så att de kan
nå sina mål. Han arbetar både med att coacha ett flertal internationellt kända fitnessprofiler, tränare, instruktörer samt idrottare på professionell nivå och med motionärer som vill
ta sin träning till nästa nivå eller balansera in rörelseträning i sin vardag.
Hej!
Nu när sommaren är här är det många som
tar en paus i sin träning för att fokusera på
annat. Torpet, båten, resor och att umgås
med familj och vänner i solen - listan på saker
som tar vid kan göras lång och det är absolut
inget fel med att ta en paus ibland.
Jag tycker det är viktigt att röra på sig,
oavsett om du är ledig eller inte. När du slutar
röra dig blir du snabbt stelare och förmågan
att göra vanliga sysslor försämras drastiskt.
Det finns en orsak till uttrycket ”liv och
rörelse”. Där det finns rörelse finns det liv och
det går att koppla mängden rörelse till hur du
mår rent allmänt. Både fysiskt och psykiskt.
Idag lever de flesta människor liknande
liv när det gäller rörelse i vardagen. Det är
mycket bilkörning, soffsittande och väldigt
mycket jobb vid datorn. Detta är livet för en
vanlig människa. Lägger du några timmar i
gymmet eller på någon fritidsaktivitet varje
vecka är du en motionär och då har du insikt
i att rörelse får dig att må bra.
Som tur är krävs det ganska lite för att
uppnå väldigt mycket. Enkel träning som blir
av, som utmanar lite men inte för mycket.
Träning som ger en bra känsla efteråt utan
att du ska behöva slita i maskiner i ett överbefolkat gym.
”Motionär”, ”Elit-motionär” och
”Yrkes-motionär”
Det är en jättestor klyfta i ansträngning och
tid mellan dessa kategorier. Jag hjälper människor från alla dessa kategorier dagligen. Allt
från människor som vill kunna knyta skorna
utan att få ont i ryggen till hockeyspelare på
elitnivå.
Största delen av människorna på planeten
faller in under den första kategorin och det är
också till er detta träningsprogram vänder sig.
Ett träningsupplägg för alla åldrar som hjälper
till att hålla uppe kroppens fysiska funktion
under sommarmånaderna. Men också ett lätt
program för att komma igång igen om du
känner att du behöver röra dig mer eller har
varit inaktiv under en lång period.
Jag har valt ut 6 övningar som utmanar din
balans, rörlighet, styrka och spänst. Lycka till!
I nästa nummer tränar vi med kettlebell.
Trevlig och aktiv sommar!
Martin Brinde

6

4
www.martinbrinde.com

ÖVNINGAR

3

Hur?: Stå i en plankposition på arbågarna, spänn magmusklerna (dra åt
korsetten). Lägg över belastningen
mot ena armen, räta samtidigt ut din
andra arm och sätt i handen i marken.
Tryck sedan med kraft ner i marken
och pressa dig upp samtidigt sätter
du i din andra hand i marken. Håll
magen spänd under hela utföranden.
Upprepa på båda sidorna så många
gånger du vill.
Varför?: Denna övning är fantastisk
för att stabilisera i skuldran och armarnas muskler samtidigt som magen
tränas.

SOM UTMANAR DIN BALANS,
RÖRLIGHET, STYRKA OCH SPÄNST

3. SITTANDE TILL STÅENDE
Hur?: Börja med att sitta på dina vader på mjukt
underlag, Lyft fram din höft så din kropp är i
lodrät linje från knä till huvud.
Lyft sedan fram ett ben i en cirkelrörelse så
det bildar en 90 graders vinkel i knät. Spänn
magmusklerna och pressa sedan med kraft ner
genom din främre fot tills du är helt upprätt i
kroppen, försök att trycka genom hälen för att
aktivera sätesmusklerna maximalt.
En liten vinkel framåt är okej i överkroppen,
försök dock att minimera lutningen och håll en
så upprätt position som möjligt. Upprepa på
båda sidorna så många gånger du vill.

1

rörelse
Där det finns
finns det liv!

Varför?: Att komma upp från golvet blir svårare
med åren allt eftersom styrka och rörlighet försämras. Då är det väldigt viktigt att styrka i bål,
ben och sätesmuskler tränas. Denna övning stabiliserar även höftens muskler väldigt effektivt.

1. HOPP TILL KULLERBYTTA
Hur?: Stå med parallella fötter, lite bredare än höftbrett. Tryck rumpan bakåt så rörelsen sker
i höften. Hoppa sedan framåt och landa med parallella fötter. Böj i knäna, sätt i händerna i
marken, lägg hakan mot bröstet och rulla framåt samtidigt som du skjuter ifrån med fötterna.
Upprepa så många gånger du vill.
Varför?: Att hoppa är fantastisk träning för ben och rumpa. Det kräver styrka, stabilitet, spänst
och god motorisk kontroll. Dessa kvaliter tränas upp vid varje hopp. En kullerbytta framåt
kräver god rörlighet i bröstrygg och nacke vilket är avgörande för god överkroppskontroll.
När gjorde du en kullerbytta senast?

2. BENLYFT

När gjorde du
en kullerbytta senast?

5

Hur?: Stå något bredare än höftbrett isär med fötterna riktade aningen åt sidorna.
Börja rörelsen genom att sticka rumpan bakåt och åt sidan med lätt upplåsta knän. Låt
din ena hand peka mot himlen medans din andra hand följer med ned längs benet.
Blicken ska vara riktad uppåt mot din övre hand (om du inte blir ombedd att le in i
en kamera) gör rörelsen sakta och försök nudda med fingrarna i marken. Upprepa på
båda sidorna så många gånger du vill.
Varför?: Detta är en kombinationsövning. Du stretchar baksidan på låren och ryggens
muskler samtidigt som övningen hjälper till att stabilisera i magens muskelatur.

2

Hur?: Ligg ner på
rygg med axlar och
höft i kontakt med
marken, böj dina ben
till 90 grader. Lyft
sedan höften och
placera dina händer
under sätet, räta ut
benen så fötterna är
riktade mot himlen.
Spänn magen och sänk sakta benen mot
marken. Vänd rörelsen precis innan du tappar
kontakten med magmusklerna. Försök behålla din normala kurvatur i ryggslutet under hela
rörelsen. Upprepa så många gånger du vill.

5. VÄDERKVARNEN (WINDMILL)

6

6. FÅGELHUNDEN
Hur: Stå på alla fyra, höften ska vara över dina knän och axlarna över dina händer. Dra åt
dina magmuskler, tänk att du drar åt en korsett. Lyft sedan långsamt med sträckt arm mot
himlen samtidigt som du lyfter motsatt ben bakåt/uppåt tills arm och ben hamnar i vågrät
linje med varandra. Sänk sedan långsamt arm och ben tillbaks till startposition.
Nu kan du byta sida eller fortsätta på samma så många gånger du vill eller kan. Upprepa
på båda sidorna så många gånger du vill.
Varför?: Fågelhunden är en jättebra övning för att stabilisera musklerna runt ryggslutet och
magen, Samtidigt tränas skuldrans stabiliserande muskler ihop med ben och säte. Den tränar
stabilitet och god muskelkontroll både i över- och underkroppen.

Varför?: Liggande benlyft tränar stabilitet och styrka i magens muskulatur väldigt effektivt.
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Låt oss ge er förslag på ett effektivt värmesystem från IVT Center Väst, Sveriges största IVT återförsäljare
Med Center i Trollhättan, Göteborg, Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad.
2

Här är två topp-produkter ur vårt produktprogram.
Upp till

Vi har dessutom en
mängd tillbehör som
spar både tid och pengar.
Kontakta oss för ett
kostnadsfritt hembesök
så berättar vi mer om alla
produkter och tillbehör.

COP 7,3

i värmefaktor!

Exempel på Smartphone-styrning

Perfekt för dig med sommarstugan, året runt. Luftvärmepumpen 12 KHR-N.

IVT PremiumLine EQ
• Sveriges effektivaste bergvärmepump - COP 5,1
• Optimerar uppvärmningen efter husets behov
• Vår tystaste värmepump någonsin
• ESM - Energimätningssystem som visar
energibesparingen direkt i displayen
• Sparar upp till 2000 kr extra varje år jämfört med
vanliga bergvärmepumpar.
• DPC (Dynamic Pump Control). Kontinuerlig
anpassning av varvtalet på cirkulationspumpen för
värmevattnet & varmvatten.
Samt en mängd mer fördelar att berätta om.

Vi har även fler system att
informera om. Låt oss först
få göra en energiberäkning
på ert hus, kostnadsfritt!

Den ultimata lösningen för dig med hus & villa.
Bergvärmepumpen IVT PremiumLine EQ.

COP 5,1
i värmefaktor

15 anledningar att köpa denna värmepump
till sommarstugan,

1

Gäller IVT PremiumLine EQ

IVT PremiumLine 12 KHR-N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bättre besparing – kan mer än halvera uppvärmningskostnaden.
Tystare – unik design av luftriktare samt speciellt fläktblad.
Aktiv luftrening med Plasma cluster Jon-teknik.
Värmefaktor upp till 7.3 i COP.
Producerar värme även när utetemperaturen går ner mot -30°C.
Elektronisk expansionsventil – optimerar verkningsgraden oavsett utetemperatur.
Inverterteknik för ökad besparing, minskat slitage och lägre ljudnivå.
Underhållsvärme +10°C, perfekt för fritidshus, garage mm.
Unik luftriktare för dragfri värmespridning och varmare golv.
Display för visning av ute- och innetemperatur (12 KHR-N).
Effektiv ”Hot pipe”-avfrostning (12 KHR-N, 0/12 LR-N).
Förberdd för fjärrstyrning via GSM/ -radioteknik (12 KHR-N, 0/12 LR-N).
Fjärrstyrning via GSM och automatisk fuktreglering (tillbehör).
Svanenmärkt.
10 års försäkring på kompressorn ingår.

Tack vare vår storlek på företaget har vi möjlighet
att ha en komplett serviceorganisation som
enbart handhar service och hjälp med skötsel av
din värmepump. Att sköta sin värmepump med
regelbunden service, gör att din investering blir extra
lönsam. För genom service har du möjlighet att alltid
ha din värmepump i topptrim. Då spar du mer pengar.
Ring någon av nedanstående regionkontor eller
ring vårt centrala kostnadsfria telefonnummer,
020 - 565 000, så hjälper vi dig till rätt kontor.

PO Kallies,

VD

IVT Center Väst
Trollhättan/Trestad • 0520-526 461 - Grafitvägen 23 A - Trollhättan • Göteborg/Sävedalen • 031-336 90 50 • Industrivägen 55 - Sävedalen
Falkenberg • IVT Center Väst /Energimannen • 0346-610 22 • Falkenbergsmotet 51 - Falkenberg • Halmstad • IVT Center Väst /

• Kungsbacka • 0300 - 43 42 44 • Borgås gårdsväg 1 - Kungsbacka
Energimannen • 035-125 860 • Slottsmöllan - Halmstad

C E NTE R VÄST
TROLLHÄTTAN/TRESTAD • GÖTEBORG/SÄVEDALEN • KUNGSBACKA • FALKENBERG • HALMSTAD
Ett företag inom ETV Energy Group AB

www.ivtcenter.se

En bygglovsbefriad friggebod kan användas för många ändamål.
Vegar Moen valde att bygga en vedeldad bastu med tillhörande
relaxrum på sin villatomt.
Nu kan familjen njuta av sköna bastubad så fort andan faller på!
text: lars bärtås

| bild: vegar moen

”FRAMFÖR ALLT BARNEN GILLAR ATT TA EN DUSCH
DÄRUTE. DET GER EN FRIHETSKÄNSLA.”
– När man sitter uppe på laven har man huset
under uppsikt och kan kika in genom köksfönstrena.

sansökan. Däremot fick familjen lämna in en
bygganmälan för eldstaden och be grannarna
om tillstånd då bastun står nära tomtgränsen.
Av hänsyn till grannarna valde man också en
extra hög skorsten, 2,5 m hög.
– Det kan ryka en del när man tänder brasan, men när temperaturen når upp till 350
grader i kaminen syns det ingen rök alls.

byggnaden är klädd i furupanel med vitlaserad

utsida. Alla fönsterkarmar är gjorda av kvistfri
asp, liksom den utvändiga bänken och väggarna
inne i bastun.
– Asp doftar gott och är ett perfekt träslag för
bastun. Men samtidigt är det betydligt dyrare
än gran, så vi fick prioritera träslag efter miljö
och funktion.
Lösvirket köptes in efter noggranna prisjämförelser hos de olika byggvaruhusen. Kostnaderna för allt material och arbete har han ingen
exakt siffra på, men uppskattningsvis rör det
sig om 80 000-100 000 kronor.

Bastubad i det fria. Vegar Moens friggebod på villatomten rymmer både bastu och relaxrum med badkar.
Vridbara dörrar och välplacerade tittgluggar bidrar till bra utblickar över trädgården.

Under vintern tar det drygt en halvtimme att
få upp värmen till 100 grader med 6-8 vedpinnar i kaminen. När svetten dryper kan man
gå ut och svalka sig i relaxrummet och kliva
ned i badkaret.
– Vi har grävt en vattenledning från huset
Skön värme. I bastun finns
till badkaret, den ligger inte så djupt men hiten vedeldad kamin som bjuder
tills har den klarat frosten. Vi använder mest
på behaglig värme och mysigt
i bastun står en vedkamin av finskt märke.
kallvatten, men det finns även varmvatten.
sken från glasluckan.
Brasan är trevligare att titta på än ett elaggregat,
Sommartid passar det kanske bättre att
påpekar Vegar.
använda någon av uteduscharna?
– Och den ger definitivt en behagligare och fräschare värme,
– Ja, framför allt barnen gillar att ta en dusch därute. Det ger
tycker jag.
en frihetskänsla, säger Vegar.
Eftersom byggnaden är på 10 kvm behövdes ingen bygglov-

BYGGVARUHANDELN FÖR PROFFS
OCH GÖR-DET-SJÄLVARE

BASTUBAD
I TRÄDGÅRDEN
var är den bästa platsen för bastubad i hemmet?

Knappast i en mörk och trång källare, om du frågar
Vegar Moen och hans fru Marie. Deras bastu är
placerad hemma i trädgården i Lomma, omgiven
av magnoliaträd och silverpäron.
– Ljuset, den friska luften och naturen är en stor
del av upplevelsen. Här kan vi bada under soliga
dagar eller när stjärnhimlen lyser om kvällarna.
av byggnaden. Istället skapade han en liten modell i kartong där han
bestämde arkitektur och funktioner. Byggnaden
består dels av själva bastun, dels av ett relaxutrymme med dörrar. Runtomkring finns ett trädäck
med plats för solstolar.
– Det är bra att kunna anpassa öppningen efter
vinden och ljuset. Dörrarna ger vindskydd åt uteplatsen, eller kan vridas så att det blir helt öppet
mot trädgården.
vegar gjorde ingen ritning

med 30 cm luft under
golvet. Genom plankgolvets springor kan badvattnet
badhuset står på plintar
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Västkustpanelen

och de stora
fönstrena för ljusinsläpp har enkelglas som tål
värmen och inte immar igen. Vegar la mycket tid
på att få fönstrena rätt placerade i förhållande till
ljuset, berättar han.
En detalj som han är speciellt nöjd med är bastuns lilla fönsterglugg, 5x8 cm, som vetter mot
huset.

ALLT
FÖR
TAKET

Den underhållsfria
väggpanelen

sippra ned fritt till ett dränerande lager av makadam, samtidigt som luften utifrån kan tränga in.
– Luften i bastun är frisk och det är inget problem
med draget i golvet. Man sitter ju uppe på laven
när man bastar, säger Vegar.
Ett pulpettak klätt i tjärpapp skjuter ut en bra
bit över öppningen och sluttar så att regnet kan
rinna av på baksidan. Där på baksidan finns två
uteduschar i olika höjd, en för de vuxna och en
för barnen. Om man föredrar att bada inomhus
finns ett badkar av glasfiber i relaxrummet. Från
badkarskanten kan man spana ut i trädgården
genom sidofönstrena.
bastudörrarna har härdat glas

bastuns tak och väggar har 10 cm isolering.

Västkustpanelen är
en stuckaterad
aluminiumplåt från
HJM Tak & Byggplåt,
som har blivit speciellt
populär för kustnära
hus där väder och vind
går hårt åt materialen.
Det vackraste och
mest solida du kan
lägga på taket.

Lagerhålls i ett flertal
färger.

Argongatan 10, Åbro Industriområde, Mölndal
Tel: 031-746 63 00 • Öppet: Månd-Fred 07 - 17
00

TAK &
BYGGPLÅT AB

00

www.hjm.se

(Läs mer i Villa&Fritid nr 2/2012
på www.villafritid.se)

Den här villan på Hönö, utanför Göteborg, har klätts med
Västkustpanelen. Panelen liknar en traditionell träpanel.
0Villaägarnas motiv var enkelt: istället för krävande och kostsamt målningsarbete räcker det numera att spola av fasaden
med lite vatten.

VI HJÄLPER DIG MED

• BETONG • BYGGPLÅT • TEGEL

• TAKPLÅT • VÄGGPLÅT • PLASTTAK • TAKFÖNSTER • TAKSÄKERHET • TAKAVVATTNING • VI GÖR ÄVEN BESLAG EFTER DINA MÅTT

SKYDDA STUGAN
FRÅN SKADEDJUR

8

– EXPERTERNA TIPSAR OM FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Många fritidshus som lämnas
tomt under vinterhalvåret kan
lätt locka till sig inkräktare. Angrepp från husbock, hästmyror,
möss och andra skadedjur kan
bli en obehaglig överraskning.
Om du redan drabbats gäller det att handla
snabbt. Risken för angrepp ökar ju äldre ditt
sommarhus är, men alla typer av trähus kan
drabbas. Enbart bland svenska insekter finns
ett 30-tal virkesförstörande insekter som
skadar trä och många av dem förökar sig
dessutom snabbt vilket kan bidra till att ett
helt samhälle invaderar din sommarbostad.
husbock och hästmyror är de skadedjur

som kan orsaka värst skador på fritidshuset.
De båda virkesförstörande insekterna kan
åstadkomma allvarliga angrepp i vägg- och
takbjälkar där de även bygger sina bon.

Ett angrepp från husbocken kan ha pågått
under en längre tid utan att märkas och de
förökar sig snabbt.
– En husbockshona lägger cirka 400 ägg
åt gången. När de kläcks börjar larverna
genast att borra sig in i träet. Likaså är det
med de virkesförstörande hästmyrorna som
snabbt kan föröka sig till en koloni och bosätta sig i ett trähus där de angriper virket,
säger Magnus Bergsten, operativ driftchef
på Nomor.

-

utöver husbockar och hästmyror är

råttor och möss djur som gärna invaderar
obebodda fritidshus. Problemen som uppstår
här är framför allt att de sprider bakterier
och virus. Djuren har även en förmåga att
gnaga på slangar och rör och kan orsaka
bränder eller driftstopp genom att bita
sönder husets elledningar.
För mer information: www.nomor.se

Husbock i
närbild.
Foto: Nomor

Färg för alla ytor!

SNABBA TIPS

Teknos är idag en av Nordens
största tillverkare av färg, med mer
än 100 års erfarenhet.

FRÅN MAGNUS BERGSTEN
OPERATIV DRIFTSCHEF PÅ NOMOR

• Se över ditt fritidshus redan på hösten då det

oftast är under denna period som möss och råttor letar sig inomhus för att få mat och värme.

Vår forskning och produktutveckling
är intensivare än någonsin och
resulterar i användarvänliga,
miljöanpassade och hållbara
produkter.

• Täta alla hål som är över en halv centimeter för
där kan mössen lätt ta sig in.

• Täta hålen med metallnät för bästa skydd. Undvik
att täta med skum då möss gnager sig igenom.
Vid användning av skum skall smaksatt specialskum användas om kan tillhandahållas av Nomor.
• Skaffa även möss- och råttfällor.
• Låt någon specialist granska ditt hus och kartlägga eventuell påverkan från skadedjur.

Hitta våra Återförsäljare på
www.teknos.se eller ring oss,
0325-61 95 00.

• Leta efter avföring bland torrvarorna i skafferiet
för att upptäcka om möss eller råttor varit på
besök.
• Undersök slangar, elledningar och rör efter bett
från råttor och möss.
• Måla om huset eller behandla med lämplig produkt kontinuerligt för att begränsa skadedjurens
möjligheter att penetrera det behandlade träet

Inglasningar och uterum

10 min från centrum.

fererar !
Ni frågar, vi of

TRANEMO RÖDFÄRG

För kontakt och tidsbokning ring Pelle Thom,
031-89 44 90 eller 0705-11 99 05

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

Vi ligger inte på ”FINA GATAN” därför kan vi hålla hög service.
Hög kvalité och låga omkostnader = mycket kök för pengarna.
Vi har dessutom mycket stor kunskap och erfarenhet.

Tagene Hantverkshus, Tagenevägen 62
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Nyhet, fasadpartier!
Vikväggar
Lyft/skjutpartier
Glastak

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

www.expodul.se

Vår traditionella Rödfärg som
vi tillverkat ända sedan 1920!

NORDICA EKO Husfärg
En vattenburen färg som är mycket lätt
att måla med. Den är smutsavvisande
och behåller kulören i alla väder, upp till
16 år!

Kanske Nordens bästa utefärg!

GODA SKÄL ATT
LYSA UPP DIN TRÄDGÅRD

Trädgården är lika trevlig som
praktisk att lysa upp. Det finns minst tre goda skäl
att belysa sin trädgård. Det menar Bo Rappne, trädgårdsarkitekt vid Ulriksdals Trädgårdar.
– Det är trevligt och underlättar om man är mörkrädd. Belysning ökar också säkerheten under den mörkare delen av året,
säger Bo och poängterar att utebelysning handlar om att hitta både
praktiska och estetiska lösningar.
– De praktiska lösningarna är viktigast. Du vill inte att dina vänner
ska ramla i en oupplyst trappa eller på en trädgårdsgång. Samtidigt
vill man belysa det som är vackert, det som säger något eller ger
karaktär till trädgården.
bo rappne rekommenderar att välja en kombination av fasta

och rörliga installationer. Då kan man variera sin belysning efter
säsong och årstid.
– Man kan till exempel använda infällda spotlights i trädäcket,

• TÄNK BÅDE PRAKTISKT OCH
ESTETISKT
• TRAPPOR BÖR BELYSAS
FRÅN SIDAN OCH LYSA UPP
SJÄLVA TRAPPSTEGET
• TRÄD BELYSES BÄST
UNDERIFRÅN

men rörliga lampor i
rabatter. Dessa kan med
fördel flyttas när den
vackra somriga rabatten
övergått till vissna och
spretiga kvistar.

• PLACERA LJUSKÄLLOR
LÅGT. FÅR MAN LJUS
I ÖGONEN FÖRSÄMRAS
MÖRKERSEENDET.

FÅ SNURR PÅ GRÄVANDET
Fiskars nya jordborr QuikDrill består av två vinklade borstålblad som är fästa
på en borrspets. Tvillingbladen är formade så att de smidigt samlar upp jorden
vilket gör jordborren till det perfekta grävredskapet från början till slut. Borren
blir ett perfekt redskap oavsett om du ska plantera en mindre buske, dränera
jorden, lufta komposten eller sätta upp ett nytt staket i din trädgård eller
hage.
Eftersom det kan vara svårt att uppskatta hur djupt du borrar har den nya
jordborren en djupindikering på skaftet med ett intervall på 10 centimeter.

släpljus (ljus som har

en låg vinkel i jämförelse
med det belysta objektet)
kan placeras utmed en
Stor spotlight (LED) som lyser upp mot
häck eller mur för att
träd, husfasader, buskar eller andra lite
definiera var trädgården
större föremål.
slutar och det kan bestå
av en eller flera rörliga lampor. Bo menar att trädgården kan ses
som ett rum och då kommer just släpljus till sin rätt.
– Med hjälp av släpljus markeras var trädgårdsrummet slutar och
det inger en känsla av trygghet. I ditt rum ska det inte råda några
överraskningar.

Markspotlight på kort
spjut är bra
då man vill
lysa upp
buskar, murar, staket,
trappor eller
delar av
fasader.

BILD: MARKSLÖJD
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TRÄDGÅRDSARKITEKT
BO RAPPNES TIPS TILL
LJUSSÄTTNINGEN:

Markspotlight på kort spjut som lyser upp
buskar, murar, staket, trappor eller delar av
fasader. Finns med blått, gult eller rött ljus.
Cirkapris 550 kronor.

TIDLÖSA MARININSPIRERADE ARMATURER
MED KÄNSLA OCH KVALITÉ
Koster

Hur fuktig är grunden
i ditt fritidshus?

Onedin

Stockholm

SMART
POTLIFTER

MER ÄN VARANNAN KRYPGRUND har fuktskador i grunden.

Skadorna märks ofta inte förren det börjar lukta mögel.
Problemen påverkar inomhusmiljön negativt och kan
dessutom orsaka skador som är dyra att åtgärda.
BOKA BESIKTNING av din krypgrund och installation

av en digital fuktmätare till kampanjpris 695 kr.
(ord. pris 2 595 kr).
Ring oss på 031-754 46 00 eller
läs mer på anticimex.se.

Kaj Loft

En Potlifter är ett lyfthjälpmedel för att lyfta
krukor, stockar, stenar och andra tunga föremål. Med en polifter kan du få grepp om
och lyfta på ett ergonomiskt sätt.
Bra när du t.ex. ska klippa gräset eller
städa uteplatsen och vill flytta på en kruka.
http://potlifter.se/

En klassisk
marinbelysning.

Hängande i tak Glödtrådslampa
Mycket elegant
eller stående på ger en mycket och pryder sin plats.
staketstolpar. dekorativ belysning

230V, 75W, E27, IP55.
ø 110 mm
djup 170 mm
höjd 200 mm

230V, 40W, E14, IP55.

230V, 75W, E27, IP55.
ø 115 mm
längd 240 mm

230V, 60W / 2x9W, E27 /
G24d-1, IP23. ø 245 mm
djup 115 mm

ø 176 mm, djup 94 mm

Svenskt hantverk i mässing och krom
för extremt lång livslängd!

Kampanjpris

695 kr

Lindbergs Elektriska
Carlssons El & Jakt
Eltjänst
Hellsteds Elektriska
Orust Elektriska AB
Rylanders El
Sittymöbler
Lampetter/Ljusexperten
Mossholmens Marina
Elektricitet Elkedjan
Centrumbelysning
El Otto
Ljuspunkten i Trollhättan
Dan Jonssons El AB

Strömstad
Kungshamn
Smögen
Uddevalla
Henån
Skärhamn
Brastad
Munkedal
Klädesholmen
Stenungsund
Kungälv
Kungälv
Trollhättan
Lilla Edet

Elkedjan i Borås AB
Rumstid Din Lampaffär
Norgårdens Interiör AB
Lampa å Mera i Göteborg AB
Sittymöbler
Elboden
Kustens Ljus AB
Lamphuset AB
Werners El
Ljusexperten
Shine AB
Fynda Factory Outlet
Hembelysning
Nilssons Elektriska i Laholm

Borås
Alingsås
Hönö
Hisingen
Backaplan
Göteborg
Göteborg
Göteborg och Åsa
Askim
Kungsbacka
Varberg
Falkenberg
Halmstad
Laholm

www.marinarmatur.se
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GODA RÅD NÄR DU

Välkommen till RESTAURANG HUSKNUTEN med jättegod HUSMANSKOST
• Färsk fisk 4 dagar i veckan
• Inget halvfabrikat
• Catring • Festlokal

PLANERAR ATT DRÄNERA
Dränering är ett beprövat sätt att
skydda husets grund och källare
från inträngande vatten. Här ger vi
några råd om vad du bör tänka när
du ska påbörja en dränering.
text: lars bärtås

| bild: jan-erik weinitz

Det finns olika teknik för att minska fuktproblem
i källare och grunder. Men den mest förebyggande metoden är att dränera utvändigt så att
vattnet leds bort innan det når huset.
i teorin är dränering inga konstigheter. Men

Inför en ny dränering är det bra att
veta hur och när den tidigare dräneringen är utförd. Vilka material har
använts och har detta fungerat bra?

i praktiken brukar det innebära ett omfattande
projekt där du måste ta hänsyn olika faktorer
som husets läge, husgrundens konstruktion och
markförhållanden. Det är också viktigt att du
gör dräneringen på rätt sätt och med lämpligt
material, i annat fall kan det blir ett kostsamt
jobb till föga nytta.
Många villaägare väljer att utföra dräneringsjobbet helt eller delvis på egen hand. Men är
man minsta osäker på hur förhållandena är och
hur man tekniskt går tillväga är det klokast att
anlita en markentreprenör. Se till att begära
referenser och prisuppgifter från flera håll.

Mobil: 0708-77 02 38 Fax: 0523-411 07
www.mgtab.com • info@mgtab.com
Mikael Hansson

Tel. 0523-411 19
Utför:
• Gräv-schakt, planeringar o transporter • Vägbyggen o dikning
• Avloppsanläggningar
• Försäljning av harpad matjord, fyllnadsmassot & bergkrossmaterial
• Traktorgrävare • Grävmaskin på hjul o band • Minigrävare på hjul o
band • Även uthyrning av minidumper o minigrävare
• Bergsborrning • Sprängning • Grus- & Makadamprodukter

Öppet: Vardagar 10.30 - 15.00. Tel 031-49 48 87

inför en ny dränering är det bra att veta hur
och när den tidigare dräneringen är utförd. Vilka
material har använts och har detta fungerat bra?
Genom att undersöka källaren och grunden och
göra fuktmätningar kan man få en indikation på
om det är dags att dränera.
I vissa fall kan man passa på att göra jobbet
när man planerar en till- eller ombyggnad eller ska utföra andra markarbeten kring huset.
Tänk på dränering innebär en bra möjlighet
att även tilläggsisolera källarväggen utifrån.
Denna isolering kan sänka dina uppvärmningskostnader en del och samtidigt ge torrare luft
i källarvåningen.

S
nu torsä
änn ljar
us e
tör
re

Står huset på genomsläpplig mark med mycket
sand och grus minskar behovet av dränering,
eftersom vattnet snabbt rinner undan. Står
huset på mindre genomsläpplig mark som
normalmorän och silt bör det finnas en fungerande dränering runt huset. Om jordtyperna
är blandade med varandra bör man göra en
närmare jordanalys för att bedöma behovet
av dränering. Står huset nära grundvattennivå
krävs alltid en professionell utredning.

VEMAB UTFÖR
¤ Avloppsanläggningar & minireningsverk
¤ Mark och anläggningsarbeten
¤ Husgrunder ¤ Grundisolering
¤ Dränering ¤ Trädgårdsanläggningar
¤ Sten och plattsättningar
¤ Rivningsarbeten ¤ Transporter
¤ Jord- grus-makadam

Balans för hela livet
Läs mer på www.eksjohus.se

Eksjöhus Försäljningskontor

Eksjöhus AB
Husknuten Västra Frölunda
info@eksjohus.se
Tel.0381–383
031-45 030000
Tel:
www.eksjohus.se
Industrigatan
1, 575 23 EKSJÖ

Vi bjuder på hembakat fika på fredagar!

VÄLKOMMEN TILL HUSKNUTEN!

FÖNSTER

se de olika typerna på vår

UTSTÄLLNING

Rotavdrag
med

50%

på arb. kostnaden!
Vi är diplomerad
för avlopp
Vi hanterar
ROT avdrag
Godkänd för
F-skatt

Hos oss kan du vandra runt i närmare
30 fullt möblerade
visningshus från
några av Sveriges
ledande
husleverantörer!

Fyra leverantörer av

Våra montörer är utbildade hos VELUX takfönster

Du behöver inte göra om din dränering.
• Ingen bullrande avfuktare som är dyr i drift.
• Tyst driftsäkert system utan rörliga delar.
• Driftkostnad 50-100 kr /år.
• Installationen går på en dag.
Vi garanterar torr källare inom 30 dagar.

Dry Power - torr källare med naturens lagar.

www.dinfonsterbytare.se
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med minst 20 sallader

marken kring husgrunden – ett riktmärke

Ring nu! 031 - 45 50 40
Se vår utställning på ”Husknuten” Västra Frölunda
Öppet: mån 12-14, tis-ons 14-18, sön 12-15.
Eller enl. överänskommelse
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• 6 rätter varje dag
• Fräscht salladsbord/buffé

Ring nu! 031 - 45 50 40
Se vår utställning på ”Husknuten” Västra Frölunda
Öppet: mån 12-14, tis-ons 14-18, sön 12-15.
Eller enl. överänskommelse

www.kallartorken.se

Fortsättning: Goda råd när du
planerar att dränera

!

TÄNK PÅ SÄKERHETEN!
Olyckor i samband med dräneringsarbeten är dessvärre inte ovanliga. De främsta orsakerna är att huset
rör sig när grunden är frilagd eller att jordmassorna
rasar ner över den som utför arbetet. Om du är osäker
på jordens sammansättning eller andra faktorer bör
du överlåta arbetet till en erfaren fackman.
Var också observant på nedgrävda rör och ledningar
i husets omedelbara närhet. I regel brukar elledningar
vara utmärkta och markerade med gul plast.

PLANERING A&O
1.

Ta reda på om det är lämpligt att själv utföra dräneringsarbeten
runt ditt hus.

2.

Om du ska göra dräneringsarbetet själv tar du reda på om du kan frigöra
hela grunden eller om du ska arbeta bit för bit.

3.

Ta kontakt med kommunen och begär tillstånd för att få koppla
dräneringsledningen till allmänt avlopps- eller dagvattensystem.

4.

Ta reda på jordens sammansättning och bestäm därefter vilket material
som behövs.

5.
6.

Gör en enkel skiss och rita in rensbrunnar och ledningsdragning.

LUFTVÄRMEPUMP FÖR FRITIDSHUS
Q Heat I-SAVE-450 Ett litet kraftpaket
från Mitsubishi Electric.

Ger värme eller behaglig svalka i sommarvärmen. Kom igång och spara
med en rivstart.

Mät upp hur många meter dräneringsrör som behövs. Du kan behöva ta
en något längre väg än du hade tänkt dig från början. Beställ samtidigt
rörböjar, brunnar, dräneringsgrus, filterduk och andra tillbehör.

7.

Beställ också material för fuktisolering. Enklast och billigast är fuktskyddsmattor, men det finns även värmeisolerande dräneringsskivor.

8.

Bestäm tid med en grävmaskinist, om du ska anlita sådan grävhjälp.

Q HEAT I-SAVE
NYA
AVDRAGET
DRA AV:

ROT

50%
AV ARBETSKOSTNADEN

Isolerande och dränerande skivor: Isodrän, Jackodrain,
Opti Drain, Pordrän

- När det gäller markarbeteN, trädgård & steNsättNiNg

• Sten och plattsättning
• Dränering av fastigheter
• Markdränering

Vi arbetar endast
med seriösa och
starka företag och
varumärken.

Sten och plattsättning, murar och vår
specialitet - naturstensarbeten.

• Trädgårdsanläggning
gödsling, trädklippning eller nyplantering.
35-års erfarenhet av dränering och värmeisolering
med Pordränsystemet.
Vi säljer Pordrän till både proffs och hemmafixaren.

Pordrän är…
• Värmeisolerande
• Dränerande
• Kapillärbrytande

• Stötupptagande

Gräsytor och planteringar
samt skötsel av dessa!

• Miljövänlig
• Typgodkänd

031-22 84 00
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Det är aldrig försent att börja spara el! Installera din värmepump
redan idag och få pengar över till annat.

•
•
•
•
•
•

Trygg – 5 års äkta garanti ingår
Driftsäker – utvecklad för svenskt klimat
Effektiv – spar mellan 30-60% energi
Hyper Heating – konstant värme ner till -15°
NYA
Kyla – på sommaren
ROT AVDRAGET
DRA AV:
Topptestad – av Energimyndigheten

50%
AV ARBETSKOSTNADEN

• Trädgårdsskötsel som t.ex. gräsklippning,

• Den fuktskyddade skivan

19 db(A)

LUFTVÄRMEPUMP FÖR VILLAN
Q Heat 660- Sveriges starkaste
villa-värmepump!

Luftspaltsbildande fuktskyddsmatta: Ggm fuktmatta, Geoplex, Isofond fuktspärr, T-spärr, Platonmatta, Teno Grund

Totalentreprenad
• Byggnation av murar

SUPERTYST
INNERDEL
FRÅN OTROLIGA

VANLIGA PRODUKTER

Dränering * STenarbeTen * TräDgårDSanläggning * TräDgårDSSköTSel

Wiab utför arbeten som:

MED LÅGTEMPERATURFUNKTION. HÅLLER
HUSET +100 VARMT
NÄR DU INTE ÄR DÄR.

Guldklubbsmedlem nr 1

Jordelit är
officiell
leverantör till
SvFF

Med Jordelit som
ny ägare kan vi nu
erbjuda alla typer
av professionella
grönyteprodukter.
läs mer på
www.jordelit.se

Deltav. 8, 417 05 göTebOrg
031 - 22 84 00
www.wiab.nu • info@wiab.nu

SE OM DITT HUS - VÄLKOMMEN IN TILL OSS OCH PRATA LUFTVÄRME
FALKENBERG: ELON SJÖHOLMS, NYGATAN 64 TEL. 0346-168 20
GÖTEBORG: AMK TEKNIK AB, SÖDRA HILDEDALSGATAN 6. TEL. 031-22 10 98
GREBBESTAD: ELINSTALLATION VÄST INDUSTRIVÄGEN 8. TEL. 0525-661 73
HALMSTAD: ELON SJÖHOLMS, SONDRUMSVÄGEN 29. TEL. 035-21 12 57
HENÅN: COMFORT B.JOHANSSONS RÖRFIRMA AB. TEL. 0304-309 49

KUNGSHAMN: COMFORT SOTENÄS RÖR AB, DINGLEVÄGEN 54. TEL. 0523-370 00
KUNGÄLV: KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI AB, TRIOGATAN 5. TEL. 0303-127 75
TROLLHÄTTAN: ELON LOTTAS SPARKÖP AB, FÖRENINGSGATAN 9. TEL. 0520-102 45
UDDEVALLA: KÖKSAFFÄREN SPISEN, UNDAVÄGEN KÄLLDAL. TEL. 0522-884 30
VARBERG: ELON TRIVAS AB, LINDBERGSVÄGEN 2C. TEL. 0340-893 00
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SÅ FUNGERAR ETT
DRÄNERINGSSYSTEM
Det finns huvudsakligen tre viktiga komponenter vid dränering
• Fuktskydd som håller betongplattan eller källarväggen fri från fukt.
• Dräneringsrör som leder bort regnvatten till kommunens dagvattenledning eller en brunn.

Kantlist som
leder ut vattnet
från väggen.

Filterduken är inte
vattentät men skyddar från sand och jord så
att systemet inte täpps igen.
Mot väggen sätter man
en dränerande skiva eller
en fuktskyddsmatta.

• Makadam/grus som snabbt leder bort fukt och vatten.
En dränering består dels av olika dränerande
material, dels av ett kapillärbrytande och
isolerande skikt samt dräneringsrör som leder
bort vatten. Isoleringen läggs alltid utanför
husgrunden för att undvika att fukt dras in i
väggen. Om källarväggen isoleras invändigt
krävs en luftspalt mellan vägg och isolering
för att undvika risk för mögel.
ett system kan bestå av en luftspaltsbildande

fuktskyddsmatta som placeras in mot husväggen, alternativt en dräneringsskiva som också
är isolerande.
Ovanför monteras en kantlist som förhindrar

att vatten tränger in bakom duken/skivorna.
Mellan det dränerande lagret och jordlagret läggs en fiberduk, som förhindrar
att dräneringen slammar igen. Man brukar
rekommendera att fiberduken även ska täcka
isolerskivorna som ett extra skydd.

som leder bort vattnet. I dag använder man
mest dräneringsrör av plast (polyeten), med
en diameter på minst 70 mm. Ledningens
högsta punkt ska ligga cirka 20 cm lägre än
källargolvet. Ovanpå dräneringsröret läggs ett
lager makadam eller singel.

GRANSKAS HÅRDARE
Miljöförvaltningen i Göteborg intensifierar i år tillsynen av enskilda
avlopp. Syftet är att se till att avloppsanläggningarna uppfyller de
skärpta miljökraven.
text: lars bärtås

Ovanpå dräneringsröret lägger man
makadam.

för att dräneringen ska fungera optien bit ut från väggen läggs dräneringsröret

ENSKILDA AVLOPP

malt under lång tid är det viktigt att leda bort
regn- och smältvatten redan ovan mark via
hängrännor och stuprör. Dessutom bör marken
falla från huset med cirka 20 grader minst tre
meter ut. Undvik också att plantera rabatter
kring huset då detta ökar fuktbelastningen.

|

bild: jan-erik weinitz

– vi har inventerat ett flertal enskilda avlopp
under senare år, men ännu återstår en hel del
att göra, säger miljöinspektör Åsa Gunnarsson.
I första hand har kommunen prioriterat fastigheter som saknar tillstånd för eget avlopp.
Men i år omfattar tillsynen även äldre anläggningar som troligtvis inte uppfyller dagens
krav på rening.
– I många fall är det fortfarande vanligt att
man bara har en slamavskiljare utan efterföljande rening. En sådan lösning innebär en
miljö- och hälsorisk och godkänns inte enligt

de nuvarande miljökraven, säger Åsa Gunnarsson.
många fastighetsägare tvingas åtgärda sina

avlopp i samband med bygglovsbeslut eller när
kommunen kontaktar dem. Att fastighetsägaren
själv tar kontakt med kommunen och vill åtgärda
sitt avlopp är desto mer ovanligt, konstaterar
Åsa Gunnarsson.
– Avloppet är ett område som husägare sällan bekymrar sig så mycket om. Men det vore
bra om många fler blev medvetna om hur de

Ska du ha en mulltoa?
Fråga efter MullToa!
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

enskilda avloppen påverkar närmiljön. Här
på Västkusten har vi stora bekymmer med
övergödning i havet och i vattendragen och
med bättre avloppsrening skulle dessa problem minska.
en ökad tillsyn av enskilda avlopp pågår

även i andra kommuner i Västra Götaland. För
fastighetsägarens del kan det därför vara klokt
att se över sin avloppsanläggning och planera
för åtgärder i god tid.

FAKTA TILLSYN AV ENSKILT AVLOPP
En enskild avloppsanläggning måste vara godkänd av kommunen för att få
användas och fastighetsägaren har ansvaret för att anläggningen fungerar.
För att kunna göra en bedömning av anläggningen behöver kommunen
göra en inspektion på plats.
Man kontaktar i detta fall fastighetsägaren via brev och bokar tid för
inspektion. Tillsynen av de enskilda avloppen är en del av åtgärdsprogrammet för att minska övergödningsproblem i Västerhavet.

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

BAGA Water Technology
Vattenrening och miljötänkande

– Lite rundare. Lite vänligare. –

Tel: 031 42 29 30 Fax: 031 42 49 08 info@mulltoa.com www.mulltoa.com

Karlskrona:
Göteborg:

Tel: 0455-616150
Tel: 031-7607655

www.baga.se
E-mail: info@baga.se
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MED
GOTT SAMVETE

själv-projekt då det krävs mycket sakkunskap om alltifrån dimensionering
till materialval, rörläggning och luftning av anläggningen. Dessutom har
du inga garantier vid ett självbygge,
annat än för själva produkterna.
– Fördelen med att anlita en entreprenör är att du överlåter ansvaret
för att anläggningen fungerar ur
driftsynpunkt. Detta funktionsansvar
gäller som regel i tio år och innebär
en trygghet som är värt merkostnaden, säger Maria Hübinette.

UTSLÄPP
Att förbättra husets gamla avlopp är en investering som gagnar miljön –
men också din och grannarnas hälsa. Ta hjälp av
kommunen när du planerar en åtgärd.
text: lars bärtås

stor hälsorisk om föroreningarna
läcker ut i närliggande badvikar
och dricksvattenbrunnar. Därför
är det en gemensam angelägenhet att se till att varje avlopp är
säkert, säger Maria Hübinette,
rådgivare på Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg.
kommunen har möjlighet att

bild: jan-erik weinitz

Kommunerna har på senare
år skärpt tillsynen av enskilda
avlopp runt om i landet. Även
Naturvårdsverkets kampanj ”Små
avlopp – ingen skitsak”, som pågick
häromåret, har ökat medvetenheten om problemen.
– Utsläpp från enskilda avlopp
bidrar till övergödning i vattendrag men kan också utgöra en

troligtvis också åtgärdas. Som
fastighetsägare är du ansvarig
för din anläggning och måste
kunna visa att den uppfyller
rådande miljökrav.
när du misstänker att husets

avlopp bör åtgärdas ska du först
ta kontakt med miljökontoret
i din kommun. Kraven på avloppsrening kan variera lokalt
och även inom ett område med

inventera områden och kan utfärda
föreläggande till fastighetsägare att
åtgärda sina avlopp. Men
oavsett hur kommunen
”Fördelen med att anlita
agerar är det bra att själv en entreprenör är att du överlåter
ta initiativ och kontrollera
ansvaret för att anläggningen
sin anläggning, säger Maria
fungerar ur driftsynpunkt.”
Hübinette.
– Har du en avloppsanläggning som är femton år
en specifik skyddsnivå. En handeller äldre bör den ses över och
läggare kan i detta fall bedöma

treprenörer. Du kan även söka efter
företag via webbplatsen Avloppsguiden. Begär gärna offerter från ett par
olika företag och granska innehållet
noggrant, uppmanar Maria Hübinette.
– Min erfarenhet är att rätt många
leverantörer lämnar bristfälliga offerter där man inte tydligt redovisar
vad som ingår i priset. Risken är att
det tillkommer kostnader för till
exempel service efter installation.
Sådana uppgifter bör framgå, i synnerhet när det gäller skötselkrävande
anläggningar som minireningsverk.

hos en del kommuner finns listor

Maria Hübinette, rådgivare på
Havs- och Vattenmyndigheten i
Göteborg
”funktionskravet”, det vill säga
vilken reningsgrad som krävs där
din fastighet ligger. Bedömningen
grundas också på vilken typ av
avlopp huset har.
vid större ombyggnation eller

nybyggnation av avloppet bör du
anlita en markentreprenör. Att
bygga nytt avlopp är inget gör-det-

över diplomerade lokala marken-

VAD INNEBÄR
ETT FÖRELÄGGANDE?
Kommunen kan efter inventering av ditt avlopp utfärda ett skriftligt
föreläggande. I föreläggandet anges specifika krav på hur du får
använda din anläggning och vilka åtgärder du måste göra.
Om din avloppsanläggning inte uppfyller miljökraven kan du få ett
förbud mot utsläpp av avloppsvatten som gäller till dess att avloppet
har åtgärdats.

Bäst när det
verkligen gäller

Reningsverk för enskilda avlopp
- din investering i framtiden
Våra flexibla minireningsverk för enskilda avlopp
passar alla markförhållanden och tomtlägen.
Vi har reningsverk som passar 1-200 hushåll.

För nedgrävning

Kontakta oss så hjälper din lokala distriktsrepresentant dig att utforma ditt avlopp.

Biovac är marknadsledande i Norden inom
produktion och leverans av minireningsverk.
Vi har sedan 1982 levererat mer än 10000
reningsverk till privatpersoner och kommuner.
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Biovacs produkter marknadsförs av:
Bra Miljöteknik Sverige AB Huvudkontor för Biovac Sverige:
Södra Hamngatan 12, 451 40 Uddevalla, Tel: 0522-13 000
Mail: info@bramiljo.se, www.biovac.se

Funktionsövervakningen av
minireningsverket BAGA
Easys alla funktioner sker
dygnet runt via ett GSMmodem som visar driftstatusen via SMS meddelanden.
Fördelarna är flera med
detta reningsverk: Låg energiförbrukning; Ljudlös - Syresättningen sker via luftningsrör vilket gör den ljudlös;
Lättskött eftersom kringutrustning saknas

MullToa 25 passar
en till tre personers
fritidsbruk. Den biologiska nedbrytningsprocessen sker på
plats, i själva toaletten. Ingen separering
av det ena eller det
andra, inga kemikalier – bara natur.
En motor blandar
automatiskt komposten efter varje
användning. På så vis
behöver inte gäster
och barn komma
ihåg den annars
obligatoriska omrörningen.

RADON I DRICKSVATTNET?
Om vattnet är kommunalt är det redan testat innan det
når din bostad. Har du egen brunn kan det finnas risk
för radon i vattnet. I en grävd brunn är radonhalten med
största sannolikhet låg. Har du en bergborrad brunn
däremot kan halten vara hög och du bör ta ett prov.
Provet tas i en gastät glasflaska och mäts på laboratoriet
i en så kallad gammaspektrometer, som visar hur hög
radonhalt provet har.

Vår specialité:
KOMPAKTA MINIRENINGSVERK

som inte kräver kommunal slamtömning!

Driftövervakning
via SMS

FAKTA

NYHET!

Unik anläggning ovan jord

MINIRENINGSVERK

∂∂ Hög skyddsnivå
∂∂ Driftavtal som ger dig maximal
trygghet efter köpet

Topas toppade Länsstyrelsens test av
reningsverk för fastigheter som inte är
anslutna till kommunalt
avlopp
VI TÅL ATT
AS!
UTVÄRDER

PROJEKTERING OCH RÅDGIVNING:

Topas Vatten Väst: jens@topasvatten.se,
0766-35 36 01. www.topasvatten.se

www.topasvatten.se

VATTEN- &
AVLOPPSRENINGSVERK

från BAGA för 1-400 hushåll

r
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s
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Kontakt
!
d
u
b
n
a
ett bra
Br. CARLSONS
ENTREPRENAD AB
www.carlson-graver.se

det gäller!

Christer 0708-92 66 69

r
r nä69
0708-86 41
41 85 85
Christer
0708-92
• GöranGöran
0708-86
rbetspartne66
a
m
sa
rk
ta
s
Robert 0708-86 41 80
En
• Robert 0708-86 41 80

En stark samarbetspartner när det gäller!
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En riktig rörmokare
på hemmaplan

MINIRENINGSVERK

30 års jubileum

Tänk på ”Livet efter köpet”

Biovac har under 30 år framgångsrikt sålt minireningsverk
(1 - 2 hushåll)!
Fakta för ett hushåll: Reningsverket består av en 4
m³ tank i rotationsgjuten polyetylen. Tanken grävs ner i
marken. Upp till 1 000 liter avloppsvatten kan renas per
dygn. Elförbrukning 1,0 –1,5 kWh per dygn beroende på
belastning.
Minireningsverket är indelat i fyra kammare. Första
kammaren är för mottagning och försedimentering. Andra
kammaren fungerar som pump och utjämningskammare
och tredje som reaktorkammare. Fjärde kammaren är för
slamlagret. Det finns inga rörliga delar i processkamrarna.

Luft/luft-värmepumpen Bosch
EHP AA är utvecklad för
nordiskt klimat. Vid -20 °C ger den
dubbelt så mycket energi som den
förbrukar och den fortsätter att ge
värme även ner mot -30°C.
Sprider värmen dragfritt i huset
och renar luften effektivt med
jonteknik. Med + 10 °C underhållsvärme är den perfekt för
fritidshuset. Ger skön luftkonditionering på sommaren.
Kan fjärrstyras (tillbehör).

1536:-

innan du skaffar minireningsverk

Det är långt ifrån alla husägare som gillar – eller har
kunskapen – att kontrollera slamkvalité och övervaka
sitt minireningsverk.
– Vår lösning är att vi tar hand om stora delar av det.
Idén är att du ska kunna prenumerera på en bekymmersfri tillvaro, förklarar Hanna Karlsen på Topas Vatten.
Hanna menar att man inte ska uppleva det som
någon skillnad mot att ha kommunalt avlopp.
– Länsstyrelsens undersökning visar att vår lösning
ger bättre resultat och därför kan vi också ta ett kompromisslöst ansvar för driften som sträcker sig längre
än vad andra kan.

1046:-

906:-

Perfekt för villan
och fritidshuset

Perfekt
för villan
Bosch luft/luft-värmepump
och fritidshuset
Bosch luft/luft-värmepump

Stark –
så in i Norden

Läs mer på vår hemsida
www.bosch-climate.se

NIBE™ F2300
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP
Nu har vi skruvat upp prestandan
ytterligare och presenterar vår nordiska
värsting – NIBE F2300. Det är vår mest
robusta luft/vatten-värmepump för
större villor och fastigheter.
NIBE F2300 finns i både 14 och 20 kW.
Vi tillhandahåller en rad tillbehör samt
inomhusmoduler för att ge optimal
effekt.
NIBE F2300 kan ge dig en besparing
på upp till 75% av din energikostnad.
Den är speciellt framtagen för vårt
kalla klimat och kan jobba ner till hela
-25 °C. Den har även en funktion
som förhindrar isbildning, vilket ger
ett säkert värmesystem som fungerar
året om. Dessutom är den väldigt tyst.
Läs mer om våra luft/vatten-värmepumpar på www.nibe.se
KOM TILL OSS, VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

Luft/luft-värmepumpen Bosch EHP AA är utvecklad för
nordiskt klimat. Vid -20 °C ger den dubbelt så mycket energi som
den förbrukar och den fortsätter att ge värme även ner mot -30°C.
Sprider värmen dragfritt i huset och renar luften effektivt med
jonteknik. Med + 10 °C underhållsvärme är den perfekt för
fritidshuset. Ger skön luftkonditionering på sommaren.
Kan fjärrstyras (tillbehör).
Läs mer på vår hemsida
www.bosch-climate.se

VVS Bolaget AB • Tel 031-48 50 50
Göteborg • www.vvsbolaget.se
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Öppet: Måndag-Fredag 7-17, Lördag 10-14 • Doterödsv 25, Stenungsund
Tel 0303-801 09 • Fax 888 32 • stenungsund@bad-varme.se
Jour 0703-00 00 86 • www.herbertsror.se

RÄTT VÄG TILL

RENT DRICKSVATTEN
Förutom en miljögodkänd avloppsanläggning bör du försäkra
dig om att dricksvattnet är av
god kvalitet. Ta vattenprov från
brunnen regelbundet.

vart tredje år. Se även till att analysera
vattenkvaliteten när du fått barn eller när
det inträffar förändringar i närmiljön, till
exempel i samband med byggnationer och
markarbeten.
brunnsvatten kan innehålla såväl

text: lars bärtås

synliga som osynliga ämnen och
föroreningar. Ett vanligt problem är
förhöjda halter av järn och mangan
som ger vattnet en ”rostig” färg och
metallisk smak. Längs kustområden
har många husägare bekymmer
med bräckt vatten som tränger
upp i brunnarna, särskilt under
torrperioder.
En olägenhet i många djupborrade
brunnar är svavelväte som ger en stickande lukt av ”ruttna ägg”. Arsenik, uran
och radon är exempel på mer omärkbara, men desto hälsofarligare

Har du eget avlopp i huset –
då har du förmodligen också
en egen dricksvattenbrunn.
Och liksom när det gäller
enskilt avlopp är du själv
ansvarig för skötsel och
kontroll.
Provtagning av brunnsvattnet bör göras ungefär
Längs kustområden har
många husägare bekymmer
med bräckt vatten som
tränger upp i brunnarna.

ämnen som förekommer i brunnsvatten.
med rätt teknik kan i princip all sorts

vatten renas. På marknaden finns alltifrån
enkla filterpatroner till mer avancerade
kombinationsfilter som tar hand om olika
slags föroreningar samtidigt. Vattenanalysen
ligger till grund för vilken reningsteknik som
är lämplig. Ta kontakt med miljökontoret i din
kommun för råd om provtagning, eller vänd
dig direkt till ett ackrediterat laboratorium
som utför testet.
var femte brunn har otjänligt vatten!

Enligt en studie från 2007 har en av fem
enskilda vattentäkter otjänligt vatten. Den
vanligaste orsaken till kvalitetsproblemen är
bakterier (mikroorganismer). Andra orsaker
är förhöjda halter av arsenik, uran, fluorid
och mangan.
(Källa: Socialstyrelsen)

RADON

Ooops,

har du tänkt
på vattnet
i brunnen?

Dricker du ohälsosamt
radioaktivt vatten?
Radonett är Europas mest sålda och effektiva
radonavskiljare. Den ger högsta reningsgraden
av radon i samtliga tester utförda av bl a SSI.

7

SMARTA KÖPRÅD

VID KÖP AV VATTENFILTER

Utbudet av vattenfilter är
stort och inte lätt att överblicka
som konsument. Därför är det
klokt att informera sig ordentligt
om hur utrustningen fungerar och
vilken skötsel som den kräver.
text: lars bärtås

Undersökningar har visat att endast 20 procent
av de enskilda brunnarna i landet har tjänligt
dricksvatten. Det innebär att vattnet i de allra
flesta brunnar behöver någon form av rening.
Samtidigt är det inte lätt för konsumenten att
bedöma vilka reningsåtgärder som är lämpliga.
- Vattenanalysen ligger till grund för bedömningen, men dessvärre finns inga oberoende
tester som visar hur bra olika vattenfilter
egentligen fungerar. Ett råd är att kontakta
ett par olika vattenreningsföretag och begära
referenser, säger Irene Andersson på Socialstyrelsen.
När vattenfiltret är installerat bör man göra
en uppföljande provtagning för att säkerställa
att reningen uppfyller önskat resultat, påpekar
hon.
- Det är även viktigt att kontrollera vilken
skötsel anläggningen kräver och vara noggrann med att följa skötselföreskrifterna, annars finns det stor risk att reningen försämras.
Förutom reningsutrustningen bör man som
brunnsägare kontrollera sin brunn regelbundet, så at det inte förekommer läckage av yttre
föroreningar via sprickor eller otäta brunnslock. Problemet är i detta fall störst i äldre,
grävda brunnar.
- Man bör följa upp med regelbundna vattenprovtagningar, minst vart tredje år, säger
Irene Andersson.

RADONETT
Smakar det järn, luktar illa eller ger kalkavlagringar?
Med ett effektivt vattenfilter slipper du oroa dig för
hälsofarliga föroreningar eller förstörda vitvaror.
Ring 031-99 77 00 så ordnar vi rent och friskt vatten.
Precis som vi gjort för andra med egen brunn i mer än 40 år.

Partner till

• garanterad reningsgrad
av radon på 97–99,9 %
• tar bort svavelväte,
metangas och CO2

Radonett
ett sunt och friskt

Ring: 0248-102 78 så hjälper vi dig
Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik • info@radonett.com
www.radonett.com
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

Börja med en vattenanalys. Svaret visar vilken typ av
reningsåtgärd som krävs.

Om det krävs en större investering - begär offert från ett par företag.
Glöm inte att fråga om garantivillkor.
En del företag säljer bara själva utrustningen medan andra även erbjuder installation.
Om du bara köper utrustningen bör den innehålla en monteringssats som förenklar
installationen.
Kontrollera även att företaget erbjuder fullgod support om det uppstår problem
med vattenreningen.
Vid köp av reningsutrustning bör företaget erbjuda en funktionsgaranti så att reningen
ger önskat resultat och inte oönskade effekter som till exempel ökad bakterieaktivitet,
ökad strålning (om till exempel radon ansamlas i filtret) eller rostbildning. Utrustningen
ska inte heller medföra tillskott av ämnen till dricksvattnet i högre halter än nödvändigt.
Tänk på att vattenfilter kräver viss skötsel och att det är användarens ansvar att följa
skötselråden.

VATTENRENING

- Det är ditt vatten, ta kontroll över det! -

Koppargatan 18, 234 35 LOMMA
Tel.040-41 31 35
E-post info@aquainvent.se, www.aquainvent.se

Vi har lång erfarenhet inom vattenreningsteknik och har stor kunskap inom
filtrerings- och avsaltningsteknik.

Kontakta oss på 0302-25590
info@h2ofilterteknik.se

Vi på JMS löser dina
vattenreningsbehov

Vi tillverkar kemikaliefria
vattenreningsfilter med
funktionsgaranti.

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

Nytt vattenfilter, eller
service på ditt gamla

Irene Andersson, Socialstyrelsen

Sök information om hur reningstekniken fungerar.
Jämför produkter och priser på nätet.

Med Enwas filter får du garanterat friskt
och klart vatten.

vatten!

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

1.

Har du egen borrad
eller grävd brunn?

ger dig och dina barn

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

SMARTA KÖPRÅD

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

Skräddarsydda filter
som åtgärdar kalk,
järn, mangan, svavel,
väte, lågt pH, lukt, färg,
smak m.m.
- Vi kan vattenrening.

Munkerödsvägen 3
444 32 Stenungsund
Tel: 0303-80 200

www.jms-vattenrening.se
Färg? Lukt? Smak? Bakterier? Föroreningar?

Hur mår Ditt vatten?
Brava vattenrening arbetar med vattenanalyser
och vattenrening. Vi har lösningar för alla tänkbara
problem med vattenkvaliteter och föroreningar.

Vi analyserar Ert vatten!
Kontakta oss för vattenkontroll. Vattenanalyser från

69:-

Nu finns vi även i Göteborg!
Ring eller skicka ett mejl!
Backa Strandgata 8, 422 46 Hisings Backa
Tel 031-742 92 50
www.enwa.se

031-44 21 22 · anders@brava.se · www.brava.se
Vi säljer installerar och servar vattenfilter, pumpar och tryckkärl.
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SKÖT OM POOLEN

Pool hemma

SÅ NJUTER NI ÄNNU MER
När värmen kommer så används poolerna flitigt. Barnen älskar att bada hela dagen lång. För att undvika
problem med vattnet är det viktigt att sköta om poolen, byta vatten och dosera klor.

• Robust och lättbyggd.
• Perfekt för självbyggaren.
• 10 år garanti på stommen.

Det är lite svårare att hålla
ordning på vattnet i en liten
pool på grund av den mindre
volymen. Dessutom är småpooler ofta försedda med
klent reningsverk.

Familypo
o

fr. 29 9
9
4,15 m

l

0:-

Familypool

gör så här: Fyll poolen med

kommunalt vatten eller vat
ten från dricksvattenbrunn.
Sjövatten rekommend eras
inte, men om det är enda
alternativet krävs ordentlig
Malte, 6 år, badar gärna ofta i poolen
desinficering med klor före bad. under sommaren.
För småpooler rekommenderas främst snabbklor för effekoch sträva efter att upprätthålla
tiv desinficering. Det är mycket
pH ca 7,4 och 1-3 ppm klor i poosnabblösligt och kan spridas ut
len. Det kan vara svårt i en liten
direkt i poolen. En annan fördel
pool eftersom kloret förbrukas
är att det är i princip pH-neutralt.
så snabbt.
Soliga dagar med flitigt badantesta vattnet med test-strips
de kräver daglig kontrollmätning

Folkpool Göteborg

Femvägsskälet 1
Tel 031-87 50 00
Vard 11-19, lör 11-15

Folkpool Borås

Göteborgsvägen 179
Tel 033-22-80 90
Vard 10-18, lör 10-14

BILD: JE WEINITZ

Finns i 3 olika storlekar.
Läs mer på www.folkpool.se

Folkpool Halmstad

Slottsmöllan Grön avfart
Tel 035-22 74 74
Tor-fre 13-18, lör 10-13

Produkter för proffs
och medvetna konsumenter
99:-

Ord.pris 129:Aluskaft
(ZMi-15)
Kratta 25cm
(DR-M25)

Luckrare
(BA-M)

Ord.pris 139:-

99:119:-

• pH-värdet ska vara 7,2-7,6
• Klorvärdet ska vara 1-3 ppm fritt klor.

40

Värdet kan vara tillfälligt högre direkt efter
dosering.
• Mät först pH-värde och justera vid behov
annars fungerar inte kloret.
• Vid uppstart doseras 1-2 matskedar (ca 1530 gram) Snabbklor per 1 000 liter (1 m3) vatten. Därefter doseras ca 1 matsked (15 gram) snabbklor per 1000
liter varje eller varannan dag beroende på användning.
• Bada inte i grumligt vatten. Byt vatten eller rengör och dosera
klor innan bad.

och dosering av klor. Dosera vid
dagens slut, nästa morgon testas
vattnet före bad. Om klor kan
mätas är det klart att bada annars
rekommenderas ny dosering en
halvtimme före bad.

OLIKA
SNICKERIPROJEKT
Med ledning av bokens inspirerande bilder och tydliga
byggbeskrivningar med måttsatta ritningar är det lätt
att lyckas med snickrandet.
Här finns projekt av olika svårighetsgrad och
storlek: vedskjul, altan, skärmtak, plank, grind, planteringsbord, trädgårdsmöbler, utekök, spaljé, ljuslykta
och mycket mera. Det är bara att välja, bege sig till
brädgården och sedan sätta igång.
Snickra mera till trädgården av Anna och Anders
Jeppsson, Ica Bokförlag

Fint med stenar och sand.

Vi har vad din

reningsverk och klor kan doseras
en gång i veckan med bra resultat.

trädgård behöver!
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

Text: Magnus Holgersson

byt vatten ofta, helt eller delvis.

Om poolen saknar reningsverk
(pump och filter) så ska vattnet
bytas varje dag. Klor och test-strips
finns att köpa i fackhandeln.
Större, permanenta pooler är
lättare att sköta än en liten pool.
De har som regel stort, effektivt

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

Hämta själv eller
beställ & vi levererar!
Även om man bor nära havet lockar en
egen pool.

Dags att renovera
Dags att renovera
skorstenen?

skorstenen?
Uddevalla Mur
& Skorstensteknik AB

Med ett ”klick” kombinerar multi-star® sedan
30 år trädgårdsredskap för alla ändamål. 640
användbara WOLF-Garten kombinationer för
säkert och ryggvänligt arbete och
med hela 10 års garanti.
Mer info om våra multi-star®-redskap och andra produkter hittar ni på: www.wolf-garten.se

Kampanjset
1x aluskaft (ZMi-15)
1x fogrensborste (FB-M)
1x renskniv (FK-M)

Ord.pris149:-

Dags att renovera
skorstenen?

Träminuten finns på 9 orter runt om i västra Sverige.
Detta gör att du alltid har nära till oss.

Uddevalla Mur
& Skorstensteknik AB

Vi erbjuder dig kunskap, service och kvalitet.
Kom in i någon av våra butiker så hjälper vi
dig med ditt byggprojekt.

99:Trädgårdsset Mini
1x handtag (ZM 30)
1x luckrare (LA-M)
1x räfsa (LD-M)

MAGNUS GODA RÅD

199:-

Ord.pris 357:-

Tanum, Kville, Uddevalla, Henån, Ljungskile,
Svanesund, Mariestad, Götene och Frillesås
www.traminuten.se

Ord.pris 223:-

ALMÅSVÄGEN 2 • HERRESTAD
0522 892 22
Vi utför murning, putsning och
renovering av skorstenar,
skorstenskanaler, kakelugnar
öppna spisar och bakugnar.
Vi erbjuder nyinstallation av alla
sorters skorstenar och kaminer.
Öppettider:
Mån, tis, tors 11-17

Vi vill fira multi-star® 30 år med
några riktigt bra erbjudanden !

Övriga dagar stängt

Uddevalla Mur
& Skorstensteknik AB
SÄVGATAN 8 • STENUNGSUND
0303 847 90

Tel. 0522-89222 Fax. 0522-89223 Almåsvägen 2. Uddevalla

ASKIM Göteborgs Skog & Trädgård Datavägen 21. 031-68 38 80. GÖTEBORG Kålltorps Gardencenter Kyrkåsplatsen. 031-25 36 74.
SVARVAREGATAN 17A • KUNGÄLV
0303 134 90

HALMSTAD STS Butiken Snöstorpsv. 107. 035-10 85 73. KUNGSHAMN Bertils Järn Guleskär. 0523-380 55.
KUNGÄLV Kungälv Skog & Trädgård Utmarksvägen 18. 0303-183 00. KUNGÄLV Romelanda Motorsågservice Filaregatan 10. 0303-22 39 00
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Vi utför murning, putsning och
renovering av skorstenar,
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The bed of your dreams.

fASTighETSvärdEring
fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
BESikTningAr
fASTighETSvärdEring
fASTighETSvärdEring
fASTighETSvärdEring
ByggTEkniSk
rådgivning
ByggTEkniSk rådgivni
BESikTningAr
BESikTningAr
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning
ByggTEkniSk
ByggTEkniSk
rådgivning
Telefon:rådgivning
0302-151
37

Telefon: 0302-151 37
www.peo-vardering.se
Telefon: 0302-151
37
www.peo-vardering.se
Telefon:
Telefon:
0302-151
0302-151
37 37

Grönare gräs än grannen

®

www.peo-vardering.se
Ansvarsförsäkrade
www.peo-vardering.se
www.peo-vardering.se
Ansvarsförsäkrade

Dags att ge din gräsmatta sommarlunch. Gödsla nu!

Ansvarsförsäkrade
www.hastens.com

MONTÉ

Lamino
med pall i
olika färger
och träslag!

Ansvarsförsäkrade
Ansvarsförsäkrade

Av ASPECT auktoriserad småhusvärde

Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

Av
Av ASPECT
ASPECT auktoriserad
auktoriserad
Av ASPECT
småhusvärderare
småhusvärderare
auktoriserad småhusvärderare

Trätjäror, linoljor, spik, pigment,
byggnadsdrev, drevband, linoljefärg mm

Produkter för vård av trä

Mer tips för en grönare och friskare gräsmatta på www.algomin.se

PVC Fasad

Lättmonterad och 100% underhållsfri
Naturtrogen trästruktur

Kvalitetsfönster - Spara energi och pengar!
Underhållsfria
kompositfönster
- lång livslängd!
Tio års tillverkningsgaranti!

Många komb. och träslag

Lagervara.

Lilla Åland

OBS! Halv
a arbetsk
ostnaden
med ROT
-avdraget

www.claessons.com

Bullerdämpande
säkerhetsglas!
Lagervara.

RAL-certifierat
material - hög kvalitét!

20 års garanti !
www.allox.se 031-87 85 10

30 års erfarenhet!

Tel 0761-30 82 05
www.tolomarkomiljo.se

Bor du inte i vårt ordinarie spridningsområde
och vill läsa Villa&Fritid året om? Besök vår hemsida!

0322-146 50 070-929 60 48
info@airzone.se • www.airzone.se

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

STEN-, MUR- & MARKARBETEN

www.villafritid.se
Stor
utställning
från Gotland köper du naturligtvis hos oss!

skruvdragare
rT-Cd 18/1 Li

Handy klassisk soffa i många
kombinationer och färger!

OBS! Ingen elanslutning Aspiromatic utnyttjar
vindkraften!

www.villafritid.se

Spruta din vind med
Paroc Lösull!
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

HÖGSBOVERKEN ISOLERING AB

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

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

Rådgivning och installationshjälp om så önskas.

T. STÅHL BYGG AB

Tel. 031-23 12 41. t.stalbyggab@telia.com

PrIs från

1.395:-

Jättepaddan

BRUNO MATHSSON

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

– Auktoriserad entreprenör för Paroc lösull –

Gunnavägen 4 A, 437 21 LINDOME
Tel 031-27 08 87, 031-94 83 89

1.395:- inkl 1 batteri
1.595:- inkl 2 batterier

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.

Beställ Maskin & trädgård 2012 på www.einhell.se
Katalogen finns också att ladda ner via vår hemsida.
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!

MYCKET MASKIN FÖR PENGARNA!
Svenska Einhell AB

Öppet: Månd 930-19, tisd-fred 930-18, lörd 10-14
Villa&Fritid 2012 nr 5
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Få en perfekt
gräsmatta genom
att göra - ingenting!
Automower® 220 AC
Pris inkl. moms 20.800:-

Följande sidor
går endast i södra
upplagan.

Automower® 305
Pris inkl. moms 14.900:-

Automower® 230 ACX
Pris inkl. moms 25.900:-

ORUST MOTOR AB

Hälla, Henån 0304-230 46 www.orustmotor.se

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ).
All rights reserved.

www.husqvarna.se

>

lt

et text
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INGENTING ÄR
OMÖJLIGT!

MAGNUS GODA RÅD

• pH-värdet ska vara 7,2-7,6
• Klorvärdet ska vara 1-3 ppm fritt klor. Värdet kan vara tillfälligt

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

högre direkt efter dosering.
• Mät först pH-värde och justera vid behov annars fungerar
inte kloret.
• Vid uppstart doseras 1-2 matskedar (ca 15-30 gram) Snabbklor
per 1 000 liter (1 m3) vatten. Därefter doseras ca 1 matsked (15
gram) snabbklor per 1000 liter varje eller varannan dag beroende på användning.
• Bada inte i grumligt vatten. Byt vatten eller rengör och dosera klor innan bad.

Mölndals stad uppmanar alla fastighetsägare:

Klipp häcken!
Du kan rädda liv!
Fotgängare tvingas ut i gatan och

bilister saknar fri sikt, på grund av
Vinterväghållningsinformation
att häckar,
buskar och träd
till Fastighetsägare
i Mölndal
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
rekommenderas ny dosering en halvtimme
Bostadsgator och mindre trafikerade gator plogas och sandas
med flis när snödjupet blivitinformation
8 cm. Branta backar plogas och
före bad.
flisas med inblandning av salt, cykelvägar plogas och flisas.

lt

kontakta

Fastighetsägarna ska renhålla
och sanda minst
1 meters
MÖLNDALS
STAD
bredd av gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters
avstånd från tomten. SaknasGATUKONTORET
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.

byt vatten ofta, helt eller delvis. Om poolen

Även om man bor nära havet lockar en egen pool.

och dosering av klor. Dosera vid dagens slut,
nästa morgon testas vattnet före bad. Om
klor kan mätas är det klart att bada annars

saknar reningsverk (pump och filter) så ska
vattnet bytas varje dag. Klor och test-strips
finns att köpa i fackhandeln.
Större, permanenta pooler är lättare att
sköta än en liten pool. De har som regel stort,
effektivt reningsverk och klor kan doseras en
gång i veckan med bra resultat.

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

VALMÖJLIGHETERNAS SKJUTDÖRR

I SOMMAR?

www.villafritid.se

Impregnerade
Limträpelare

Här får du massor av inspiration.

DET BEHÖVS INGA STORVERK för att skapa en

GAMLA PRYLAR FÅR NYTT LIV inte

inspirerande utemiljö, gå bara ut och låt lusten styra. I
Lust och Fägring presenteras en salig
blandning av små och stora projekt
som är roliga att skapa och som gör
ditt gröna rum till en skön oas med
vackra blickfång.
Lust & fägring –Betong och annat
pyssel i det gröna av Malin Nilsson,
Camilla Arvidsson, Ica Bokförlag

bara nytt liv, de får dessutom både ny form
och ny funktion (i bland galet ny form). Tillsammans med elva framstående formgivare
tar författarna tag i föremål som lämnas in
till second hand-affärer. Allt förvandlas med stor kreativitet
och fantasi till moderna och uppdaterade föremål.
Nyfixat - av Ann Sjöstedt, Marit G Engstedt, Norstedts

EN RUNDSTAV BLIR EN TROLLSTAV
Som Malena själv säger:

”ATT BLANDA BETONG är faktiskt inte svårare än att baka sockerkaka på pulver, om än något
tyngre för armarna. Och man behöver ingen ugn.”
Boken innehåller 100 projekt med betong, varav
merparten publicerats i hennes tidigare böcker.
Stora betongboken av Malena Skote, Norstedts

med lite färg, men samma stav kan lika gärna
förvandlas till ett hopprep tillsammans med en
bit tvättlina. Enklast tänkbara
former kan anta många skepnader
för den som har fantasi. Barn har
redan skaparlusten inom sig.
Snickra med och till barn av
Anette Grunditz, Ica Bokförlag

GÖR ETT SOFFBORD
AV EN STUBBE, en
lampfot av björkar eller klä
stolsdynan med värmande
fårskinnspäls - det är bara
tre tips av ett hundratals
underbara tips som presenteras i boken. Allt från en
liten båt av drivved till Allt
för att skapa ett hem i den
naturliga, varma stilen.
Naturlig inredning av
Anna Örnberg, Semic

Sticksåg
FCTK4351

Värmepumpar

lt

lt

FIXA OCH DONA

GATUKONTORET

Text: Magnus Holgersson

NYA PROFILER NYA FÄRGER NYA MATERIAL

BYGGA BODAR INNEHÅLLER ALLT för den som har planer på att bygga en
trädgårdsbod till sin tomt. Del för del gås igenom: planeringen, grunden, golvbjälklaget,
väggstommen, taket och fasaden. Och den som vill får också lära sig att snickra dörrar och
fönster själv. I bokens andra del presenteras åtta bodar av varierande storlek och utseende.
Bygga bodar - Från cykelskjul till friggebod av Anders Jeppsson, Hans-Ove Ohlsson,
IIca Bokförlag

Montering • Reparation • Lagerförsäljning

NTR impregnering.

Finns på lager i dimensionerna
115x115x3000 mm, 90x90x3000 mm
samt 90x90x2500 mm

Gjuta enkelt
Enkla gjutningar som
t ex torkvindan, brevlådan, trädgårdslampor
gjuter du i en handvändning med Finja
Gjuta enkelt.

Varuhuset
Storgatan 1, Storstaden
Mån-fred 07.00-18.00. Lörd: 10.00-14.00
www.varuhuset.se

Norrlands Bryggtrall

LOGOTYPE

  
Vår egen bästa trall impregnerad
i  
Sveriges modernaste impregneringsanläggning.
20 års Rötskyddsgaranti.
Kom och se själv!
Finns grönimpregnerad i 22x95 mm
och 28x120 mm, samt brunimpregnerad slät och decking i 28x120 mm.



Betongplint
Den klassiska plinten för
trädgården. Staket, pergola, carporten, uterummet,
uteplatsen, växthuset.

Vibrationsdämpad, reglerbart varvtal och
ställbar
pendelrörelse.

1995:ORD. PRIS:
2.495:-

Priserna gäller till 31 juli. Reservation för slutförsälning

BDF453SHE

Skruvdragare

Berg- och markvärme. Luft-vatten. Frånluft.
pp
u
a
r
a
Sp
till

80%

Smidigt och
smalt handtag,
snabbchuck, 2 st 18
volts batterier.

1995:ORD. PRIS:
2.520:-

Ring oss för fri
konsultation och hembesök.

Tel 031-28 67 94

www.gak.se

info@gak.se

Butiker i samarbete

DEN SVENSKA
DEN SVENSKA
FLAGGSTÅNGEN

Hos oss finner du
HELA OCEANserien!

KEEPER STOLPE

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:-

Lokala avvikelser i sortiment och pris
kan förekomma. Vissa varor kan vara
beställningsvara. Priserna gäller t.o.m
30/6. Reservation för ev tryckfel.

DEN
SVENSKA
FLAGGSTÅNGEN

FLAGGSTÅNGEN

MOTKATT 300 GRAM

!
t
s
e
t
i
t
s
ä
B

GREENLINE KEEPER

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.

Sprids utomhus för att
förvirra kattens doftsinne och
undviker alla behandlade
ställen. Skonsamt för miljön
och helt ofarligt. Burk med
ströare.

119:-

100:-

GreenLine Colours
139:-

GREENLINE ÄTTIXDUBBELEFFEKT

PMS

CMYK

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

Tremco PU700 Stenlim – Snabbaste, starkaste och smidigaste murbruket finns på flaska.
Bunny - summer version
Black + PMS 356

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.

Bunny - summer version
CMYK

95:-

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

Tremco PU700 Stenlim – Snabbaste, starkaste och
smidigaste murbruket finns på faska.

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

PMS 368

Hazard symbols: PMS 1585 or equiv.

Lägg en sträng och stenen sitter fast efter bara 15 minuter (vid
23°C). En flaska räcker till ca 70 meter limsträng.

269:-

Stängselsystem

• Limmar starkt
• Sammanbinder sten,
murblock och tegel
• Köldsäkert

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

9m

2995:-

12m FORMENTA ORIGINAL 4295:120 bar. inkl. T-Racer 250, tvättmedelstank,
rörrensslang, rotojet, variopowermunstycke och
biltvättborste.

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

Villastängsel

tremco-illbruck.com

Hundstängsel

Fårstängsel

Marknadspris 2.095:-

HÖGTRYCKSTVÄTT KÄRCHER 3.150

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

PU700 – ett stensäkert lim

Sexkantnät

1.995:-

www.gunnebostangsel.se

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 – 17 00, 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

Levereras komplett med alla tillbehör
1 års gratis Flaggdags-SMS
2.995:-och 10års garanti.
Dags att köpa flagga eller vimpel?

200cm SVENSK FLAGGA

Svetsat nät

250cm SVENSK VIMPEL

Lunchstängt
12 30-13 30

52

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?

För arbeten på stora ytor
och hårt sittande smuts.
9 m högtrycksslang på
vinda och spolhandtag med
Quick Connect – snabbkoppling
Marknadspris 3.450:-

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

Med Tremco PU700 limmar du muren, trappan eller vad du vill.

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

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

K5.585

Släng mursleven.

Sagbäcksvägen 5
(Stationsområdet)
Lindome Tel 031-99 00 97
www.lindomejbf.com
00
Vard.
7 30-18 00,2012
lörd. 9nr
-13
Villa&Fritid
5 00

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

Kärchers vattenkylda högtryckstvättar i K5-klassen - Bäst i Test!

PMS 368 (65%)

Testet är utfört av Råd & Rön i samarbete med andra
internationella konsumenttidskrifter som är medlemmar
i International Consumer Research & Testing, ICRT

• Enkelt att använda
• Snabbhärdande
• En flaska motsvarar
25 kg cement

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

Källängsvägen 1, Grimeton
Tel. 0340-20 10 60
www.grimetonlantman.se
Mån-fre. 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
Vard. 7 30 – 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 30/6.

199:95:-

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

Stanna hemma i värmen!
Regntunga dagar och kylslagna nätter är det extra mysigt att få tända
en brasa. Så ladda för supermys med en ny eldstad nu! Vi är med. Hela
vägen. Från din första fundering till dess att allt är installerat och klart
och vi tänder den första brasan. Välkommen till Eldabutiken!

contura 810

569 kr

per månad *
Kampanjpris
11.900 kr
Ord pris 13.900 kr

JuSt nu!

kamin + SkorSten**

1.039 kr
månad*

Kampanjpris 22.700 kr
Ordinarie pris 26.200 kr

Erbj gäller t o m 27 juni 2012.

JuSt nu!

1.500 kr
rabatt

contura 520t

contura 560t

per månad *
Kampanjpris 20.700 kr
Ord pris 22.700 kr

per månad *
Kampanjpris 20.700 kr
Ord pris 23.700 kr

952 kr

952 kr

vid kombinationsköp
av Premodul skorsten **
+ valfri conturakamin.

Skorstenspojkarna Mölndal Ekenleden 13A, Tel: 031-27 01 18. Öppet: Må–To 10–18 | Fr 10–15 | Lö 10–14
Eldabutiken Varberg Äckregårdsvägen 2, Tel: 0340-151 40. Öppet: Må–To 10–18 | Fr 10–14 | Lö 10–14
Eldabutiken Kungsbacka Borgåsvägen 12, Tel: 0300-385 01. Öppet: Må–To 10–18 | Fr 10–15 | Lö 10–14

* Uppdelat på 23 räntefria delbetalningar. I månadsbeloppet ingår uppläggningsavgift 495 kr, samt administrationsavgift
30 kr/månad. Effektiv ränta 16,45% vid 10.000 kr beräknat på 5 år. Kreditgivare är GE Money Bank.
** Totalt 4 meter komplett rak skorsten inklusive 1,5 meter utvändig fyrkantig skorstenshuv.

www.eldabutiken.se

