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Tips!
så håller 
du koll på 
mögel sid 12

sid 18

När vi behövde lägga om taket började jag som 
de flesta andra: sökte information på nätet. På 
Villaägarnas Riksförbunds hemsida hittade 
jag snabbt en bra och informativ text om just 
takrenovering. Jag blev ännu gladare när jag 
klickade på fliken medlemsförmåner.  
 Rabatterna på byggmaterialet, som vår   
renovering krävde, översteg med råge medlems 
avgiften. Några minuter senare hade jag fyllt i 
en ansökan, det har jag inte ångrat en sekund. 
Takrenoveringen blev både tryggare och billi
gare.  
 Nu har jag också upptäckt många fler för delar 
med att vara medlem i Villaägarna – som till 
exempel ett lägre elpris.

”Vi sparade 
tusenlappar på 
takrenoveringen”

Som medlem får du
•  Medlemsmagasinet Villaägaren 

I medlemskapet ingår magasinet Villaägaren, fullspäckat 
med aktuella artiklar om inredning, trädgård och reno
vering. 

• Massor med rabatter 
Behöver du måla om, renovera eller 
bygga nytt? Som medlem har du rabatt 
hos hundratals välkända företag. 

• Rådgivning 
Du får kostnadsfri rådgivning av  
våra experter som svarar på frågor om  
bygglov, hantverkartvister, fel på köpt 
fastighet, fuktproblem, renovering av badrum med mera.

•  Bättre boendevillkor 
Villaägarna är en partipolitiskt obunden organisation 
– vårt mål är bättre villkor för dig som småhusägare. 

Just nu får du ett medlemsskap som 
gäller i år och hela 2014 för endast  
405 kronor. www.villaagarna.se

http://www.villaagarna.se
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Myllymäki
Tricket för att få till en 
riktigt bra rödvinssås 
är att steka på löken 
ordentligt så att den 
blir söt och god. Inte 

bränd, utan fint brynt. Sen brukar jag steka 
med lite rödbeta för finare färg. Och lite rökt 
svål för smaken. Avsluta med att reducera ner 
ordentligt. ”Tommy Myllymäki är en av Sveriges 
mest meriterade kockar och en av hans absolut 
starkaste sidor som kock är hans såskunskaper. 
Klassiska, moderna, kalla, varma, mustiga, 
syrliga – alltid riktigt bra såser. 
Tommy Myllymäki, Natur&Kultur 

Manner-
ström
I Mannerströms fisk be-
rättar Leif om sin stora 
kärlek till fisk som råvara. 
Den goda fisken har varit 
en ledstjärna genom hela 

hans karriär, senast manifesterad med en stjär-
na i Guide Michelin för restaurang Sjömagasi-
net i Göteborg. Numera sitter fisken i högsätet 
på Leifs nya husmanskultrestaurang Kometen, 
även den i Göteborg. I boken delar Leif frikos-
tigt med sig av sitt kunnande. Här finns recept 
med färska filéer, hela ugnsbakade fiskar, recept 
på gravning, rimning, recept med varm- och 
kallrökt fisk, inläggningar, lådor, gratänger 
och wok. Här finns förrätter, huvudrätter, både 
husman och flott paradmat. Dessutom sallader, 
soppor och smörgåspålägg. Den här kokboken 
är inte menad att imponera med exklusiva och 
svårlagade recept. Egentligen är det ju lätt att 
laga till fisk. Det här är fisk för folket!
Leif Mannerström, Norstedts

Ernst
Vår mest folkkäre inredare har sin egen syn på 
årstiderna - liksom på matlagning, inredning, 
hemmafix och trädgård. Året med Ernst är 
hans livsfilosofi i bokform! Varje årstid innehål-
ler något unikt, och det gäller att hinna njuta 
innan ögonblicket flimrat förbi. I denna bok 
får vi följa Ernst Kirchsteigers vardag från kök 
till täppa, via snickarboden och färgpytsen, 
och ingen kan som Ernst få oss att upptäcka 
de förunderligt vackra detaljer som hela tiden 
finns där i vår absoluta närhet. Inspirerande 
tips, underfundiga lösningar och läckra recept 
varvas med Ernsts filosofiska betraktelser över 
tillvaron och tidens gång. 
Ernst Kirchsteiger, Ica Bokförlag

kändis 
kockar

Tel 0300-180 25
Fax 0300-105 28
Industrigatan 4

434 32 Kungsbacka
info@henrikssonsstenhuggeri.com
www.henrikssonsstenhuggeri.com

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

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

 
Öppet: Vardag 7-16, Torsdag 7-18

Orlando 
Grafit

FASADER & trappor

FÖNSTER & KÖKSBÄNKAR

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

StenungSund ÄngsvÄgen 7
Tel 0303-830 80

MAGI UPPSTÅR när du 
kombinerar LADY Pure Color och 

LADY Supreme Finish. Använd 
gärna samma kulör på vägg, 

snickerier och möbler. 

LADY. När bara det bästa är gott nog.

NYHET!

Njut och bli inspirerad av de nya 
kulörerna i vår färgkarta och på 
www.jotun.se/lady

LADY Supreme Finish är en 
helt ny och modern snickerifärg 
som ger en jämn, vacker och 
extremt slitstark yta. Suverän 
utflytning gör det enkelt att 
få ett bestående och vackert 
resultat på detaljer som dörrar 
och lister. NYHET! LADY 
Supreme Finish finns nu också 
i Matt!

lady 
supreme 

finish

Nyhet!
Foto: Siren Lauvdal

VÄGG: LADY PURE COLOR 9938 NATURLIGT SVART

ASKIM HAnTveRKsvÄgen 12
Tel 031-748 47 30. www.colorama.se

KungÄLV TeKnIKeRgATAn 7
Tel 0303-630 40. www.colorama.se

MÖLnLYCKe HÖneKUllAvÄgen 21
Tel 031-88 56 88. www.colorama.se

OnSALA MARIeDAlsvÄgen 234
Tel 0300-618 88. www.colorama.se

PARtILLe MellBYvÄgen 33
Tel 031-340 05 70. www.colorama.se

StenKuLLen FÄRgvÄgen 6
Tel 0302-222 45. www.colorama.se

VARBeRg BIRgeR svenssOns vÄg 19
Tel 0340-890 25. www.colorama.se

http://www.henrikssonsstenhuggeri.com
http://www.jotun.se
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snedtaket krävde 

en speciell stil 
Familjen dunbar har skapat ett 
modernt och personligt bad-
rum.  Här varvas vita och svar-
ta ytor, anpassade efter olika 
funktioner och gemensamma 
badrumsbestyr.

text: lars bärtås | bild: martin palvén

Alla rum i Alisons och Mats Dunbars 
nyrenoverade 1,5-plansvilla är vitmålade – 
förutom badrummet. Här dominerar istället 
den klassiska kontrasten vitt och svart.

– Vi har försökt anpassa badrummet så 
att det finns utrymme för att varva ned 
och ta det lugnt, men också utrymme 
att piggna till, vilket behövs när man ska 
vakna på morgonen, säger Alison.

badrummet är beläget på övervå-

ningen, där ljuset flödar in genom två rejäla 
fönster i det vitmålade snedtaket. Längs 
väggen under fönstren har man funnit en 
lämplig placering för massagebadkaret och 
på kortväggen vid ingången finns tvättställ 
och praktiska underskåp. Det långa ovala 
handfatet från Villeroy & Boch ger plats 
för två blandare.

– Det är praktiskt om man behöver sam-
ordna badrumsbesöket, 
säger Alison.

Snedtaket har gett bad-
rummet en speciell karak-
tär som också krävt en 
stilmässig anpassning av 
badrumstillbehören. 

– Med tanke på taklut-
ningen hade det till exem-
pel sett konstigt ut med 
en rektangulär spegel över 

tvättstället. Istället fick vi välja en rund 
modell. 

i likhet med tvättställsblandarna har 
familjen tillgång till två stycken ”regn-
duschar” för effektivt morgonbestyr. 
Hela våtrumszonen är klädd med svarta, 
rektangulära kalkstensplattor som bidrar 
till en vilsam atmosfär i kontrast till det 

ljusa taket. Från duscharna 
har man bara några meter 
till ångbastun vid kortsidan. 
Bastun skyddas av en rejäl 
handgjord glasdörr.

Dubbeldusch. Två regn-
duschar är smidigt när familjen 
har bråttom.

Forts sid 6

Badar i kontraster. Ljusa takytor, mörka kalkstenväggar och ett sjöstensmönstrat golv gör Alisons och Mats badrum 
både modernt och klassiskt.

20% på hela dusch & 
badsortimentet 
16 sept - 3 nov

badkampanj

macro.se

Callidus
Välja rostfritt eller glasfiber?
Vi har båda sorter och hjälper dig med vår kunskap att välja rätt filter. 
Ett komplett sortiment från små filter till stora anläggningar.
Börja först med ett test hos vårt oberoende ackrediterade analys
företag. Sen hjälper vi dig hela vägen fram till Alltid friskt vatten!

• Reningsgarantin med återköp ökar tryggheten.
• Månadsbetalning hjälper till att klara ekonomin.
• Service på telefon är för oss en självklarhet.

Kampanjpris 25% rabatt på alla rostfria filter från Callidus (så länge lagret räcker). Ord. pris från 20.500 kr. 

Kinnan Värmepumpar med smarta tillbehör.

Luftförflyttare från Sverigepumpen. Lösning för 2planshuset. 
Kampanjen gäller i kombination med köp av Sverigepumpen. Obs, 
Installationskostnad för Sverigepumpen luftförflyttare tillkommer. 
Kampanjpris X.XXX kr. Ord.pris 3.495 kr.

Med Sverigepumpen SMSkontroll kan du styra din luftvärmepump via SMS. 
SMSkontroll fungerar som en fjärrstyrd fjärrkontroll. Kampanjrabatten gäller i 
kombination med köp av en Sverigepumpen LG Nordic.Prestige.Kampanjpriset 
gäller i kombination med köp av Sverigepumpen (P09MN.NM1/P09MN.UM1  
eller P12MN.NM1/P12MN.UM1) inkl installation. Installationskostnad för 
luftförflyttare tillkommer.

Vi har den bästa luftvärmepump som någonsin testats, 
med två smarta tillbehör. Sverigepumpen luftförflyttare 
hjälper den varma inomhusluften att cirkulera mellan 
våningsplanen och säkerställer jämnare temperatur i 
hela huset. 

Värmepump P09MN.NM1 från Sverigepumpen.  
LG Nordic Prestige 9 innedel och utedel.  
Kampanjpris X.XXX kr. Ord.pris 26.900 kr  
före ROTavdrag, 23.600 efter ROTavdrag.

Värmepump P12MN.NM1 från Sverigepumpen.  
LG Nordic Prestige 12 innedel och utedel.  
Kampanjpris X.XXX kr. Ord.pris 29.900 kr  
före ROTavdrag, 26.200 efter ROTavdrag.

Fjärrstyring från Sverigepumpen. Styr din 
Sverigepump via SMS. Kampanjen gäller i 
kombination med köp av Sverigepumpen. 
Kampanjpris X.XXX kr. Ord.pris 3.995 kr.

25% rabatt!

Från dröm till verklighet
Välkommen till oss - din specialist på badrum, vatten och värme!

Vi kan installera allt vi säljer, till ett fast pris

I tid, tryggt och Comfortabelt 

Finns i flera olika glas, storlekar 
samt kan fås med antingen grepp 
eller handtag. Kombisetet är LINC 
21 med ⌀200 mm taksil.

I priset ingår även limningskitet 
BORRFRI som låter dig montera 
duschväggen utan att borra i 
kaklet. 

Kom in till butiken så berättar vi 
mer eller läs mer på www.inr.se/
erbjudanden

Duschhörna och
kombiset med 
generös takdusch

10 990:-
Ordinarie pris: 14 270:-

Triogatan 5, 442 34 KUNGÄLV
Tel.0303-127 75
www.kungalvs-ror.se

Underbara blandare 
i skön tappning!
Komplett takdusch
med termostatblandare TVM7200-160
Omkastare i vred. Teleskopfunktion. 160 CC

Kampanjpris 5.295:-
Ord.pris 7.495:-

NYHET!

Tvättställsblandare
LES 070 Waterfall

Kampanjpris 1.895:- 
Ord.pris 2.495:-

rör_sanitet_vf0613.indd   1 2013-10-04   11:56:05

http://www.kungalvs-ror.se
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– vi ville satsa på en ångbastu, 
det ger en extra känsla åt badet. Fast ärligt talat hinner vi inte utnyttja den så 
ofta som vi hade tänkt oss, säger Alison.

alison och mats planerade 
badrummet på egen hand och 
har också valt att köpa mycket 
av materialet direkt från olika 
byggvarukedjor. Det fräcka, 
sjöstensmönstrade golvet är till 
exempel köpt på Beijer.

– Tvättställ, badkar och dusch 
är värt att satsa lite extra på. 
Men allt behöver inte vara exklu-
sivt i badrummet. Man kan ofta 
hitta lite billigare materialval 
om man anstränger sig att leta, 
säger Alison.

Hett rum. Den specialbyggda ång-
bastun på badrummets kortsida är inredd 
med sittbänk i mosaik.

Konsumenterna idag gör medvetna och ge-
nomtänkta köp och man väljer material som 
är både estetiska och långsiktigt bra val. Där 
kommer naturstenen in i bilden, naturens egna 
material. Carl Almgren, prisbelönt kock och 
världsmästare i matlagning väljer att arbeta 
med natursten i köket. 

- det blir ett väldigt snyggt och stilrent 
intryck i köket, det är självklart, men den största 
anledningen till att jag väljer stenbänkskivor 
är av hygieniska själ., det är lätt att sköta och 
hålla rent, vilket är viktigt i ett kök.  Jag kan 
baka och arbeta på stenbänken helt obehindrat. 
Dessutom är slittåligheten maximal, sköter man 
stenen så kommer den se likadan ut år efter 
år, det gör inte en träskiva, säger Carl Almgren 
som även driver företaget Callekock. 

när det hettar till i köket och blir snabba 
ryck, heta pannor, plåtar, vassa knivar och 
stekfett som rör sig, då gör sig stenbänkskivan 
som bäst.  Sten är ett starkt material och lämpar 
sig ypperligt i köket.  

- Jag behöver aldrig vara rädd om något när 
jag står i köket med stenbänkskivor, jag kan 
flytta och ställa både varma och kalla saker 

stentrend 
i köket

var jag vill, vilket är extra viktigt när man job-
bar med gasspis.  Stenen gör att jag kan ha det 
underhållsfritt i mitt arbete, jag kan jobba helt 
obehindrat., säger Carl Almgren.  

granit är en hård och kompakt sten som 
tål det mesta, medan kalksten och marmor 
är mer känsliga för fläckar. Men med vanlig 
kökshygien och avtorkade ytor håller man sig 
ifrån fläckarna, Carl Almgren har arbetat både 

med kalksten , marmor och granit.  
- Jag har jobbat mycket med sten och det är 

framförallt så lätt att hålla rent. Den förändrar 
sig inte , sköter man stenen så håller den sig 
lika snygg, år efter år. Det är också väldigt 
tidlöst med sten och det blir aldrig omodernt 
med en stenskiva i köket, säger Carl Almgren. 

Text: Cecilia Konvalina 

Fejkade material kan se äkta ut och konst-
gjorda material kan vara bra billiga, men trots 
det så är trenden tydlig. vi vill ha äkta vara. 

natursten hittar allt mer in i våra svenska 
hem. Betong, kakel, laminat och trä får stå åt 
sidan för granit, marmor, kalksten och skiffer.  

5
alisons
  bästa
 badrumsstips
 Gör en checklista 
  över familjens behov 
   och planera badrum- 
  met noggrant i förväg. 

Våga göra något annorlunda som 
får rummet att sticka ut.

Prioritera kvalitet på funktioner 
som du använder regelbundet.

Gå runt i badrumsbutiker och 
hämta intryck, det får inspiratio-
nen att spira.

Sök och jämför priser på badrums-
material, det brukar löna sig.

alisons
  bästa
 badrumsstips

DENNA PLATS HADE  
KUNNAT VARA DIN!!

Med en annons i Villa&Fritid
når du över 100 000 villaägare.

www.villafritid.se

Sten är ett starkt material och lämpar sig ypperligt i köket

Bänkskivor Golvplattor Granit Marmor Kalksten

www.rk-natursten.se
Analysvägen 6 Mölnlycke. 

Tel.031-44 56 32

Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05

Göteborg: Järnartiklar AB, 031-337 08 00

Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00

Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00

POWER UP FOR ACTION.

www.jonsered.se

TRE FUNKTIONER I EN! 

Alla priser är rek ca priser inkl. moms och 
gäller till och med 31/12 2013, eller så 
långt lagret räcker. 

3.900:–7.900:–

4.900:–

JONSERED CC 2128 
Effektiv och lättstartad  
kombiröjare.  

JONSERED CC 2245 
Kraftfull och fulländad 
 kombiröjare. 

JONSERED CC 2235 
Flexibel och komplett  
kombiröjare.  

KAMPANJ!

(ord. pris 6.100:-)

http://www.villafritid.se
http://www.rk-natursten.se
http://www.jonsered.se
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För åtta år sedan bestämde sig tommy glasér för att bygga 
en stabil villa med underhållsfria material. 

nu återvänder vi till tommy med frågan: ”Hur gick det…?”
text: lars bärtås | bild: jan-erik weinitz

våren 2007 hälsade Villa & Fritid på 
hos brandmannen Tommy Glasér som just 
färdigställt sitt husbygge i Björröd utanför 
Landvetter. Tommy berättade att han pla-
nerat sitt bygge i minsta detalj och gjort 
lejonparten av arbetet med egna händer. 
Genom att välja underhållsfria material 
och prioritera hållbar driftteknik skulle 
han se till att familjen kunde bo bekvämt, 
utan att behöva ägna sig åt framtida reno-
veringsprojekt. 

– Faktum är att vi inte gjort några åtgär-
der sedan ni var här. Väggar, golv och tak, 
allt är orört, fastslår han.

”Underhållsfritt” betyder dock inte 

att Tommy rullat tummarna sedan vårt 
besök. Huset har inretts och trädgården 
är iordningsställd, efter mycket möda och 
stort besvär.

– Tomten dolde ett myller av stenar som 
jag baxat upp, en efter en. Det var nära att 
jag knäckte ryggen på kuppen, säger han 
och pekar på den långa stenmuren som 
han anlagt på baksidan av huset.

 
sten är förvisso ett material som 
Tommy uppskattar. Husets väggar består 
av kraftiga lecablock och en utvändig puts 
som behandlats med vattenglas och sili-
katfärg. Grundplattan består av armerad 

betong, samma material som används vid 
brobyggen.

– Grunden är så stabil den kan bli och 
dessutom helt diffusionstät, så att vi var-
ken behöver oroa oss för sättningar eller 
framtida problem med markfukt. 

husets värmesystem var en annan viktig 
punkt i Tommys projekt. Han övervägde 
att satsa på en bekväm värmepump, men 
valde istället en pelletspanna i kombina-
tion med en solfångare. 

– Jag är beredd att jobba lite med 
värmesystemet och tycker att det är en 
driftsekonomiskt bra lösning. Dessutom 
är det betydligt dyrare att reparera en 
skadad värmepump än en mekaniskt 
enkel pelletsbrännare.

Tommys 
hållbara 
husbygge

Hållbart boende. Tommy Glasér har byggt på ett energisnålt och praktiskt enplanshus som kräver minimalt med underhåll. 
Utvändigt skyddas huset av en utkjutande, aluminumförstärkt takfot. Invändigt värms huset med vattenburen golvvärme från 
en Biosolpanna. Trädgården runtomkring rymmer en egenlagd stenmur.

Forts sid 10

I pannrummet. Tommys värmeanläggning med pellets och sol kräver lite skötsel, men ger å andra sidan låga driftkostnader.

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

NIBE F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan använda och som sänker din  
energikostnad med upp till 80%. Energimyndighetens test av bergvärmepumpar visar att 
NIBE F1245 är det bästa valet för villaägare med vattenburet radiatorsystem, även i kombi-
nation med golvvärme. NIBE F1245 har bästa årsvärmefaktor och en verkningsgrad på hela 
COP 5.2 för dessa hus. Dessutom ger NIBE F1245 varmast och mest varmvatten, hela 258 liter. 

Läs mer om våra bergvärmepumpar och testet på www.nibe.se

Mest varMvatten – helt enkelt.

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

ETB Värme 
Tel 031 - 704 23 60 

Krokslättsgatan 5, Mölndal
www.etb-varme.se 

GAK Service AB 
Tel 031 - 28 67 94 

Ganlevägen 40, Västra Frölunda
www.gak.se 

N-Center AB
Tel 031 - 742 35 60 

Skogsvägen1, Göteborg
www.n-center.se  

N-CENTER

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

Kontakta oss för kostnadsfri  
energirådgivning samt hembesök.  

 

 
  

RÖRPAC AB 
Tel 031 - 44 10 30 

Tegnérsgatan 11A, Göteborg
www.rorpac.se

Svensk Kylservice AB
Tel 020 - 824 818

Ringögatan 8, Göteborg
www.svenskkylservice.se

VVS Bolaget
Tel 031 - 48 50 50

Box 130 48, Göteborg
www.vvsbolaget.se

BÄSTA
VALET
för villan med vattenburet 

radiatorsystem enligt 

Energimyndighetens test

http://www.nibe.se
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i anslutning till pannrummet har Tommy 
byggt ett bränsleförråd och monterat en sluss 
i ytterväggen så att pellets kan blåsas in direkt 
från en bulkbil. Men idag väljer han hellre att 

köpa pellets på pall och själv fylla 
på förrådet.

– När man blåser in pellets faller 
den lätt sönder, vilket kan skapa 
problem med brännaren. I mitt fall 
blev det både bättre och billigare 
att hantera påfyllningen själv.

tommy hade räknat med att solfångarna, 
sex kvadratmeter vakuumrör, skulle täcka 
sommaren varmvattenbehov och att värme-
pannan skulle förbruka cirka tre ton pellets 

resterande delen av året. Den beräkningen har 
stämt bra, säger han. Förutom i fjol då varmvat-
tenförbrukningen plötsligt ökade markant…

– Det dröjde innan jag insåg jag att ener-
gitjuven fanns i min egen familj… Nu försöker 
jag lära min son att duscha lite mer normalt!

enplansvillan värms med vattenburen 
golvvärme som Tommy injusterat noggrant 
via temperaturmätningar i varje rum. Han har 
också iordningställt ett så kallat VVS-system 
som innebär att tappvarmvattnet ständigt pum-

pas runt till kranar, duschar och 
handdukstorkar i badrummen. 

– Fördelen med systemet är 
att handdukstorkarna alltid är 
varma, även på sommaren. Dess-
utom slipper man vänta på att 
varmvattnet ska bli varmt när 
man vrider på kranarna.

husets ventilationsanlägg-
ning bidrar till ytterligare ener-
gibesparingar, då det rymmer 
en värmeväxlare som tillvaratar 
värmen i frånluften samtidigt som 
den portionerar ut frisk luft i 
varje rum.

– Så länge man rengör ven-
tilationsfiltren regelbundet får 
man en bra och energieffektiv 
luftväxling med det här syste-
met. Vi har aldrig behövt öppna 
några dörrar och fönster för att 
vädra, säger Tommy.

som brandman – och numera 
stationschef på Räddningstjänsten 
– har Tommy naturligtvis också 
prioriterat säkerheten i boendet. 
Förutom obligatorisk brandsäker-
hetsutrusning har han tillgång till 
ett bensindrivet reservkraftverk 
som kan komma till pass vid nästa 
strömavbrott.

– Man får ju räkna med en del 
elavbrott härute på landet, och 
när det sker är det bara att dra 
igång kraftverket och leva precis 
som vanligt, säger Tommy.

Läge: Enplansvilla i Landvetter, 175 kvadratmeter inkl. garage.

Grund: Armerad betong med 30 cm cellplastisolering, diffussionstät.

Väggar: 40 cm tjocklek, varav 36cm lecablock och 16cm cellplastisolering.

Tak: Enkupigt tegeltak på trästomme isolerat med 50cm stenull. 

Fasad: Putsad och behandlad med vattenglas och silikatfärg.

Fönster: Aluminiumprofil med u-värde 1,0 (hela huset).

Uppvärmning:  Golvvärmesystem baserat på pel lets och solvärme,  
amt elpatron som reserv.

Ventilation: luftvärmeväxlare (FTX-system).

Årlig energianvändning: 3 ton pellets (14 400 kWh), 7000 kWh hushållsel.

GLaSérS hUSFakTa
Forts fr sid 8

Praktiskt i köket. Köksön med en upphöjd extra 
bänkskiva ger bra avställningsyta.

Torrt i badrummet. Tommy har 
installerat ett system som håller 
handdukstorkarna ständigt varma 
med cirkulerande varmvatten.

CA
N
VA

C.
SE

Tillverkad för nordiskt klimat
Hyper Heating ger värme ner till -30 °C 
Dubbla vingar sprider värmen i två plan
Tystast i klassen!

värme (sCop) A++   kylA (seer) A+++
TOPPreSTANDA! COP 5,52   SCOP 4,9

REKORDRESULTAT !
Nya Canvac QHeat 635/665 luftvärmepump toppar i energimyndighetens nya tester !

HEAT635/665

CANVAC
QUALITY

5 ÅRS 
GARANTI

5 ÅRS 
GARANTI

CANVAC
QUALITY

VALUE KIT 
PÅ KÖPET!
VID KÖp AV eN 
KoMpLeTT  Q HeAT 
VÄrMepUMp!
Värde 1100:-

KUNGSBACKA: ELON - TRIVAS, Kabelgatan 16, Tel.0300-748 60
KUNGÄLV: KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI, Triogatan 5, Tel.0303-127 75 
STORA HÖGA: ELON - ELHUSET, Vallenvägen 1, Tel.0303-79 89 89

ASKIM: ELONBUTIKEN I SISJÖN, Datavägen 8, Tel.031-68 24 22
GÖTEBORG: ARÉN KLIMAT & KYLTEKNIK, Thorburnsgatan 5, Tel.031-703 46 50
GÖTEBORG: PVM LUFTVÄRMEPUMPAR, Bokskogsbacken 52, Tel.031-753 17 25

Truckgatan 2, Rollsbo ind. omr. Kungälv
Telefon: 0303-921 45

Öppet: vardagar 9-17, lördagar stängt

YTTERBY
 RÖR AB

JOUR 
DYGNET RUNT

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

Hantverksgatan 3, Kungsbacka • Tel. 0300-56 85 10 
månd-fred 9-18, lörd 10-15

butiken@walterhansson.se • www.walterhansson.se

Göteborg

Kungsbacka

Knngälv

Nu blir Sveriges tryggaste 
luft/luftvärmepump ännu tryggare. 

Större trygghet än försäkringar.

När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar 

tar vi inga genvägar. Till exempel är alla våra återförsäljare 

specialutbildade och certifi erade av oss. Nu erbjuder vi 

marknadens mest omfattande garanti. För vi chansar aldrig.

 Garantin avser 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

www.ivt.se

Nu blir Sveriges tryggaste 
luft/luftvärmepump ännu tryggare. 

Större trygghet än försäkringar.

När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar 

tar vi inga genvägar. Till exempel är alla våra återförsäljare 

specialutbildade och certifi erade av oss. Nu erbjuder vi 

marknadens mest omfattande garanti. För vi chansar aldrig.

 Garantin avser 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

www.ivt.se

MS 211 C-BE är en kompakt bensinsåg med 
mycket kraft, fullmatad med utrustning och som 
dessutom har en hårdmetallkedja som ger dig 
ända upp till 4 gånger så lång sågtid som en 
vanlig kedja. Otroligt mycket komfort och såg för 
pengarna!

KAMPANJ

 PRIS
2.990:-

 LÅT INTE 
SKOGEN FÅ 
SISTA ORDET

stihl.se
Erbjudandet gäller t.o.m 140131.

Cylindervolym 35,2 cm3

Effekt 1,7 kW/2,3 hk

Vikt 4,6 kg

MS 211 C-BE

Ordinarie pris 3 990:-

4 GÅNGER LÄNGRE SÅGTID

Din lokala återförsäljare:
ASKIM  GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB ............... 031-68 38 80

FLODA  SKOG & TRÄDGÅRD  .............................................. 0302-301 54

KODE  MASKIN &  MARIN ................................................... 0303-502 90

KUNGSBACKA  DENNIS MASKIN  .............................0300-519 21/23

KUNGÄLV  KUNGÄLVS SKOG & TRÄDGÅRD  ................. 0303-183 00

KÅLLERED  AGRIA TRÄDGÅRDSMASKINER AB  ....... 031-795 08 63

PARTILLE  PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD AB  ............ 031-340 28 24

VÄSTRA FRÖLUNDA  SMÅMASKINS-SERVICE ........ 031-87 83 85

http://www.canvac.se
http://www.ivt.se
http://www.stihl.se
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Inspektera ditt hus regel-
bundet
En del mögelsvampar avger en 
distinkt lukt vid tillväxt, medan 
andra inte avger någon lukt alls. 
I vissa fall kan du själv upptäcka 
synligt mögel på ytskikt. Men of-
tast är mögelsvamparna osynliga 

för blotta ögat. Trots detta är det 
klokt att inspektera fuktutsatta 
utrymmen regelbundet, särskilt 
under perioder då den relativa 
luftfuktigheten är hög. 

Om du misstänker att det finns 
ett mögelproblem i huset och 
även upplever hälsorelaterade 

så håller 
du koll 
på mögel
Lukt, missfärgningar och läckage är 
vanliga tecken på fukt- och mögel-
problem. Här ger vi tips på hur du 
upptäcker och åtgärdar mögel inom-
hus.

text: lars bärtås | bild: jan-erik weinitz

symptom bör du anlita en fack-
man för närmare kontroll. 

Åtgärda mögel i huset
Det är viktigt att du åtgärdar 
fukttillförsel, sanerar eventuellt 
mögel och avlägsnar allt fuktska-
dat byggmaterial. Genom att ta 
materialprov kan du få uppgifter 
om vilken sorts mögeltillväxt som 
finns på materialet och hur omfat-
tande det är. 

Det finns olika metoder för 
sanering, beroende på hur mögel-
skadan ser ut. Vid svårbedömda 
mögelskador bör du beställa en 
fuktteknisk utredning för att be-
döma vilka åtgärder som behövs. 

Är mögelskadorna ytliga och 
väl avgränsade räcker det ofta 
att behandla området med en 
lämplig saneringsvätska. Sane-
ringen kan kompletteras med 
luftreningsteknik som eliminerar 

mögelsporer. Var noggrann med 
att kontrollera hur produkter för 
mögelsanering ska användas och 
att de är testade. Tänk också på 
personligt skydd i samband med 
saneringen. 

Hälsorisker med mögel
Det är belagt att åtskilliga mögel-
sorter producerar gifter (toxiner) 
som har en skadlig effekt på hälsan. 
Vanliga besvär som är relaterade 
till mögel är astma, allergi, trötthet, 
huvudvärk och hudirritationer. Det 
finns även studier som visat att 
vissa mögelgifter är cancerogena.

Tipstack: Botaniska Analys-
gruppen i Göteborg

fasadcenter.se 070-857 5131 
kaycan.se  031-87 85 1020 Års garanti

Enkel att installera
Naturtrogen trästruktur
PVC Fasad

Trött på ständigt fasadunderhåll?

Om du misstänker att det finns ett mögelproblem i huset och även upplever hälsorelaterade 
symptom bör du anlita en fackman för närmare kontroll.

Svenska Reimpternerings AB lavTOX
Karbingatan 18. 254 67 Helsingborg
tfn: 042-216445  epost: lavtox@lavtox.se

Har du konstaterat mögel 
- eller - till och med svamp i ditt hus?

Boracol® Special
Träskyddsmedel för bekämpning och förebyggande av 

mögel, grönalger, blånad, mossa, lav & bakterier
 i fuktigt och torrt virke.

Bruksanvisning Läs mer på vår hemsida Beställ direkt här

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

Järnia Lerum, Aspenäsvägen 2. Tel 0302-109 80

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

Gäller så långt lagret räcker,  dock längst t o m 20131103 
Med förbehåll om eventuella tryckfel.

LADY. När bara det bästa är gott nog.

lady pure color
Nyhet!

Vår vackraste väggfärg  någonsin.
– unik helmatt väggfärg som 
också är slitstark.

Sköna höstklipp hos Järnia!

4.995:-

Perfekt alroundavfuktare !
Wood’s TDR28FS

A v f u k t A r e  f r o m  c A n A d A

NYHET!
För Krypgrund, källare, sommarstugor 
och torkrum. 
Även för användning i lite kallare 
utdymmen.
Fuktsensor i den avtagbara panelen. 
Termostatstyrd. 
Automatisk avstängning under +5° C.
Ord pris 5.995:-

Låt detaLJerna ta pLats 
och synas!  Hitta dina personliga  

favoriter i vårt nya färg-

glada sortiment.

nytt sJäLvhäFtande 
sortiment
Perfekt för till exempel badrum! 

myLock Från aBUs
Ett praktiskt hänglås med en yta som 
gör att man kan skriva namn eller 
användningsområde direkt på låset. 79:-
BrandsLäckare aBc 6 kg
Effektklass 13A, 55B C. Godkänd enligt CE036 
och EN 3-7:2004.
Släcker bränder i alla ämnen. Tål temperaturer 
på -30 till +60° C.
Ord pris 379:-  

kärcher Fönstertvätt 
Wv 50 pLUs
Batteridriven fönsterskrapa med 
sugfunktion för enkel och bekväm 
fönsterputsning. Sprayflaska med 
tvättmunstycke och mikrofiberduk 
medföljer.  
Uppladdningsbart litiumbatteri.
Ord.pris 699:-  

nU 199:-

nU 499:-

http://www.kaycan.se
http://www.lavtox.se
http://www.jarnia.se/public/default.aspx
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InneRtAK/VIndSutRYMMe: 
Innertaket ska vara ljust, torrt och lukta friskt. 
Undersök i synnerhet områden vid takfot, 
takstolar och takfönster. Mörka/fläckiga 
partier är tecken på läckage eller bristfäl-
lig ventilation som bör åtgärdas. Se till att 
vindsutrymmets isolering är jämnt och tätt 
och det inte finns skador i underliggande 
tätskikt. Titta extra noggrant på genomför-
ingar i vindbjälklaget.

VÅtRuM: Duschdraperier och duschväg-
gar ska vara fria från mögel- och fuktfläckar. 
Undersök att golvbrunnen är tät och att 
våtrumsmattan ligger slät och inte buktar. 
Har våtrummet klinkergolv bör du leta efter 
eventuella sprickor, i synnerhet kring golv-
brunnen. 

gOLV: Undersök golvvinklarna. Använd din 
näsa för att upptäcka eventuell dålig lukt 
från husgrunden.

gRund: Undersök grundmuren och var 
observant på mörka fläckar eller saltutfäll-
ningar som är symptom på att muren är 
uppfuktad. Finns det kryputrymme i grun-
den kan du inspektera den invändigt med 
en ficklampa. Grunden ska vara täckt med 
fuktbrytande skikt (singel, makadam eller 
dräneringsskiva) med plastfolie ovanpå. 
Använd en inspektionskamera om utrymmet 
är svårtillgängligt.

liTen checklisTa 
för undersökning

så håller 
du koll 

på mögelForts fr sid 12

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

Öppet: Måndag-fredag 7.00 – 16.00, lördag stängt 

Entreprenadvägen 1 Göteborg. Tel: 031 – 55 92 00 • www.gardajohan.se

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

MED LVI´S TERMOSTATER SÄNKER DU DIN ENERGIKOSTNAD

LVI ś elradiatorer fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja har 
en elektronisk termostat som snabbt och effektivt skapar den 
mest ideala inomhuskomforten – en riktig mjukvärmare. 
Och du kan spara upp till hela 20% på din energikostnad.* 
När du kan kontrollera inomhustemperaturen så exakt, 
får du alltid den värme du behöver, utan att slösa energi. 

Byt ut dina gamla elradiatorer nu!

TA KONTROLL ÖVER DIN ELVÄRME

SPARA UPP TILL 20% 
PÅ ENERGIN

LVI:s återförsäljare hittar du här:
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Våthultsvägen 5, Stenkullen. Tel 0302 - 228 30

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

JOUR 
DYGNET RUNT

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

NY ALTAN I NATURSTEN
Beklädnad av trappor, skorstenshällar m.m.

Stenhults AB 
Kontor o. lager: Häggvalldamm (mittemot Statoil)

Öppet: Vard 15-17 
www.stenhulth.se  |   info@stenhulth.se

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

Skicka in ritning och mått för offert!

Floda: Floda Skog & Trädgård, 0302-301 54
göteborg: Entreprenadbutiken AB, 031-51 44 50
göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård, 031-68 38 80
Kungsbacka: GS Hyrpartner, 0300-716 20
Partille: Partille Skog & Trädgård, 031-340 28 24
Åsa: Lindar´n i Åsa, 0340-20 15 00

*   Erbjudandet gäller 
Husqvarna 445e och 
445e TrioBrake™ så 
långt lagret räcker, 
dock längst t.o.m. 
2013-12-31.

HUSQVARNA 445e TRioBRAke™

Utrustad med X-Torq®-motor som kombinerar 
råstyrka med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp. 
SmartStart® säkerställer snabb start utan ansträngning. 
TrioBrake™-kedjan kan utlösas automatiskt eller 
mekaniskt med vänster- eller högerhandsskyddet. 

5.700:-

Säkrare jobb
på köpet. 

husqvarna.seCopyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Rek. cirkapris inkl. moms

Classic 
byxa på 
köpet!*

Värde 995:–

http://www.gardajohan.se
http://www.lviprodukter.se/
http://www.stenhulth.se
http://www.husqvarna.se


16   2013 nr  6

Ring nu! 010 - 330 06 30
Se vår utställning på ”Husknuten” Västra Frölunda 

Öppet: mån 12-14, tis-ons 14-18, sön 12-15.  
Stockholm • Göteborg • Malmö 
www.kallartorken.se

Våra montörer är utbildade hos VELUX takfönster

Fyra leverantörer av  

fönster
se de olika typerna på vår

UtstÄLLnInG 

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. överenskommelse

www.dinfonsterbytare.se

Takfönster 
aktoriserad
installatör

Dränera 
med 30 års 

Garanti
Nu gratis fuktmätning 

av din källare. 
Ange kampanjkod VF-6

Heliga helger eller vanlig vardag?
Balans är en New England-inspirerad husmodell som vi byggt som visningshus på
Husknuten i Göteborg. Välkommen och se det i verkligheten!

Beställ våra kataloger på www.eksjohus.se

en klassisk veranda. fyra sovrum. 156 m2

Eksjöhus försäljningskontor Göteborg
Tel. 031-45 03 00 

Roger Wenderyd
roger.wenderyd@eksjohus.se

Bert Berntsson
bert.berntsson@eksjohus.se

Ny k
ata

log
!

Här hittar du hem!

Välkommen till 
Husknuten!
Hos oss kan du 
vandra runt i 27 fullt 
möblerade  
visningshus från  
några av Sveriges  
ledande  
husleverantörer!

Besök vår hemsida för 

vägbeskrivning och 

öppetider.

www.husknuten.se

”Noggrannhet och planering  
lönar sig i längden”

RåD Och TIpS NäR 
DU ByGGER NyTT

När du skall handla upp en entrepre-
nör eller leverantör är det viktigt med 
referenser och upplysningar från olika 
källor. Många tycker det verkar enkelt 
att bygga en villa, men inte minst med de 
nya energikraven så behövs det en rejäl 
teknisk kompetens för att ditt hus slut-
ligt skall bli så bra som planerat. Skaffa 
också uppgifter om hur företaget skött 
sin ekonomi och sina skatter.

De flesta som bygger sitt hus är ovana 
vid de frågor som dyker upp. Skaffa dig 
gärna en byggkonsult som hjälper dig i 
den i mångas ögon snåriga regeldjungeln. 
Var tydlig med hur du vill ha ditt hus, och 

se till att det blir skriftligt dokumenterat. 
Det gäller både det första kontraktet 
och de ändringar som du gör under 
byggtiden. Alla inblandade vinner på 
största möjliga tydlighet. Det finns ett bra 
regelverk, ABS 09, som godkänts av både 
konsumentföreträdare och entreprenö-
rer. Det finns också standardblanketter 
både för kontrakt och ändringar som hör 
till dessa regler.

De flesta problem man kan få med 
sitt hus handlar om fukt.

Var därför särskilt noga när du beställer 
arbeten som skall förhindra fuktproblem.

• Tätskikt och ytskikt i våtrum skall utföras 
av  behörigt företag och behörig person.  
Behörigheten kan kontrolleras på Internet.

• Putsade fasader skall utföras av behörig 
person enligt anvisningar från den som 
levererar putssystemet. Observera att vissa 
fasadsystem inte längre kan försäkras.

• VVS-arbeten skall utföras av behörig 
person enligt branschregler för säker vat-
teninstallation. Även denna behörighet 
kan kontrolleras på Internet.

Tänk också på att markplaneringen 
runt husen är viktig. Enligt normen skall 
det vara ett rejält avstånd mellan marken 
och underkant fasad. 15-20 cm bör det 
minst vara oavsett om det är trädäck 
eller betongplattor. Gör inte gräsmatta 
eller plantering ända in till sockeln. Enligt 
normen skall det på minst 3 meter från 
fasaden vara lutning från huset. Det gäl-
ler trädäck, betongplattor eller gräsytor.

/ Gar-Bo försäkring

När du bestämt dig för att bygga ett nytt hus så har du en spännande tid 
framför dig. Om du tar dig lite tid i början att planera och kontrollera en del 
viktiga punkter så kommer du att ha nytta av det genom hela byggtiden.

Hos oss kan du vandra runt i 27 fullt möblerade 
visningshus från några av Sveriges ledande husleverantörer!

Låt dig inspireras
hitta DITT DRöMhUS på husknuten

Besök vår hemsida för 

vägbeskrivning och 

öppetider.

www.husknuten.se

Ring för annonsbokning  Erling Marklund 070-29 55 377, nästa utgivning torsdag 14/11 2013!

http://www.husknuten.se
http://www.husknuten.se
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24-26
oktober

Öppet
Torsdag 
kl. 1100-1900

Fredag 
kl. 1000-1800

Lördag 
kl. 1000-1800

Söndag 
kl. 1000-1700

SvenSka 
MäSSan,
GöteborG

På Hem & Villa är byggavdelningen 
ett av största områdena och här 
hittar du allt du behöver för dina 
framtida byggprojekt.

En av höstens gör-det-själv-trender 
handlar om hur man på ett enkelt 
och snabbt sätt förnyar sitt hem. Ofta 
kan en tapet eller en ny färg på väg-
gen fräscha upp ett rum och få det 
att kännas som nytt igen. Vågar du 
ta ut svängarna lite är 70-talsstilen 
het, med färgstarka blommor och 
grafiska mönster. Är du lagt åt det 
lite mer eleganta hållet funkar den 
sofistikerade stilen med en färgskala 
som går i midnattsblått, krämvitt och 
mörkgrått.

Oavsett vilken trend du hakar på och 
om du planerar att bygga ett uterum, 
snickra ihop en altan eller lägga golv 
kan du få professionella tips och råd 
från några av branschens ledande 
aktörer på Hem & Villa 2013.

Går du i rEnOVErinGstankar?
På HEm & Villa 2013 finns allt för bådE stOra OcH små HEmmaPrOjEkt 

nystart av ditt hem

Oavsett om man flyttade in för ett 
halvår sedan eller har bott där i 20 
år så är det klokt att göra en nystart 
ibland, framförallt om en del projekt 
bara har blivit liggande. En omstart 
kan vara precis den hjälp man be-
höver för att komma igen. Anders 
Öfvergård, Arga Snickarn delar ut 
sina bästa tips för en bra omstart.

att köpa värmepump

Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, berättar vad man 
skall tänka på om man funderar på att skaffa värmepump. 
Vilka olika typer av värmepumpar finns det Hur hittar jag 
en bra installatör?

varför anlita en trädgårdsarkitekt

Kommer hustomt före drömhus? Var ska man bygga sin nya carport? Ska 
det nya växthuset stå på samma plats som det förra eller ska man våga prova 
en ny placering i trädgården? Brita Montonen från Tussilago arkitekter visar 
och berättar om vad man vinner på att ta hjälp av en trädgårdsarkitekt när 
man ska bygga nytt eller göra om på sin drömtomt.

karamellisera dina egna möbler!
Smällkaramell visar hur man kan göra enklare möbel- 
omklädning genom grundläggande tekniker och 
färgsprakande tygkombinationer. Alla kan upcycla 
sin gamla möbler!

färgtrender och färginspiration

Färgsättaren Yvonne Karlsson från Beckers Färg 
berättar om färgtrender hösten 2013 och inspirerar 
till att måla om och måla nytt.
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många inspirerande seminarium t ex:

Vi hjälper er att hitta rätt

värmepump för er fastighet

IVT Center Väst • Kungsbacka Borgås Gårdsväg 1, 434 39 Kungsbacka. 
Tel. 0300-43 42 44   www.ivtcenter.se

IVT Center Väst • Göteborg / Sävedalen Industrivägen 55, 
433 61 Sävedalen. Tel. 031-336 90 50  www.ivtcenter.se

Besök vår
utställning
eller kontakta
oss för ett
kostnadsfritt
hembesök.
Välkomna!

FALKENBERG
Ett företag inom ETV Energy Group AB

CENTER VÄST

HALMSTAD
Ett företag inom ETV Energy Group AB

CENTER VÄST

KUNGSBACKA
Ett företag inom ETV Energy Group AB

CENTER VÄST

Ett företag inom ETV Energy Group AB

CENTER VÄST

GÖTEBORG/SÄVEDALEN
Ett företag inom ETV Energy Group AB

CENTER VÄST

TROLLHÄTTAN/TRESTAD
Ett företag inom ETV Energy Group AB

CENTER VÄST

Ett företag inom ETV Energy Group AB

CENTER VÄST

Fina mäss- 

erbjudanden!

Under Hem & Villa 

mässan den 24-27 oktober

Miljönyhet!

Välkommen till monter D02:19
MÄSSERBJUDANDE!

20% RABATT

Trött på alger, stickor 
och träolja?         

Sioo Wood Protection AB
Tel: 031-42 42 62 • info@sioo.se

Försäljning sker via egna återförsäljare samt hos 
K-RAUTA och Happy Homes.
Se mer på www.sioo.se.

• Nytt miljövänligt träskydd. Passar allt trä,
 gammalt som nytt. 
• Ytan blir ren, len, vatten  avvisande och
 stickfri.
• Upp till 10 års hållbarhet med enkelt
 underhåll, utan ”årlig oljning

 Sioo impregnering ger vackert
 och hållbart trä utan slit

Besök oss under Hem & Villa i monter B02:22

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

NIBE F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan använda och som sänker din  
energikostnad med upp till 80%. Energimyndighetens test av bergvärmepumpar visar att 
NIBE F1245 är det bästa valet för villaägare med vattenburet radiatorsystem, även i kombi-
nation med golvvärme. NIBE F1245 har bästa årsvärmefaktor och en verkningsgrad på hela 
COP 5.2 för dessa hus. Dessutom ger NIBE F1245 varmast och mest varmvatten, hela 258 liter. 

Läs mer om våra bergvärmepumpar och testet på www.nibe.se

Mest varMvatten – helt enkelt.

BÄSTA
VALET
för villan med vattenburet 

radiatorsystem enligt 

Energimyndighetens test

http://www.hemochvilla.se
http://www.sioo.se
http://www.nibe.se
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Missa inte aktiviteter såsom mat-
lagningskurs med Rent a Chef.

Handla 
PrOVa 
smaka på äkta lakrits och inspireras till att använda 

rålakrits i matlagningen. Lotta Raab från Lak-
ritsfestivalen berättar vad rålakrits är och hur 
den kan sätta twist på alltifrån desserter till 
bakverk och klassiska maträtter.

Champagneprovning med Munskänkarna.

för dig som älskar Mat&Vin

Ulla Karlström från Allt om Mat lagar läcker-
heter ur senaste boken allt om Mat & Vin.

Jenny Svensson från Hugo Ericson ost 
förklarar skillnaderna mellan de 
sex ostfamiljerna, tipsar oss om 
tillbehör och vad vi ska dricka till.

Håkan Thörnström från restaurang Thörnströms kök visar 
oss hur man lagar blåmusslor med ångade rotfrukter 
och rågkrutonger på bästa sätt.

Parallellt med Hem & 
Villa går mitt kök-mäs-
san i Göteborg - nor-
dens största konsument-
mässa för mat och dryck. 

mitt kök-mässan är för 
dig som gillar att laga 
och äta mat, botanisera 
bland köksredskap, läsa 
de senaste kokböck-
erna, få inspiration av 
kända och okända scen-
kockar. 

mitt kök-mässan ger dig 
allt inom mat och dryck  
medan Hem & Villa  fo-
kuserar fullt ut på det 
egna boendet. 

På mitt kök-scenen finns 
det kända kockar från 
flera av landets mest 
etablerade restauranger 
och på Hem & Villasce-
nen bjuder vi på allt från 
trend- och färgföredrag 
till kändissnickare.

”Om jag skulle bjuda dig på middag så…” är ett 
annat roligt inslag på Mitt kök. På scenen möts ”arga 
snickaren” och tidigare restauratören Anders Öfver-
gård och Lisa Lemke, känd matkreatör och tv-kock i 
en lite flirtig matduell

– Idag slänger de svenska hushållen i genomsnitt 
matrester i en mängd motsvarande var fjärde 
inköpt matpåse. Det är synd och det är dyrt. 
Många har glömt konsten att göra 
goda maträtter på rester. Det vill 
jag försöka ändra på. På Mitt kök i 
Göteborg kommer jag att visa vad 
mycket gott man kan göra av och 
med matrester, säger Krister Dahl, 
Executive Chef, Gothia Towers.

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

Ett familjeföretag i 

    

gruppen

FöR pRoFFs och hemmaFixaRe!

Vägg och tak
från Huntonit
Välj produkter från vårt 
breda sortiment av tak- 
och väggskivor som du 
köper i din närmaste 
byggmaterial butik.  
 
Våra tak, Classique, Plankett, 
Royal och Symfoni passar 
husets samtliga rum inkl. 
badrum/dusch och andra 
våtutrymmen.  
 
Huntonit Skugge är en färdig- 
målad väggskiva som finns 
i Vitt, Caffelatte och Frost. 
Den är 11 x 620 x 2390mm,  
enkel att montera, skruvfast,  
ljuddämpande och tvättbar.

www.byggmagroup.se

Fönster med omtanke 
för snabb leverans

Vi är antagligen redan klara med dina fönster
Få andra tillverkare har ett lika brett lagersortiment som vi på 
Traryd Fönster. Därför finns det stor chans att fönstren du  
vill ha redan är klara för leverans. Och det vi inte har i lager  
tillverkar vi snabbt och med omtanke i en av Sveriges  
modernaste fönsterfabriker. 
 
Hör av dig idag! trarydfonster.se

Spine
Jonas Lindvall

I Spine Classic kombineras trä eller 
 målade ytor med inläggningar av 
polerade aluminiumlister på dörr-
bladets utsida. Resultatet förmedlar 
en gedigen känsla av kvalitet och 
säkerhet. www.snickarper.se

Spine Classic 51 Spine Classic 50G Spine Classic 51G

20% 
Rabatt
och softclose 
på köpet* när 
du beställer 
inredning och 
skjutdörrar 
från Mirro.
*Gäller under 
perioden 17/10 - 
14/11 2013. Du får 
1 set med softclose 
(dämpad stängn-
ing) per dörrparti/
öppning. Gäller alla 
softclose-dörrar.

http://www.panelstugan.se
http://www.orns.se
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skorstenens uppgift är att leda bort 
rök, men också bidra till en jämn tem-
peratur, ett bra luftdrag och en effektiv 
uppvärmning i huset. Dessutom måste 
skorstenen vara brandsäker. 

– Även om du inte märker av några 
problem när du eldar kan det finnas dolda 
fel, till exempel en otät rökkanal som inne-
bär en potentiell brandrisk, säger Niklas 
Löthner, teknisk konsulent på Sveriges 
skorstensfejarmästares riksförbund, SSR.

vill du förvissa dig om att din eld-
ningsanläggning är säker kan du beställa 
en besiktning. Sedan 2010 finns en besikt-
ningsmetod, ”SSR Godkänd Besiktning”, 
som många branschanslutna skorstens-
fejarmästare numera använder.

– Besiktningsmannen gör 
en mer omfattande kontroll 
än vad som brukar göras vid 
en vanlig sotning. Förutom att 
kontrollera brandsäkerheten 
runt eldstaden och rökkanalen 
mäter man också hur effektiv 
förbränningen är i eldstaden, 
hur draget fungerar och hur 
det påverkar husets ventila-
tion.

om det skulle visa sig vid 
besiktningen att till exempel 
rökkanalen är otät – vilket är 
ett vanligt problem – kan detta åtgärdas 
med så kallad glidgjutning. Det innebär 
man tätar skorstenskanalens väggar med 

keramikbruk. Kostnaden för en glidgjutning 
beror på hur rökkanalen är konstruerad. 
men brukar uppgå till 1500-2000 kronor per 

SSR Godkänd Besiktning 
av eldstäder och 
rökkanaler
Det är bara branschanslutna företag 
som får utföra besiktningen. Välj 
mellan följande besiktningspaket:

Installation – för dig som 
installerat ny eldstad.

Överlåtelse – för dig som köper 
eller säljer en fastighet. Innefattar 
okulär besiktning, täthetsprovning, 
riskanalys och eventuell fortsatt 
teknisk utredning.

Spräng – före och efter mark- 
arbeten.

Statuskontroll – för dig som  
redan har en eldstad men vill  
veta mer ingående i vilket skick 
installationen är i.

Besiktningarna kostar från cirka 
2 000 kronor. Du kan söka 
leverantörer i ditt län via hemsidan:
www.ssrgodkand.se

meter. Ett annat alternativ är 
att montera böjbara insatsrör 
i rökkanalen.

– Eftersom eldstäder ser 
olika ut får man bedöma från 
fall till fall vilken åtgärd som 
passar bäst, säger Niklas 
Löthner.

skorstensfejarmästaren 
kan även upptäcka brand-
risker som beror på felaktig 
installation eller slitage av 
delar i kaminen. 

– En eldstad ska alltid besik-
tigas efter en ny installation, 
men man bör också tänka på 
att en befintlig anläggning 
slits med åren och måste 
underhållas regelbundet. Det 
är ett ytterligare skäl till att 
man bör göra en besiktning 
och få ett kvitto på att man 
verkligen eldar tryggt, säger 
Niklas Löthner.

Elda tryggarE
eldstaden och skorstenen i ditt hus kan rymma dol-
da brandrisker. nu finns en kvalitetssäkrad besikt-
ningsmetod som ger dig bättre koll på eldningen. 

text: lars bärtås | bild: jan-erik weinitz

FAKTA

Säker skorsten? En äldre tegelskorsten kan behöva 
tätas invändigt med nytt keramikbruk.

Som störst på garageportar i Sverige är det förstås inte konstigt att vi 
också har landets bredaste sortiment. Dessutom inte från en leverantör, 
utan fl era, numera även Crawford. Välkommen!

Som störst på garageportar i Sverige är det förstås inte konstigt att vi Som störst på garageportar i Sverige är det förstås inte konstigt att vi 

Kungsbacka
Hantverksg. 5A 
Tel: 0300-710 70

Göteborg/Mölndal
Flöjelbergsg. 20C
Tel: 031-81 15 25

Sveriges 
bredaste 
sortiment

Eldar du tryggt?
Är ditt tak sÄkErt?

Ring för 
kostnadsfri 
rådgivning 
och offert.

skorstensfolket Väst
031- 68 15 20
www.skorstensfolket.com

JOUR 
DYGNET RUNT

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

Från luft
till värme

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

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

Från luft
till värme
Passa på att utnyttja rotavdraget!

1 2 93 10 1811 21 31 41 51 61 71 4      5     6     7     8 19 20 12 22 32 42 52 62 728

PERMETER

Välkommen in i våra butiker  
och se våra utställningar.
Nyinstallation av kaminer, kakelugnar och eldstäder. 
Skorstensmontage samt reparation av murstockar  
och skorstenskanaler. Besök gärna vår hemsida:  

www.kungalvmur.se

Nääs Mur
& Skorstensteknik AB

Kungälv Tel. 0303-134 90

Stenungsund Tel. 0303-847 90 Uddevalla Tel. 0522-892 22

Nääs Tel. 031-785 19 90

Paketpris 1 700:-/m 
Dimension 150 mm. Inkl moms, exkl takhuv och frakt.

det snabba sättet att prissätta en stålskorsten. 
mät den. Svårare än så är det inte. Åtminstone om du väljer  

SChIEDEL PERMETER, den nya stålskorstenen utan låsband som förenar vår doku-
menterade kvalitet och fexibilitet med enkelhet när det  gäller att tala om vad den kostar.

http://www.garageportexperten.se
http://www.skortstensfolket.com
http://www.ivt.se
http://www.kungalvmur.se
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hösten är en lämplig tid att se över taket. 
Pannor kan ha gått sönder eller hamnat fel, 
stuprören kan ha proppats igen med löv och 
skräp.

Bör du själv klättra upp och göra jobbet? Ja, 
många villaägare har tagit för vana att både 
reparera och lägga om sina tak.

- Vi vet att det förekommer en del olyckor 
med villaägare som skadat sig i samband med 
takarbeten. I vissa fall handlar det om rätt 
allvarliga personskador, i synnerhet när man 
ramlat från hög höjd, säger Mikael Danielsson 
på Länsförsäkringar Älvsborg.

kraven på säkerhetsanordningar för 
taket varierar beroende på husets fasadhöjd, 
takets lutning och när huset är byggt. Mer 
information om detta kan du hitta i Boverkets 
byggregler. När det gäller försäkringen är det 
inga specifika villkor som ställs, annat än att 
man bör följa allmänna regler och lagar, säger 
Mikael Danielsson. 

- En vanlig villaförsäkring brukar inte täcka 
olyckor i samband med eget arbete på huset. 

Det behövs i detta fall en tilläggsförsäkring 
som gäller vid olycksfall. Samtidigt är det 
viktigt att kontrollera vad som ingår i försäk-
ringen, eftersom villkoren kan skilja sig åt 
mellan olika typer av olycksfallsförsäkringar.

vad ska man då tänka på om man anlitar ett 
företag för takarbetet?

- I det fallet är det företagets försäkring som 
gäller. Och anlitar du en kompis är det dennes 
försäkring som gäller.

För villor med fasadhöjd upp till 4 meter, som de 
flesta villor har, krävs det i princip två anordningar. 
En lös väggstege med permanent glidskydd vid 
takfot samt en fast takstege mellan uppstignings-
ställe på tak och skorsten. 

För villor byggda före år 1986 är kravet på fast 
takstege mildare, och krävs först när taklutningen 
är större än 1:4 (14 graders lutning). 

För envåningshus byggda före år 1968 är det till-
låtet att ha en lös takstege som är betryggande 
upplagd på taket, istället för den fasta takstegen.

Det finns också regler för säkerhet kring takföns-
ter, som gäller alla hus. 

Läs mer om ”säkerhet på tak” på Boverkets hem-
sida: www.boverket.se

FAKTA | Säkerhetsanordningar på tak

Funderar du på att lägga om el-
ler reparera taket i höst? Var i så 
fall noga med vilken säkerhets-
utrusning du har och kontrollera 
också din försäkring – innan du 
klättrar upp!

text: lars bärtås  | bild: jan-erik weinitz

Undvik
fara på taket

Från stock 
till stuga
En handbok för dig 
som timrar på din 
fritid och en källa 
till kunskap för dig 
som äger eller tän-
ker skaffa ett tim-
rat hus. Flera större 
byggprojekt i såväl 

timrings- som stolpteknik beskrivs.
Ur innehållet: motorsågens skärutrustning, hur 

man sågar hustimmer, plank och bräder samt vad 
man bör tänka på när man ska köpa hustimmer. 
Dessutom beskrives steg för steg olika knutar.  

Sven-Gunnar Håkansson, Ica Bokförlag

Växthus 
och uterum
Det finns växthus för 
alla slags trädgårdar, 
men för att ditt växt-
hus ska bli precis som 
du vill ha det är det 
nödvändigt att ha en 

del praktiska kunskaper såväl om husets tekniska 
detaljer som om odling i växthusets speciella miljö. 

Vägen dit behöver inte alls vara svår eller 
komplicerad. I Växthus och uterum berättar Eva 
Robild hur ditt växthus kan bli en plats både för 
kreativt arbete och för rofylld avkoppling året om.

Eva Robild, Ica Bokförlag

Kraven på säkerhetsanordningar för taket varierar beroende på husets fasadhöjd, takets lutning och när huset är byggt.

TAKSÄKERHET

Dössjonsvägen 10 • 792 36 Mora
Tel. 0250-289 80 • www.perwikstrand.se

Komplett program skyddsanordningar
för din taksäkerhet. Produkterna finns
på lager för omgående leverans i varm-
förzinkat eller lackerat utförande.

• Takbryggor • Snöräcken 
• Nock- och takfotsräcken 
• Takstegar • Fasadstegar
• Skyddsräcken

AnnVillaFr_1210_Layout 1  2012-10-12  07.38  Sida 1

TruckgATAn 2,

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

Öppet: vard. 9-17, lörd. stängt

Värme - Vatten - Sanitet

0303-921 45

0303-921 45

ör

ör

Ytterby

Ytterby

Grundfos ALPHA2 är tystgående, enkel 
att installera och ett energismart val.
Pumpen drar ner till endast 4 W i ett 
vanligt enfamiljshus.

SPARA ENERGI - SPARA PENGAR

www.ifo.se

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

Ifö Sign vägghängd WC

Sveriges tryggaste värmepumpar blir ännu tryggare.
Vi chansar aldrig. Därför kan vi lansera marknadens mest omfattande 
garanti, med 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen. 
Välkommen till din närmaste återförsäljare eller läs mer på ivt.se. 

Nu lanserar vi 3 650 dagars garanti. 
Eller 10 års. 

Sveriges tryggaste värmepumpar blir ännu tryggare.
Vi chansar aldrig. Därför kan vi lansera marknadens mest omfattande 
garanti, med 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen. 

Nu lanserar vi 3 650 dagars garanti. 
Eller 10 års.

http://www.perwikstrand.se
http://gulasidorna.eniro.se/f/ytterby-r%C3%B6r-ab:4525520
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Röksignaler. Din skorsten signa-
lerar om du eldar rätt eller fel.

Jag har inte eldat sedan i våras – kan 
jag bara köra igång min kamin på 
direkten?

- Nej, först bör du göra en översyn och 
kontrollera att alla delar i eldstaden är 
hela och sitter där de ska. Byt ut even-
tuella slitagedelar, till exempel skadade 
brännplåtar. Se även till att eldstaden är 
ordentligt uraskad. 

Veden ska ju vara torr när jag eldar, 
men hur vet jag att den är tillräckligt 
torr?

- Det klassiska knepet är att slå två 
klabbar mot varandra och höra om det 
”klonkar”, det är en signal om att veden 
är torr. Men vill du vara mer säker kan du 
skaffa en fuktkvotsmätare som visar hur 

hög fukthalt veden 
har. Veden är lagom 
torr när fukthalten är 
20 procent. 

Är det okej att elda 
med kall ved direkt 
från vedtraven på tomten?

- Kall ved kräver mer energi att värma 
upp, så det är bra att bära in lite ved i 
omgångar och förvara den på en torr plats 
några dagar innan du ska elda. 

Det brukar vara svårt att få drag i kami-
nen när den stått oanvänd – hur göra? 

- Bäst är att köpa tändkuddar som 
snabbt får fart på luftcirkulationen i skor-
stenen. Lägg in 2-3 stycken i eldstaden. 

Undvik tidningspapp, det sotar och är 
dåligt för miljön. 

Kan jag kombinera veden med lite an-
nat brännbart material: pappkartonger 
och liknande?

- Nej, en kamin ska enbart eldas med 
ved. Annars är risken att du släpper ut 
mycket miljöskadliga ämnen och dess-
utom råkar i osämja med grannarna.

Eld utan rök
Hur vet jag att jag eldar rätt?

- Gå ut och titta på skorstenen. 
Är det bra förbränning i kaminen 
syns det ingen rök ur skorstenen, 
bara ett lätt ”värmedaller”.

Krävs det något speciellt förva-
ringskärl för att förvara askan?

- Ja, du bör använda en plåthink 
med lock. Plåthinken ska ha en 
upphöjd botten, så att värmen 
från askan inte kommer i direkt-
kontakt med golvunderlaget.

Hur ofta bör min eldstad sotas?
- Det beror på vilken typ av eld-

stad du har och hur ofta du eldar. 
Men en allmän rekommendation 
är att sota en gång om året. Skriv 
upp dig på din lokala sotares 
turordningslista, det underlättar 
kollen för både dig och sotaren.

en varm brasa är härligt när kylan tränger på. 
Men det finns en del att tänka på när du star-
tar upp kaminen i höst. Här ger vi rökfria tips 
inför eldningssäsongen. 

text: lars bärtås | bild: jan-erik weinitz

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

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

10 min från centrum.

 

Öppet:
Vardag 9–18
Lördag 10–14

Udda
beslag till
vrakpriser

SORTIMENT - KUNSKAP - SERVICE

SverigeS bredaSte Sortiment på inredningSbeSlag!

Just nu! 
Skjutdörrs-

beslag till dörrar 
5-80 kg

Upptäck vår nya hemsida!
www.specialbeslag.se

Nu 14:-

Nu 39:-

Nu 19:-

Krokar och konsoller
i smide och med rostig finish

Kökshandtag
Rostfritt, c/c 128

Knopp
Krom, 18x14 mm

Kökshandtag
Matt krom, c/c 128

- Beslagspecialist - Färgfabriksg. 3 • Backaplan • Tel. 031-508990 Reservation för slutförsäljning.

www.sol-eye.com
Eller ring vår kundtjänst på 031-797 01 00.

Vi skräddarsyr solsystem efter behov
och erbjuder även installation.

Ring för besök och varuutlämning.
Solbräckegatan 39 i Kungälv. E6 avfart 87 mot Rollsbo. 

En del av Duschprodukter AB

Läs mer och handla i vår webbshop!

  40-50% mer el per år.
  Solcellerna följer solen.
  Optimal solvinkel.
  Astronomisk styrning.

Med reservation för slutförsäljning, tryckfel och prisändringar.

87

Solföljaren ger mer elStartpaket med solceller

4 × 250 W solceller.
1 kW växelriktare.
DC-kablage.
Montagesystem för 
tegeltak.

Total modularea: 7 m2

Beräknad produktion:
900–1000 kWh/år

1 kW

15 900:-
inkl moms plus frakt  (ord. pris 21 500:-)

Art-nr: 11-101

1 kW1
Succépaketet!   

Art-nr E� ekt Moduler Modularea Pris

SMALL 11-304 2,25 kW   9 st 15 m2 110 000 kr

MEDIUM 11-305 5,25 kW 21 st 36 m2 156 000 kr

LARGE 11-306 7,00 kW 28 st 46 m2 182 000 kr

Succépaketet! Succépaketet! 

  Allt du behöver.
  Glöm elräkningen.
  Billigare än någonsin.
  Montera enkelt själv.*

  Bygg ut efter hand.
* El-installation kräver behörig elektriker.

Succépaketet! 

21 × 250 W solceller.
5,5 kW 3-fas växelriktare.

DC-kablage.
Montagesystem för 
tegeltak.

Total modularea: 34 m2

Beräknad produktion:
4700–5000 kWh/år

5,25 kW

73 900:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-112

28× 250 W solceller.
7 kW 3-fas växelriktare.
DC-kablage.
Montagesystem för 
tegeltak.

Total modularea: 46 m2

Beräknad produktion:
6300–7000 kWh/år

7 kW

90 600:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-113

44 × 250 W solceller.
10 kW 3-fas växelriktare.

DC-kablage.
Montagesystem för 
tegeltak.

Total modularea: 75 m2

Beräknad produktion:
9900–11000 kWh/år

11 kW

136 900:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-111

Art-nr E� ekt

Solföljarpaket

Golvlampa 759
finns i flera träslag med 

mässing, Oxid eller råjärn

Bordlampa 
av metall. med justrerbar 
arm. finns i flera färger. 
H410, b150, d320. 40W 
E14 r50. alt maX 11W 
E14 Esl/lEd.
420:-

ledlampor som 
ersätter normallampa 
ca 40 W  ................ 140:-

LEDLAMPoR

från

1.910:-
Testa belysningen i din 
egen trädgård. 
Låna hem ett demokit.

Låna hem 

demokit

ledlampa spot Gu10 
sockel 3 W  ............ 145:-

Höjd 150 cm, 
diameter 70 cm
2x75W E-27

ElEktrotEkniska Byrån aB  Belysning, Elmaterial, Ljuskällor. 
 Butik: Linnégatan 14, Göteborg Tel: 704 14 90  |  Fax: 24 90 71  |  www.etb.se  |  info@etb.se

Nya öppettider: Tisd-fred 12-18, torsd 12-19:30, lörd 11-15, sönd-månd stängt.

Välkommen till Göteborgs äldsta belysningsbutik - ljusdesign för privat & offentlig miljö

http://www.heedothom.se/
http://www.specialbeslag.se
http://www.sol-eye.com
http://www.etb.se
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Skapa StilEn 
mEd loppiSfynd

Emma-fåtölj. Den var 
nersutten med trasig 
klädsel när den köptes på 
en återvinningsmarknad. 
Fåtöljen fick ny fyllning på 
sits och rygg, därefter kläd-
des den med stickade 
lappar som först syd-
des ihop till ett tyg.

Svartvit fåtölj med hund-
bädd. Fåtöljen var i gott 
skick med klädseln var tra-
sigt. Möbeltyget hittades 
på Röda Korset. Armstöden 
och benen målades svarta. 
En ny nackkudde syddes. 
Hundbädden snickrades 
ihop och kläddes med över-
blivna tygbitar från fåtölj-
klädseln. Insidan stoppades 
med ”fuskpäls”.

Blompiedestalen består 
av hoplimmade gamla 
uppslagsböcker som se-
dan har grundats och 
lackats vita. Mycket de-
korativ i vilket rum som 
helst både ute och inne.

runt syskrin som först har klätts med fyllnads-
vadd och sedan med hopsydda mormorsrutor. 
Locket har också klätts med fyllnadsvadd och 
fått rundvirkad klädsel. Den är så 
stabil så att den utan problem kan 
användas som extrastol eller varför 
inte som extraförvaring i en hall.

En så kallad Tripp-Trapp- 
pall, ett fynd från åter-
vinningsmarknaden. De 
gamla linoleumplattorna 
skrapades först bort, sedan 
limmades presentkartong 
dit istället. Slutligen lacka-
des kartongen några varv 
med möbellack. Den här 
pallen vill man verkligen inte 
gömma undan!

Pianopallen. Först slipades pallen lätt och 
penslades med teakolja. Sedan kläddes 
den med det nya tyget, som är gamla 
farsdagsslipsar som sytts ihop och quiltas. 
Den pryder verkligen sin plats även för 
den som saknar piano.

En ”udda” stol in-
köpt på Röda Korset 
som blev en dekorativ hallmö-
bel. Alla som ser den när de 
kommer in säger att man inte 
kan låta bli att sitta på den.  Den är 
klädd med 6-kantiga mormorsrutor och 
virkade bitar som sytts fast för hand.

text & design: marita åhman

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

Handla byggvaror hos

Våra produkter har alltid förenat tradition med innovation och 
höga krav på kvalitet, design och funktion. Nu kan vi stolt 
presentera en ny generation fönster där vi uppdaterat och 
förbättrat både teknik och design. Vi är extra glada för det nya 
tillskottet i vår familj – Genuin – ett vackert designat trä fönster.
Läs mer om våra produkter på www.trarydfonster.se

En ny generation fönster

En del av

20% 
Rabatt
och softclose 
på köpet* när 
du beställer 
inredning och 
skjutdörrar 
från Mirro.
*Gäller under 
perioden 17/10 - 
14/11 2013. Du får 
1 set med softclose 
(dämpad stängn-
ing) per dörrparti/
öppning. Gäller alla 
softclose-dörrar.

Ge huset ett nytt ansikte. 
så bjuder vi på tillbehör!

dörren på bilden Är eXtrautrustad*KAMPANJ

*Beslag

*Dolda gångjärn

*Valfri kulör

Passa på att köpa en ny dörr innan höstkylan tränger sig in.  Till och med 14 november bjuder vi på ett tillbehör när 
du köper en ytterdörr från oss. Du kan få en färg som förstärker husets ansikte, dolda gångjärn eller ett beslag. Välj 

mellan alla våra dörrar och hitta närmaste återförsäljare på 

www.diplomatdorrar.se

Vägg och tak
från Huntonit
Välj produkter från vårt 
breda sortiment av tak- 
och väggskivor som du 
köper i din närmaste 
byggmaterial butik.  
 
Våra tak, Classique, Plankett, 
Royal och Symfoni passar 
husets samtliga rum inkl. 
badrum/dusch och andra 
våtutrymmen.  
 
Huntonit Skugge är en färdig- 
målad väggskiva som finns 
i Vitt, Caffelatte och Frost. 
Den är 11 x 620 x 2390mm,  
enkel att montera, skruvfast,  
ljuddämpande och tvättbar.

www.byggmagroup.se

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

PlanTeringsjord  gräsmaTTejord  Täckbark 
bergkross  kullersTen  flis fÖr Trädgårds-
gångar   väggrus  mursand  sandlådesand
eu-sand (gungsand)  PrydnadssTenar  singel
beTongsand  dansk sjÖsTen, sv/viT  naTur-
sTen  makadam  färgaT grus  markduk  m.m.

Vi har vad din  
trädgård behöver!

Vi
älskar
sten...

Hämta själv eller  
beställ & vi levererar!

Stefan Mattsson
Smådjursombud 
070-607 31 11 
stefan.mattsson@ombud.agria.se

Jag hjälper dig att skräddarsy en djurförsäkring
     som passar för just dig. 

Fabriksförsäljning
VAPENSKÅP
OCH SÄKERHETSSKÅP

www.unisafe.nu

Hällebergsväg 46, Rättvik • 0248-107 04

Radonett är Europas mest sålda  
och effektiva radonavskiljare.  

RADON 

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig

Radonett   •  info@radonett.com  •  www.radonett.com

RADONETT
•  reningsgrad av radon 97–99,9%
•  tar bort svavelväte 
•  höjer pH-värdet till ca 7,5

Dricker du ohälsosamt 
  radioaktivt vatten? 

 

http://www.kodetra.se/
http://www.lysegarden.se
http://www.lysegarden.se
mailto:stefan.mattsson%40ombud.agria.se?subject=
http://www.unisafe.nu
http://www.radonett.com
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www.hastens.com

The bed of your dreams.

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL

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

TEL. 031-27 27 10

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

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

Lamino 
med pall i 
olika färger 
och träslag!

Lagervara.

BRUNO MATHSSON

Handy klassisk soffa i många  
kombinationer och färger!

MONTÉ

Lilla Åland

från Gotland köper du naturligtvis hos oss!

Samsas Jättepaddan

Stor  
utställning

Många komb. och träslag

Lagervara.

Kvalitet och trygghet 
som gör skillnad.
www.ivt.se

Södra vägen 18, mittemot Lorensbergs P-däck 
Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15

Telefon:   031 - 18 06 35

Orient MattOr

Vem vill vara vanlig? Besök oss 
om du inte vill vara en i mängden! 

Just nu:
Extra förmånliga 

prisEr!
Reparation & tvätt

1 års bytesrätt + 5 års kvalitetsgaranti

Marknadens mest kompletta
utbud av centraldammsugare

KAMPANJ

20% rabatt på
Centraldammsugarpaket

t.o.m sista april

Dammsugaren.se
Phone 031-650300
E-Mail info@dammsugaren.se

Brämaregatan 12
(centrallager Aröds industriväg 76)
41704 Göteborg

Marknadens mest kompletta
utbud av centraldammsugare

KAMPANJ

20% rabatt på
Centraldammsugarpaket

t.o.m sista april

Dammsugaren.se
Phone 031-650300
E-Mail info@dammsugaren.se

Marknadens mest kompletta
utbud av centraldammsugare

KAMPANJ

20% rabatt på
Centraldammsugarpaket

t.o.m sista april

Dammsugaren.se
Phone 031-650300
E-Mail info@dammsugaren.se

Parmmätaregatan 10

KAMPANJ

20% rabatt på
Centraldammsugarpaket

t.o.m sista april

Dammsugaren.se
Phone 031-650300
E-Mail info@dammsugaren.se
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(centrallager Aröds industriväg 76)
41704 Göteborg
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Öppnings 
erbjudande 
Vi har reservdelar 
till alla märken 
och utför installa-
tioner

Proffs på Centraldammsugare!
Marknadens mest kompletta 
utbud av centraldammsugare

Spara upp  

till 30% på 
centraldammsugarpaket
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Spara 
upp till 20% på 
centraldammsugarpaket

Proffs på Centraldammsugare!

Obs!  
Vi har öppnat  

ny butik! 

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

OBS! Ingen elanslutning - 
Aspiromatic utnyttjar  
vindkraften! 

Hus med dålig ventilation kan med enkla åtgärder förses med möjligheter 
för tilluft och med hjälp av supersnurran uppnå tillräcklig  
ventilation enligt dagens krav. Härvid ernås även möjligheter att minska 
fukt och mögelbildningar i ytterväggar.

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

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

Rådgivning och installationshjälp om så önskas.

T. STåhl bygg ab
Tel. 031-23 12 41. t.stalbyggab@telia.com

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

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

www.hogsboverken.se

Spruta din vind med 
Paroc Lösull!

HÖGSBOVERKEN ISOLERING AB
– Auktoriserad entreprenör för Paroc lösull –

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

Mobiltel: carl Ahlgren 0705-85 78 09, Anders 0709-30 05 55

www.jms-vattenrening.se

Munkerödsvägen 3
444 32 Stenungsund 
Tel: 0303-80 200
 

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

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

UTAN giftiga färger 
och SpånSkiVor

KÖK OCH SNICKERIER

Stabila beslag och lådor på kullager 
borgar för lång livslängd och god funktion.

Skåpens höjd, bredd och djup 
bestämmer du själv och du slipper passbitar. 

Vi har även utbytesluckor.

Allebyvägen 11, Torslanda 031-50 01 75 
Öppet:  Vard 8 - 18, lörd ring för info

Nytt vattenfilter, eller 
service på ditt gamla
Kontakta oss på 0302-25590 

info@h2ofilterteknik.se

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

www.villafritid.se

skräm bort rådjur, möss och råttor

Gäller tom 31/10-13 
Rabattkoden i  
kassan: VF58

Tel 031-28 67 94  www.gak.se   info@gak.se
Ring oss för fri konsultation och hembesök.

bergsäker  
investering!  
Köp en Nibe bergvärmpump

Höst- 
kampanj!

http://meijersmobler.se/
http://www.ivt.se
http://www.dammsugaren.se
mailto:t.stalbyggab%40telia.com?subject=
http://www.hogsboverken.se
http://www.jms-vattenrening.se
http://arodsinredningar.eu/
http://h2ofilterteknik.se/
http://www.motavack.se
http://www.gak.se
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Bengtsfors: LM Rörtjänst 0705-31 17 52 Borås: Borås Klimatteknik AB 0707-78 11 04, Ella Rör AB 033-26 55 26 Fristad: Ella Rör AB 033-26 55 26  
Göteborg: ETB Värme AB 031–704 23 60, Hermenius El & Energiteknik AB  031–779  71  00, Knippla Rörkompani AB 031–96 34 33, WH Rör 031-45 00 70  
Holsljunga Holsljunga Rör 0705-91 17 03 Kungsbacka: Aderbys Rör 0300-337 00, Wallins Rör AB 0708–67 02 27 Kungshamn: Forsströms Rör AB 0523–300 20  
Kungälv: Klimatteknik 0303-24 61 80 Laholm: Ahla Rör 0737-51 79 29 Lerum: Janssons VVS-Teknik 0708-31 92 05 Lilla Edet: Lundgrens Rör AB 0709–81 62 00 
Lysekil/Brastad: Magnar Rönning Rörläggeri AB 0523-470 71, 0708-30 17 28 Mölndal: ETB Värme AB 031–704 23 60 Rabbalshede: Svandals VVS AB 0705–42 80 01  
Trollhättan: Lundgrens Rör AB 0709–81 62 00 Uddevalla:Fyrstads Värmepumpar AB 070-566 56 82 Vänersborg: Rör-Anders VVS & Energi AB 0521–657 00

Därför ska du välja en  
växelvarm bergvärmepump

Om du vill spara dyra uppvärmningskilowatt ska du ha en värmepump som 
producerar den värme du behöver, inte en enda watt i onödan. Bosch Compress 
6000 LW anpassar sig tätt efter ditt behov för stunden, och kan dessutom 
anpassa sig till framtida behov av solvärme, fri- kyla eller poolvärme.  
Rätt modell på både lång och kort sikt, helt enkelt!

> Mer information: www.bosch-climate.se

Följande sidor
går i södra
upplagan.

http://www.bosch-climate.se


martin brindE  är fystränare och personlig tränare med gedigen 
träningsbakgrund inom en mängd olika idrotter, både lagsporter som hand-
boll och individuella idrotter som tennis och submission wrestling. Martin är 
träningsansvarig på GTK Fyscenter samt arbetar som PT på IFK Kliniken Rehab 
i Göteborg.

www.martinbrinde.com

Nu När hösteN är här så 
kommer de stora, tunga jackorna 
fram ur garderoben. Detta inne-
bär en extra belastning för ryg-
gar, axlar och nacke. Även skor-
na blir större och tyngre. Det i sin 
tur ökar belastningen på höfter 
och ländrygg.

Kort och gott så ändras din håll-
ning och ditt sätt att gå. Det är 
lätt att sjunka ihop under trycket 
när stegen blir kortare.

här är tre övNiNgar som 
hjälper dig anpassas till bulkigare 
kläder.

BålstaBilitet
hållNiNg & höftstretch
Börja i en utfallspositon med ditt bakre knä i golvet, 
använd ett mjukt underlag. Placera din främre fot 
och bakre knä höftbrett isär. Tårna på den bakre 
foten ska vara i golvet för stabilitet.

Spänn sätet och tryck försiktigt höften framåt tills 
det stretchar i bakre benets höftböjare. Gå inte 
för långt ur position. Håll bröstkorgen hög och 
magen spänd. 

Testa att minska bredden på fot och knä för att 
öka svårighetsgraden. Håll gärna en hantel eller 
kettlebell på ena sidan för större aktivering av 
magmuskler och höfter.

att tänka på: Blicken fram, Rak rygg, Spänn sätet, 
Spänn magen.

Tid: 20-90 sek på varje sida, beroende på belast-
ning och anspänningsgrad.

tunga jackor och Skor påvErkar din hållning - förEbygg mEd 

bålstabilitetsträning

rörelseträNiNg för 
axlar och Nacke
En enkel drill för rörlighet i skuldran. Från start ligger du platt på 
golvet. Armarna ska vara raka under hela rörelsen. Hakan hålls ner 
och nacken neutral. Du kan använda en liten kudde till pannan 
om huvudet sjunker för mycket. Om du böjer i armbågen under 
rörelsen ska du bredda greppet.

att tänka på: Börja med bred fattning och jobba dig inåt. 
Armarna ska vara raka under hela rörelsen. Spänn magen och 
sätet, det blir lättare.

reps: 8-12 

Börja liggandes på rygg. Håll din vikt med 
ett fast grepp, rak arm och rak handled. 
Fötterna ska vara så långt ut från sätet att 
du kan lyfta höften. 

Lyft höften genom att pressa dina fötter 
ner i golvet. Sätet ska aktiveras och länd-
ryggen ska vara stabil men inte överspänd. 

Håll topppositionen någon sekund sam-
tidigt som du sträcker ditt ben rakt ut. 
Håll även denna position någon sekund. 
Omvänd sedan rörelsen och börja om från 
golvet med andra benet eller fortsätt med 
samma sida.

Här föredrar jag en kettlebell på grund av 
den ändrade viktfördelningen. 

att tänka på: Tappa inte höften i topp 
position, Rak arm och rak handled. Börja 
med en lätt vikt och jobba dig upp suc-
cesivt.

reps: 6-10 repetitioner per ben och arm.

text: martin brinde  foto: jan-erik weinitz
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BålstaBilitet
styrka för axlar, höft& lår

 

För ytterligare 
information 
kontakta  
Mölndals stad 
Gatukontoret
telefon: 
031-315 15 00

Mölndals stad uppmanar alla fastighetsägare:

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

Gatukontoret i Mölndal sköter vinterväghållningen på stadens 
gator och vägar. Vi prioriterar trafi kleder och gator med 
busstrafi k. Dessa plogas och saltas.

Bostadsgator och mindre trafi kerade gator plogas och sandas 
med fl is när snödjupet blivit 8 cm. Branta backar plogas och 
fl isas med inblandning av salt, cykelvägar plogas och fl isas.

Fastighetsägarna ska renhålla och sanda minst 1 meters 
bredd av gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters 
avstånd från tomten. Saknas gångbana skottas och sandas 
gångutrymme på gatan. I vallar vid övergångsställen och 
gatuhörn ska öppningar göras för gångtrafi k. Inom fastigheten 
hålls 1 meter bred väg framkomlig för sop- och latrinhämtning.

Sommartid sopar fastighetsägaren ”sina” gångbanor och tar 
bort ogräs samt beskär buskar, träd och häckar som växer ut 
över gångbanan. Passa på att beskära under vinterperioden.

Tillsammans håller vi staden framkomlig för all trafi k men 
trafi kanterna måste hjälpa till: sänk farten, håll avstånd, ha 
bra däck samt räkna med längre restid så att vi undviker 
olyckor.

Vill du veta mer, ring Gatukontoret telefon 031-315 15 00. 

TÄNK EFTER - ”VINTER” FÖRE
GATUKONTORET MÖLNDALS KOMMUN

Vinterväghållningsinformation
till Fastighetsägare i Mölndal

GATUKONTORET

Fabriksförsäljning
VAPENSKÅP
OCH SÄKERHETSSKÅP

www.unisafe.nu

Hällebergsväg 46, Rättvik • 0248-107 04

Radonett är Europas mest sålda  
och effektiva radonavskiljare.  

RADON 

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig

Radonett   •  info@radonett.com  •  www.radonett.com

RADONETT
•  reningsgrad av radon 97–99,9%
•  tar bort svavelväte 
•  höjer pH-värdet till ca 7,5

Dricker du ohälsosamt 
  radioaktivt vatten? 

 

1924-2009

9 72

1924-2011
1924-2009

9 72

1924-2011

1924-2009

9 72

1924-2011

Vi utför allt från leveranser åt anläggningsföretag 
till mindre leveranser åt privatpersoner.
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http://www.martinbrinde.com
http://www.molndal.se/medborgare/trafikochresor/trafikochgator/gator/hackarochbuskage.4.47315bb7131d8f123cf80007877.html
http://www.unisafe.nu
http://www.brjohansson.se
http://www.radonett.com
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Skapa StilEn 
mEd loppiSfynd

Urban 
vintage
- Skapa stilen 
med loppisfynd
Ida Magntorn har all-
tid varit fascinerad av 
livet i andra städer. Hur 
ser det egentligen ut i 
New York-loftet? I den 
snirkliga Paris-lägenheten? I det surfchica 
Los Angeles-huset? I Urban Vintage besö-
ker Ida olika hem i fem av världens mest 
inspirerande och tongivande storstäder 
och guidar oss till hur du kan skapa lite av 
deras specifika stil hemma. 

/ Ida Magntorn, Norstedts 

Mormors-
rutor
- 150 lappar att 
sticka och virka
Under de senaste åren 
har vi sett vackra stickade och virkade 
lapptäcken dyka upp i massor av inred-
ningsreportage och bostadsannonser. I den 
här boken lär du dig att skapa dina egna, 
unika saker av hemgjorda mormorsrutor. 
Att köpa är svindyrt, det vet alla som nå-
gon gång stigit in i en inredningsbutik. Att 
skapa ett själv är däremot både enkelt och 
billigt. I den här boken hittar du mönster till 
hela 150 unika lappar att sticka och virka

/ heather Lodinsky, Norstedts

SINNLIGa 
rUM
Hitta din stil och låt den 
genomsyra ditt hem
Hur skapar man sitt dröm-
hem? Receptet är enkelt 
- gå till dig själv och låt 
bostaden bli en spegel 
av den du är. Då kommer 
du att trivas. Så säger Lulu Carter, en av 
Sveriges mest färgstarka inredningsper-
sonligheter som här delar med sig av sitt 
yrkeskunnande. 

/ Lulu carter & Annika Eidenert
Bonnier fakta

inSpirErandE 

böcker

Emma-fåtölj. Den var ner-
sutten med trasig klädsel när 
den köptes på en återvinnings-
marknad. Fåtöljen fick ny fyll-
ning på sits och rygg, därefter 
kläddes den med stickade lappar 
som först syddes ihop till ett tyg.

Svartvit fåtölj med hundbädd. Fåtöljen var i gott 
skick med klädseln var trasigt. Möbeltyget hittades på 
Röda Korset. Armstöden och benen målades svarta. 
En ny nackkudde syddes. Hundbädden snickrades ihop 
och kläddes med överblivna tygbitar från fåtöljklädseln. 
Insidan stoppades med ”fuskpäls”.

Blompiedestalen består 
av hoplimmade gamla 
uppslagsböcker som sedan 
har grundats och lackats 
vita. Mycket dekorativ i 
vilket rum som helst både 
ute och inne.

runt syskrin som först har klätts med 
fyllnadsvadd och sedan med hopsydda 
mormorsrutor. Locket har också klätts 
med fyllnadsvadd och fått rundvirkad 
klädsel. Den är så stabil så att den utan 
problem kan användas som extrastol eller 
varför inte som extraförvaring i en hall.

En så kallad Tripp-Trapp- pall, ett fynd 
från återvinningsmarknaden. De gamla 
linoleumplattorna skrapades först bort, 
sedan limmades presentkartong dit istäl-
let. Slutligen lackades kartongen några 
varv med möbellack. Den här pallen vill 
man verkligen inte gömma undan!

Pianopallen. Först slipades pallen lätt 
och penslades med teakolja. Sedan 
kläddes den med det nya tyget, som 
är gamla farsdagsslipsar som sytts ihop 
och quiltas. Den pryder verkligen sin plats 
även för den som saknar piano.

En ”udda” stol inköpt på 
Röda Korset som blev en 
dekorativ hallmöbel. Alla 
som ser den när de kommer 
in säger att man inte kan låta 
bli att sitta på den.  Den är klädd med 
6-kantiga mormorsrutor och virkade 
bitar som sytts fast för hand.

text & design: marita åhman


