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Trädgård med 
japansk harmoni sid 22

日本庭園

fasader som 
ger karakTär 
åT huseT sid  11

Hantverk  
på Höjden

sid 4

 Öppet: Vardag 7-16, Torsdag 7-18

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

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

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

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –
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– Trots den snabba prisutveck-
lingen och ett stort intresse från 
allmänheten så är den svenska 
solcellsmarknaden fortfarande i 
hög grad bunden till olika politiska 
beslut, såsom solcellsstödet och 
förslaget om skattereduktion. 

På sikt så tror jag dock att vi 

kommer att få se en fortsatt väx-
ande solcellsmarknad i Sverige 
eftersom intresset är stort bland 
allmänheten och en majoritet av 
den svenska befolkning vill se 
större satsningar inom solenergi, 
säger Johan Lindahl på Uppsala 
Universitet som ansvarar för att 

ta fram den svenska statistiken på 
uppdrag av Energimyndigheten.

priser för moduler har sjunkit. 
En bidragande faktor till det ökade 
intresset är prisutvecklingen 
för solcellssystemen. Priserna 
för både enskilda moduler och 
kompletta nyckelfärdiga system 
fortsatte att gå ner under 2013.

Den största orsaken till att 
systempriserna i Sverige gått ner 
är att priserna för moduler har 
sjunkit på den internationella 
marknaden. 

En annan anledning är att kon-
kurrensen på den svenska mark-
naden ökar i takt med att mark-
naden växer, vilket pressar ner 
priserna.

– jag tror inte att vi kan räkna 
med en lika snabb prisreduktion 
som de senaste åren framöver då 
modulpriserna på världsmarkna-
den stabiliserats under det senaste 
året. Dock kan nog priserna gå ner 
lite till om den svenska marknaden 
fortsätter att växa, eftersom att det 
innebär att installationsföretagen 
får en stadigare ström av uppdrag 
och kan köpa in större mängder 
material åt gången, säger Johan 
Lindahl.

 
– allmänhetens intresse för 
solceller är glädjande, eftersom det 
kan bidra till ett långsiktigt hållbart 
energisystem i Sverige, säger Sara 
Bargi, tillförordnad enhetschef på 
Energimyndighetens kraftenhet. 

Intresset för solceller fortsätter växa snabbt i Sverige. 
Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, 
jämfört med 8,1 MW under 2012. Den starka tillväxten 
beror främst på sjunkande systempriser samt fortsatt 
ökat intresse för solceller. 

lägre prIS
för nyckelfärdiga solcellsystem

Priserna på solceller kan gå ner lite till om den svenska marknaden 
fortsätter att växa.

Femvägsskälet 3, V:a Frölunda    tel: 031-29 93 00         www.abitra.se 
vard:  7–18    lörd:  10–15

specialist på lister
och inredningsträ

Hur gör du för att 
byta trappa utan att byta trappa?

Tillverkat 
i Sverige
Tillverkat 
i Sverige

Inte nog med att vi har landets bredaste 
listsortiment – vi har eget snickeri också!

Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05
Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80

Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00

TA INGA 
GENVÄGAR. 
SKAPA DEM.

Fullutrustade för krävande dagligt arbete.  

Se alla hårda fakta på www.joNSERED.SE

joNSERED  
CoMbI CuTTER CC 2235:  

4 900 KR (ord pris 6 100 kr)*

joNSERED  
GRÄSTRIMMER GT 2128:  

1 900 KR (ord pris 2 500 kr) 
+  hörselskydd med plexivisir  

på köpet (värde 275 kr)*

joNSERED  
FRoNTRIDER FR 2315 MA:  

31 900 KR
+  hörselskydd med  

FM-radio på köpet  
på köpet  
(värde 1 075 kr)*

* Tidsbegränsat erbjudande. Gäller endast produkterna i denna annons.

http://www.abitra.se
http://www.jonsered.se
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hela arbetslaget från JFG Byggmontage 
är på plats när vi anländer till den lantliga 
gården i Lerum. Takläggarna har avlägsnat 
de gamla tegelpannorna och är i full färd 
med att spika ny råspont på det brädklädda 
yttertaket.

– Ett flertal tegelpan-
nor var spruckna och 
söndervittrade vilket 
har lett till vattenska-
dor på vindskivorna 
och takfotsändarna. 
Men själva yttertaket 
med brädfodringen 
har hållit sig intakt 

och det är bara på ett fåtal ställen som vi 
behövt göra förbättringar, berättar takläg-
garen Fredrik Gustavsson.

fredriks kollega, Christer Svantesson 
från företaget Factus, är också på plats. 
Han är specialiserad på byggnadsvård och 
arbetar med tak- och fasadrenoveringar 
av äldre hus.

– Den här släktgården uppfördes 1885 
och har gått i arv i flera generationer. 
Huset är gediget byggt med kärnvirke i 
stommarna vilket bidragit till att det stått 
sig bra genom alla år, trots att underhållet 
inte varit det bästa, säger Christer.

på gårdsplanen står pallar med nya 
tvåkupiga tegelpannor från Vittinge. De 
ska ersätta de tidigare takpannorna från 
1940-talet som kom Heby tegelbruk, en 
dåtida konkurrent till Vittinge.

– En del kunder vill gärna behålla sina 
gamla tegelpannor och vill att vi återläg-
ger dem efter renovering. Det brukar 
inte vara något problem om pannorna 
är i gott skick. Men kostnaden är nästan 
detsamma som vid nyläggning, så därför 
blir det oftast nya pannor istället, säger 
Fredrik Gustavsson.

Att byta tak på ett gammalt trähus kräver rätt material 
och rätt kompetens. Villa & Fritid begav sig till en släkt-
gård i Lerum för att följa ett pågående takläggningsar-
bete på hög nivå.

text: lars bärtås | bild: jan-erik weinitz

hanTverk 
på höjden

priset på tegelpannor är betydligt 
högre än på betongpannor, som är det 
vanligaste takmaterialet på villor idag. Å 
andra sidan har tegel generellt en längre 
hållbarhet, påpekar Fredrik.

– Med rätt skötsel kan gamla tegelpan-
nor hålla en bra bit över hundra år. De 
nytillverkade är lite mer porösa och är 
inte riktigt av samma höga kvalitet, men 
de håller ändå betydligt längre än de 
flesta typer av betongpannor.

under tiden som vi pratar har ar-
betslaget spikat färdigt råsponten. 

Nästa moment är att rulla ut och fästa 
takpappen. Här gäller det att vara nog-
grann med infästningar så att det inte 
uppstår glipor som riskerar att släppa 
in regnvatten och fukt.

– I normala fall ska underlagspappen 
bytas ut var 30:e år, oavsett om taket 
är täckt med tegel-, betong- eller plåt-
pannor.  Det är viktigt att välja papp av 
bra kvalitet; i vårt fall använder vi en 
beprövad sort, YAP 2200, som är slitstark 
och hållfast, berättar Fredrik.

Stabilt underlag. Takläggarna från JFG Byggmonatge är i full färd med förstärka 
det gamla underlagstaket med ny råspont.

- Förr i tiden byggde man mer hållbara hus, 
konstaterar byggnadsvårdaren Christer 
Svantesson.

Takpappen 
rullas ut. 
Det är viktigt 
att satsa på en 
underlagspapp 
av bra kvalitet, 
annars riskerar 
man att få byta 
pappen tidigare.

Lättare. 
Starkare. 
Vackrare.
Räkna själv på ditt nya tak 
och få mer inspiration på 
www.decra.se

DECRA
Taksystem

BYGGVARUHANDELN FÖR PROFFS  
OCH GÖR-DET-SJÄLVARE

ALLT  
FÖR  

TAkET

Tak &  
byggplåT ab

Argongatan 16, Åbro Industriområde, Mölndal

Tel: 031-746 63 00 • Öppet: Månd-Fred 0700 - 1700

www.hjm.se

Vi hjälper dig med  • betong • byggplåt • tegel  

• takplåt • väggplåt • plasttak • takfönster • taksäker-

het • takavvattning • Vi gör äVen BeSLAg efter dina mått

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

www.armat.se

ModoPlus-betongtakpannan  
med vacker lyster och hög slitstyrka.

Lyft blicken och  
sätt en ny Trend
Plannja Trend är ett lättmonterat tak som ger ditt 
hus ett extra lyft. Genom att den ena plåtsidan 
klickas fast och den andra sidan fästs med en skruv 
som döljs av nästa plåt blir det inga synliga skruvar.

Plannja Trend finns i fem kulörer i den 
slitstarka beläggningen Plannja Hard Coat.
Uppdatera taket med Plannja.se

PLÅT, RÖR, STÄNGER, BALKAR Allt i järn och stål. Rör, balkar, formrör, handelsstål. Plåt- kallvalsad,  
-varmvalsad, galvaniserad, mönstrad, perforerad, färgad.   Vi hjälper dej tillrätta!

http://www.decra.se
http://www.hjm.se
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Vid takläggning på modernare villor brukar 
man numera lägga en diffusionsöppen 
underlagsduk som, likt Gore Tex, är vat-
tentät på utsidan men samtidigt kan släppa 
igenom fukt från vindsutrymmet.

– Men även en sådan duk måste, precis 
som vanlig takpapp, bytas efter ungefär 
30 år.

underlagstaket ska kompletteras 
med läkt som tegelpannorna ska vila på. 
Pannorna ska därefter fästas med rostfria 
takpannekrokar så att de ligger säkert. 
Detta moment är lite tidsödande: ungefär 
var tredje panna behöver fästas och enligt 
Fredriks beräkningar lär det gå åt cirka 
1000 krokar på det här taket.

– det är viktigt att man inte slarvar 
med detta moment, vilket tyvärr är ganska 
vanligt i vår bransch.  Det finns en del ak-
törer på marknaden som lockar med ”ett 
bra pris” men inte är så noggranna med 
hantverket, säkerheten och kvaliteten på 
materialen. 

Forts sid 8

”Det kommer att 
hålla tätt många år framöver”

Tätt tak med nya tegelpannor är toppen! Så här 
såg det ut före takbytet - och efter.

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

SMART • STARK • TRYGG • TYST

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/F1255

och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.
 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 

ETB Värme AB 031-704 23 60
GAK Service AB 031-28 67 94
N-Center AB 031-742 35 60

Rörpac AB 031-44 10 30
Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18

Vuab 031-340 07 40

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

monier.se

VITTINGE – ett stycke svensk byggnadshistoria
Vittinge tegelbruk har sedan 1880-talet tillverkat det klassiska Vittingeteglet. Det är idag Sveriges 
enda tegelbruk för takpannor, beläget på en plats med perfekt lera som är rik på järn och utan kalk. 
Vittingeteglet är en ren naturprodukt som består av lera och vatten – ingenting annat. Det ger  
teglet dess karaktäristiska röda färg som bara blir vackrare med åren.

Enklaste vägen till ett nytt tak
Vi har allt du behöver för ett komplett och säkert tak. Våra produkter genomgår  
hårda klimattester som gör att vi kan garantera att de håller. På monier.se hjälper  
vi dig dessutom att komma i kontakt med takläggare. Enkelt, eller hur!

Klangfärgsg 4C • Västra Frölunda • Tel: 031-69 70 80

Redegatan 10, 
Västra Frölunda

Tel: 031 - 29 22 55

Stationsvägen 6, Stora Höga • Tel: 0303-79 88 30 

Byggmästareg 3,  
Kungälv

Tel: 0303-625 00

Vallersviksv. 3, Frillesås • Tel: 0340 – 65 02 11

http://www.nibe.se/F1255
http://www.monier.se
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- Risken är att det billiga priset i 
slutänden blir en dyrköpt erfarenhet 
för husägaren.

ett hustak är alltid utsatt för vä-
der och vind och bör inspekteras och 
underhållas med viss regelbundenhet. 
Är det lämpligt att klättra upp och 

inspektera sina takpannor själv?
– Nej, inte om du är ovan vid klättra 

på tak. Min rekommendation är att 
låta en takläggare göra översynen 
och bedöma vilka eventuella åtgärder 
som behövs. Det är värt tiden som du 
betalar, inte minst med tanke på de 
risker som finns med att kliva omkring 
på ett sluttande tak. 

fredrik räknar med att takarbetet 
på den gamla gården omfattar sam-
manlagt fem arbetsdagar. Då har huset 
även försetts med nya vindskivor och 
hängrännor, vilket ingår i offerten. 
Gårdsägaren – som inte är hemma 
under vårt besök – har säkert mer 
renoveringsjobb att fundera över. Men 
taket behöver han åtminstone inte 
längre tänka på. 

Tänk på säkerheten på taket

Miljönyhet!

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 i färgfackhandeln.
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
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– Det nya taket kommer att hålla tätt 
många år framöver, säger Fredrik 
Gustavsson, . JFG Byggmontage

t-emballage.se

T-Tak Evo

Vår underlagstäckning har 
förstärkt klisterkant och kan 
användas på taklutning ner 
till 6 grader. P-märkt och 
godkänd.

Shingeltak

- ett kreativt alternativ 
till pannor och plåt.

Ventilations- och 
takprodukter 

från Vilpe.

för all ventilation och takgenomföringar.

Snabbt - Enkelt - Säkert

Annons_Villafritid_100 x135.indd   1 2014-04-23   08:04:25

Tel. 031 - 16 46 16 
Mobil. 0708 - 16 46 16

Säkrast efter kl. 17.00

Omläggning Och reparatiOner 

av papptak

•	15	års	garanti
•	27	års	branschvana 
•	Fr	100	kr/m2	+	moms
•	Fasta	priser,	allt	ingår!

Ring och prata 
tak med Jonas

För	den	kvalitets- 
och	prismedvetne!

Nytt ROT-avdrag 
halverar arbets-

kostnaden

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

boka en fuktanalys 
Ring nu! 010 - 330 06 30
Se vår utställning på ”Husknuten”  
Västra Frölunda 
Öppet: mån 12-14, tis-ons 14-18, sön 12-15.  

www.kallartorken.se

Dränera utan 
att	gräva!

Våra montörer är utbildade hos VelUX takfönster

fönster
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

träfönster 
trä-aluminium 
Komposit-alu 

pvc

Fönster och montage i samma aVtal

Låt dig inspireras

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

Låt dig inspireras
Hitta DiTT DrömHuS 
på Husknuten

ring	för	annonsbokning	Erling	Marklund	070-29	55	377

http://www.sioo.se
http://www.t-emballage.se
http://www.wasatak.se/
http://www.husknuten.se
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Karaktären på ditt hus bestäms 
mycket av vilken fasadbeklädnad 
huset har. Ett hus med träfasad 
ger ett helt annat intryck än 
samma husmodell i puts eller 
tegel. Men du gör klokt i att inte 
bara se till utseendet. De olika 
fasadmaterialen skiljer sig åt även 
när det gäller livslängd, underhåll 
och pris.

träpanel förekommer i många 
olika utföranden och är den abso-
lut vanligaste fasadbeklädnaden 
i Sverige. Även tegel och puts är 
vanliga fasadmaterial. Men det 
förekommer också en mängd 
alternativ att välja mellan, till 
exempel skivmaterial, sten, alu-
minium och plast.

priset är givetvis en viktig 
faktor. Men titta inte bara på 
kostnaden per kvadratmeter. 
Har ditt hus många dörrar och 

fönster, eller många vinklar och 
vrår, blir arbetsinsatsen större 
än om huset mest består av stora 
fönster och raka ytor. Tänk också 
på att ett högre pris initialt kan 
ge lägre boendekostnader på 
sikt om du slipper underhåll och 
reparationer. Ett välisolerande, 
energisnålt material kan sänka 
uppvärmningskostnaderna. 

Det går även att blanda olika 
material, till exempel trä och 
skiffer, vilket ger personlig prägel 
på huset. Sydsidan som är mest 
utsatt, kan eventuellt också be-
höva kläs i ett mer tåligt material 
än övriga huset.

i en del områden styr detaljpla-
nen hur en fasad ska se ut. Börja 
därför med att kontrollera hos 
stadsbyggnadskontoret vilken 
typ av fasad du har rätt att välja 
till huset.

Fasader som ger

karakTär 
åT huseT 

Trä, puts, tegel – eller kanske fibercement eller 
plast? Valet av fasadmaterial bestämmer inte bara 
utseendet på ditt hus utan även hur mycket jobb du 
behöver lägga ned på det i framtiden.

text: lars bärtås

Forts sid 12
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PVC fasad från royal Fasad

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  ....... 031-790 47 00

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

VÄSTRA FRÖLUNDA  TOOLAB ..................................... 031-87 83 85

LAGETS NYA STJÄRNA – iMow.
Den stora stjärnan är iMow. En helt ny mittfältsmotor som  
elegant rör sig över hela planen. Men det finns kompisar 
som röjer, klipper, tar kanterna och snyggt sågar  
sig fram. Alla kända för sin bländande teknik och styrka. 

stihl.se
Erbjudandet gäller t.o.m 20140731.
Med reservation för tryckfel.

Våra återförsäljare är speciellt utvalda av  
oss på grund av sin kunskap, erfarenhet  
och servicekänsla. Du får tala med någon  
som kan det de säljer. För din trygghet  
och säkerhet.

FRÅGA 
NÅGON 
SOM VET

BÄST PÅ PLAN!
19.900:-FR

Å
N

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!

Wood’s MRd-14
Lämplig för badrum, torkrum eller små källare. Ger 
mer värme än den drar energi (värmepumpseffekt). 
Autostängning/start på  +5ºC, bra vid användning i 
t.ex. båten eller i sommarstugan. Luftfilter och rymlig 
vattenbehållare. 

Ord pris  2.495:-  NU 1.995:-
Wood’s ds28F
Denna robusta maskin är en perfekt ”allround-
avfuktare”. Driftsäker, överlägsen kapacitet.
Det nya unika SMF-filtret renar luften från mögel-
sporer och andra skadliga partiklar. 6 års garanti!

Ord pris 4.995:-  NU 3.995:- Sveriges i särklass 
mest sålda avfuktare

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

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 140831. Med förbehåll om eventuella tryckfel.

Ljusare tider hos Järnia!

AbUs  Sea-Snow 37-55- 
Hänglås av stål med bygel 
av härdat stål. 250.000 olika 
nyckelkombinationer för högsta 
säkerhet. klass 3.
Ord pris 819:- 

AbUs  Låskätting 
av härdat stål, tyg-
klädd. Godkänt i klass 2 
och 3 tillsammans med 
klassiska hänglås.
 Ord pris 659:- 499:-

595:-

våt & gRovdAMMsUgARe
TE-VC 2230 SA i Eco power serien.
En storsäljare med extremt bra testresultat.
Hög sugkraft och låg energiförbrukning.
Kraftfull, tyst och energisnål Silent Bi-Turbo 
motor med dubbla fläktar.
Inbyggt eluttag, max 2250 W.
Rostfri 30 lit. tank med avtappningsplugg.
Praktisk låda för tillbehör. Blåskoppling,  
3 meter slang, sugrör i metall med teleskops-
funktion, skumfilter för våtdammsugning.
Tillbehör för mattor, släta golv och våt-
dammsug ingår. 230 V, 1150W. Vikt kg: 10,1

Ord pris 1.695:-  NU 1.495:-

Vackra utomhusgolv som 
håller färgen

• Välj mellan många vackra kulörer.

• Håller tre gånger längre än träolja.

DEMIDEKK TERRASSLASYR

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅBLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

http://www.stihl.se
http://www.stenhulth.se
http://www.jarnia.se/
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trä: Ger stora valmöjligheter men 
kräver också att du sköter om den. Fa-
saden ska tvättas och målas om ungefär 
var 10-15 år beroende på färg och läge.

Egenskaper: Lättarbetat material, en-
kelt att bygga till, förändra eller renovera, 
många stilar att välja mellan, god håll-
barhet vid rätt skötsel. Samtidigt kräver 
materialet regelbundet underhåll.

plast: 
 I Sverige säljs Kaycan-panelen som är 
en plastfasad med träimiterande struk-
tur. Fasadskivorna är genomfärgade och 
förekommer främst i ljusa pastellfärger. 

Egenskaper: Underhållsfritt, tåligt 
mot väder, vind och sol. Fritt från mögel 
och alger och enkelt att tvätta.

Västkustpanelen av Aluminium

olika fasadmaterial
b
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fiber 
cement:  
Liknar en träfasad men 
består i själva verket av 
träfiber armerat med 
cement. Materialet kan 
ersätta en hel fasad 
eller detaljer som vind-
skivor och gavelspetsar. 

Egenskaper: Brand-
säker, fuktbeständig, 
enkelt att montera själv 
och finns i en mängd 
kulörer.

aluminium: 
Plåt och aluminium är ma-
terial som ökar i popularitet 
såväl på tak som fasader. 
Utseendemässigt brukar 
fasadskivorna likna träpa-
neler och finns i flera olika 
kulörer.

Egenskaper: Underhålls-
fritt material och väder-
beständigt, förhållandevis 
enkelt att montera och lätt 
att tvätta av.

skiffer: 
Fasadsystem av skiffer ger huset 
en exklusiv karaktär. Skifferplat-
torna monteras i regel på lig-
gande träläkt eller metallister. 

Egenskaper: Färgbeständigt, 
ekologiskt och hållbart naturma-
terial. Eftersom skiffer innehåller 
olja trivs inte mögel eller alger på 
materialet.

tegel: Är ett naturmaterial som 
ger ditt hus flera hundra års livslängd så 
länge du, vid behov, reparerar murbru-
ket.

Egenskaper: Lång livslängd och bra 
hållbarhet, lågt underhållsbehov, står 
emot fukt bra. 

puts:  
Används ofta i södra Sverige och ger 
huset ett pampigt uttryck, men det är 
viktigt att du väljer rätt konstruktion och 
en erfaren entreprenör eftersom du kan 
få fuktproblem annars.

Egenskaper: Ger ett robust hus, mer 
underhållsfritt än trä men måste putsas 
om cirka var 50:e år. 

Nordskiffer

Har du problem järn och 
mangan i ditt brunnsvat-
ten? Nu finns en ny pro-
dukt som avlägsnar pro-
blemet effektivt. 

Höga halter av järn och mangan är 
vanligt problem i många dricks-
vattenbrunnar. I vår lanserar 
företaget Callidus en ny 
typ av filtermassa, X3M 
(Extreme), som bidrar 
till effektivare rening av 
dessa metaller.

– Vi har själva testat 
filtermassan i tre års 
verklig drift ute hos kund 
och kommit fram till att 
den är minst två till tre 
gånger så effektiv än vad 
som vanligen erbjuds på 
marknaden, säger Jens 
Bengtström, VD för Cal-
lidus AB.

– Detta innebär att vi kan rena 
betydligt högre halter av järn/
mangan. Eller så kan man välja 
halva storleken på filtret, vilket 
innebär att filtret blir betydligt 
mindre utrymmeskrävande.

Callidus lanserar i vår även ett 
fritidshusfilter för under 10 000 

kronor. Det är ett järn- och 
manganfilter som i kombi-
nationsutförande också kan 
höja pH-värdet.

– Det är en enklare, ma-
nuell modell med det nya 
filtermaterialet just an-
passad för fritidshuset. 
Önskar man automatisk 
drift så finns våra X3M 
filter som en valmöjlighet, 
säger Jens Bergström.

LB

effekTivare 
vaTTenrening

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  ....... 031-790 47 00

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

VÄSTRA FRÖLUNDA  TOOLAB ..................................... 031-87 83 85

stihl.se
Erbjudandet gäller t.o.m 20140731.
Med reservation för tryckfel.

En lätt och lätthanterlig kallvattentvätt. 
Utrustad med en praktisk snabbkopp-
ling för enkelt munstycksbyte, hjul för 
enkel förflyttning samt dubbla mun-
stycken. 

1.590:-
ORD PRIS 2.190:- NU

STIHL HÖGTRYCKSTVÄTT RE 98 

1.190:-
ORD PRIS 1.490:- NU

Tyst och effektiv, elektrisk häcksax för din trädgård.  
Har dubbelslipad kniv, låga vibrationer och låg vikt.

STIHL HÄCKSAX HSE 52

1.690:-
ORD PRIS 2.290:- NU

Kompakt, robust och bränslesnål motorsåg med  
högeffektivt antivibrationssystem. Perfekt till att såga 
ved med och för byggjobben runt huset.

STIHL MOTORSÅG MS 170

BÄST PÅ PLAN!

IMOW

19.900:-FR
Å

N

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!

http://www.stihl.se
http://www.ivt.se
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Innan du bygger en pool bör du ta reda 
på om den kräver bygglov, marklov el-
ler anmälan. Det är också viktigt att du 
bygger den barnsäkert och har ett bra 
skydd runt poolen så att ingen kan trilla 
ner i den.

För att bygga en pool behöver du oftast inget 
bygglov. Men poolen kan, beroende på hur 
den ser ut och är konstruerad, omfatta  något 
annat som kräver lov, till exempel en mur 
eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast 
eller skjutbart, så kan själva taket beroende 
på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. 
Om man bygger en altan eller sätter upp ett 
plank runt poolen så kan det också behövas 
bygglov för det.

Marklov kan behövas om du schaktar eller 
fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. 
Anmälan kan krävas om man ansluter poolen 
till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Skydd vid bassängen
Drunkningsolyckor är den vanligaste döds-
orsaken bland små barn. Barn utforskar sin 
närmiljö och kan av misstag ramla i en 
pool om det saknas skyddsanordningar.

Boverkets byggregler gäller endast 
för fasta pooler och bassänger på 
tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret 
för att uppfylla kraven vilar på fastig-
hetsägaren. 

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd 
mot olycksfall om vattnet djupare än 20 cm. 
Lämplig skyddsanordning kan vara:

Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att 
barn inte kan krypa under eller klättra över. 
Om det finns grind bör den förses med lås. En 
skyddstäckning med presenning eller skydds-
nät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet 
måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lös-
ningar än de ovan. Men man måste visa 
att den alternativa lösningen håller samma 
säkerhetsnivå som exemplen.

Källa: Boverket

viktigt att bygga

en barnsäker pool

Ansvaret för att uppfylla säkerhetskraven 
vid poolen vilar på fastighetsägaren. B
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Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

DEMIDEKK ULTIMATE 
– Nu även som helmatt 
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.

• Unik kombination alkydolja/akryl.

• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.

• Mycket långa underhållsintervaller. BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

Jotun sverige ab, box 151, 421 22 västra frölunda 
telefon 031-69 63 00, fax 031-69 63 97

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

DEMIDEKK ULTIMATE – Nu även som helmatt 

Visst känns det behagligt när huset är nymålat. Välj Demidekk Ultimate nästa gång, så kan du 
njuta längre av den känslan. För det kommer att dröja tills du behöver måla igen.

Demidekk Ultimate fi nns nu även som helmatt. Oavsett om du har ett traditionellt hus eller ett 
helt modernt kommer det helmatta eleganta utseendet få ditt hus att framstå på ett helt nytt 
sätt. Störst utbyte av den helmatta känslan ger val av mörka och mättade kulörer men det är du 
som bestämmer: Demidekk Ultimate Helmatt erbjuds i de allra fl esta tänkbara kulörer.

Demidekk Ultimate Helmatt är en helt ny produkt men bygger vidare på den erfarenhet Jotun 
gjort under 40 års utveckling. Oavsett vilken glans du väljer kommer ditt hus se ut som nymålat 
längre än de fl esta i grannskapet. Det beror på den unika AMA-teknologin – en kombination av 
alkydolja och akryl som ger mycket långa underhållsintervaller och suverän kulörstabilitet. 
Jämfört med traditionella helmatta utomhusfärger är det närmast en revolution.

Vill du veta mer om Demidekk Ultimate och hur du håller huset nymålat längre, besök din 
Jotun-handlare eller www.jotun.se BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

ASKIM HantVerksVägen 12
tel 031-748 47 30

KUNgälV teknikergatan 7
tel 0303-630 40 

MÖlNlYCKe HönekUllaVägen 21
tel 031-88 56 88

ONSAlA mariedalsVägen 234
tel 0300-618 88

pArTIlle mellByVägen 33
tel 031-340 05 70 

STeNKUlleN färgVägen 6
tel 0302-222 45

VArBerg Birger sVenssons Väg 19
tel 0340-890 25 

Välkommen in i våra butiker - besök gärna vår hemsida www.colorama.se

gÖTeBOrg danskaVägen 96 
tel 031-337 55 50

Har du tröttnat på din sluttande trädgård?

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

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.

100 m2 tomt på köpet? Keystone 
Country Manor

Keystone 
Garden Wall

Heda
KombimurKeystone Compac

Keystone
Compac Cut

Heda
ÖverSten

Heda 
Kombimur Plus

Storås industrig 14, Angered 
Tel 031-330 11 01 

www.platt-tjanst.se

s t e n

PLAT T-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan  197 1

s t e n

PLAT T-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan  197 1

s t e n

PLAT T-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan  197 1

s t e n

PLAT T-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan  197 1

http://www.colorama.se
http://www.jotun.se
http://www.jotun.se/
http://www.heda.se
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Tidigare hade Socialstyrelsen ansvaret för 
information om enskilda dricksvattenbrun-
nar. Men från och med i år ligger ansvaret 
hos Livsmedelsverket, som även startat en 
upplysningstjänst dit brunnsägare kan ringa 
och ställa frågor.

- vi är för närvarande i en uppbyggnads-
fas där vi håller på att samla in ny fakta om 
kvaliteten på brunnsvatten runt om i landet. 
Vi hoppas att det på sikt ska leda till en för-
bättrad informationsservice för alla som har 
frågor kring brunnsprovtagning och dricksvat-
tenkvalitet, säger Pär Aleljung, rådgivare på 
Livsmedelsverket.

Sedan tidigare finns 
en rekommendation 
att brunnsägare bör 
testa sitt brunnsvat-
ten ungefär vart tredje år. 

- Det kan dock finnas skäl att ta vattenprov 
oftare, i synnerhet om du misstänker att något 
är fel på vattnet. Det kan inträffa händelser där 
du bor, till exempel översvämningar, läckage 
från avlopp, kemikalieutsläpp eller nybyggna-
tioner som påverkar dricksvattnet i brunnen. 

pär aleljung uppmanar alla brunnsägare 
som lämnar in vattenprov att låta Livsmedels-
verket få ta del av vattenlaboratoriets analys. 

Det krävs nämligen ett medgivande för att 
analysföretaget ska vidarebefordra denna 
information. 

- Det skulle hjälpa oss att kartlägga vilka 
föroreningar som finns i olika områden. Med 
denna kunskap kan vi också ge en mer precisa 
råd till brunnsägare som kontaktar oss.

har du frågor om ditt brunnsvatten kan du 
kontakta Livsmedelsverkets upplysningstjänst.

LB

livsmedelsverket startar

rådgivning 
om egen brunn

Om du misstänker att något är fel på vattnet i din brunn 
ta regelbundet vattenprov.

Sedan årsskiftet har livsmedelverket övertagit infor-
mationsansvaret om dricksvatten i enskilda brunnar. 
Nu finns även en upplysningstjänst dit du kan vända 
dig med brunnsfrågor.

• Spolning och slamsugning av 
   ledningar och brunnar

• Underhållsspolning av lägenheter  

• Tömning av septi tankar 

• Relining 

• TV-inspektion av ledningssystem   

• ADR-Transporter och omhändertagande  
  av farligt avfall

• Brunnssprängningar med modern  
  utrustning

 Jour dygnet runt

Din leverantör inom AvfAll - vAtten - Avlopp 

tel 031-33 00 500     order@cleanpipe.se     www.cleanpipe.se

c

• Spolning och slamsugning av 
   ledningar och brunnar

• Underhållsspolning av lägenheter  

• Tömning av septi tankar 

• Relining 

• TV-inspektion av ledningssystem   

• ADR-Transporter och omhändertagande  
  av farligt avfall

• Brunnssprängningar med modern  
  utrustning

 Jour dygnet runt

Din leverantör inom AvfAll - vAtten - Avlopp 

tel 031-33 00 500     order@cleanpipe.se     www.cleanpipe.se

c CHAMPION™ 
En mästare för små och medelstora gräsmattor. Låg vikt 
och perfekt balans gör den extremt lättkörd. Kåpan är 
försedd med en avtagbar insats. När gräset är högt eller 
tjockt går klippningen lättare om du tar bort insatsen. Allt 
för att du ska få perfekt resultat vid olika klipptillfällen. 
Briggs & Stratton motor.

5.400:-

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 gräsmat-
tan. Slitstark framhjulsdrift. Kan även fås med elstart.
Briggs & Stratton motor.

EXCELLENT™
En av våra absoluta bästsäljare med ett enastående klippre-
sultat. 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. Kan även fås med elstart.

Pris från 5.900:-

COMET™ 
En Mulcherklippare som klipper lite bredare och som pas-
sar 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.

Klippo firar 60 år

Pris från 8.300:-

Pris från 8.900:-

www. Klippo.se

Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05 
göteborg: Entreprenadbutiken AB, 031-51 44 50
göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård, 031-68 38 80
göteborg: Järnartiklar AB, 031-337 08 00
Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00

http://www.cleanpipe.se
http://www.klippo.se
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Vattenrening 
för fritidshus!

Äntligen ett bra pris på Järn, 
Mangan och pH filter, för dig 
som vill ha ett bra vatten.
Ett enklare �lter helt enkelt.

Ring 0771-99 77 20 eller
maila info@callidus.se

NYHET!
9980kr

Att ha en egen bergsborrad brunn 
känns oftast tryggt och säkert, men 
får du tillräckligt med vatten?

När vattnet inte räcker till, blir det genast 
jobbigt. Att stå i duschen med lödder i håret 
och vattnet slutar rinna är ingen rolig historia.

Lösningen kan vara att renspola brunnen 
från bottensediment. Det är inte ovanligt att 
det ligger några meter med stenmjöl och slam i 
botten. Att spola bort detta ger ofta både ett re-
nare, godare vatten och även en ökad tillgång. 

Räcker inte denna åtgärd återstår det att 
“spränga” brunnen. Förr i tiden skickade man 
ner en dynamitladdning, men på 70-talet ut-
vecklades en metod, där man pressar ner vat-
ten under mycket högt tryck. Detta vidgar och 
öppnar förekommande sprickor i berget, så att 
vattnet i omgivningen lättare skall rinna till. 

För att inte riskera att öppna sprickor uppåt 
mot ytvatten, sätts en manschett på lämpligt 
djup, och sedan pressar man vatten genom 
denna, med uppåt 100 bar tryck. Det motsvarar 
en 1000 meters vattenpelare.

Metoden används ofta och brukar ge ett 
mycket bra resultat. I genomsnitt brukar brunn-
nen ge ytterligare ca 200 liter i timmen, men 
det finns också exempel, där vattentillgången 

ökat med 1000 liter i timmen eller där effekten 
helt uteblivit.

är då detta en riskfri metod
Erfarenhet visar att det är mycket sällan det 
blir fel, men visst kan det gå galet. Vanligast är 
att man får ner ytvatten i brunnen, och då kan 
få humussmak eller orent vatten. Lösningen 
är en tätningsmanchett som hindrar ytvatten 
att komma ner.

 Problem med grumligt vatten, från slam 
i bergets sprickor, kan också inträffa men 
brukar vara övergående och försvinner oftast 
med hjälp av flitig användning av vatten eller 
genom att installera ett filter.

Det händer även, i vissa områden, att det 
öppnas en spricka till en saltdepå, vilket kan 
ge att helt otjänligt vatten. Då är det en avsalt-
ningsanäggning som gäller, med en tillhörande 
hög kostnad.

Men det finns ingen anledning att överdriva 
riskerna. De allra flesta får ett mycket bra re-
sultat av en tryckning. Anlita en entreprenör 
med hög yrkeskunnighet, som känner till ditt 
område, så kan de ge dig råd och en riskbe-
dömning. 

text: Tommy Johansson

liTe vaTTen i brunnen?
✃

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

Galant-plast aB

tillverkas till husbil och båt i alla 
storlekar och former.

Balkongskydd och dynor sys på 
beställning till hem, restaurang, hotell 
och företag.

Gäst/barnmadrass ex 80x198x9.... 640:-

Möbeltyg.......................................fr. 100:-

Galon/Konstläder jätteurval........fr. 129:-

Bäddmadrass

Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning

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

Ansvarsförsäkrade

Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning

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

Ansvarsförsäkrade
Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning

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

Ansvarsförsäkrade

Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning

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

Ansvarsförsäkrade

Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning

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

Ansvarsförsäkrade Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning

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

Ansvarsförsäkrade

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

EN NY GENERATION SOM FÖRVANDLAR  
EVOLUTION TILL REVOLUTION
LVI kan stolt presentera nya Yali, vår senaste generation av intelligenta 
oljefyllda elradiatorer. Dessa energieffektiva oljefyllda elradiatorer har 
Mjukvärme 2.0, och en mängd funktioner som du kommer att älska. 
En innovativ och smart ”öppet-fönster funktion” samt wi-fi styrning. 
Upptäck hela sortimentet och ta reda på vad som gör evolution till 
revolution. Tillgänglig från april 2014. Endast från LVI.

LVI:s återförsäljare hittar du här:

EN NY GENERATION 
INOM ELVÄRME

Våthultsvägen 5, Stenkullen. Tel 0302 - 228 30

JOUR 
DYGNET RUNT

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

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

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

Circle
Jasper Morrison

Jasper Morrisons väl balanserade 
fönster sättning har blivit en design-
klassiker – Circle från SnickarPer. 
Nedfrästa cirklar bidrar till eff ekt-
fulla skuggningar och högdagrar.  
www.snickarper.se

YD 13G Circle

Hos oss på  hittar du
ett stort urval kvalitetsprodukter 

från välkända leverantörer! ek
furu
ask

www.baseco.se

Med all vår tradition och kunskap om norr-
ländsk furu känns det både spännande och 
naturligt för oss att blicka söderut. Där hittar 
vi andra tåliga träslag som ek och ask.
Båda med sina unika egenskaper och uttryck.

nytt
golvsortiment

http://www.callidus.se
http://www.galantplast.se
http://www.peo-vardering.se
http://www.lviprodukter.se/
http://www.lviprodukter.se/
http://www.orns.se
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Sedan 2009 finns ett statligt stöd 
för installation av solceller. Stödet 
riktas till alla typer av aktörer som 
företag, offentliga organisationer 
och privatpersoner. 

Under perioden 2013 - 2016 
har regeringen avsatt 210 miljo-
ner kronor för stöd till solceller. 
Intresset för stödet är stort och 
fram till och med mars i år har ca 
6 300 ansökningar inkommit till 
Länsstyrelserna varav ca 2 500 av 

dessa har beviljats stöd.

stödet omfattar installation av 
alla typer av nätanslutna solcells-
system och solel/solvärmehybrid-
system. Stödet utgår med max 35 
procent av investeringskostna-
den. Installationen ska vara slut-
förd senast 31 december 2016.

Mer information om stödet kan 
du få av Energimyndigheten.

en av fem svenska husägare 
funderar på att investera i egen el-
produktion de närmaste fem åren 
i form av solceller på taket eller 
egna små vindkraftverk. Ännu fler, 
drygt en tredjedel, av de som bor 
på en gård eller i en villa i glesbygd 
överväger egen elproduktion. 

Det visar senaste versionen av 
Elmätaren1, elbranschens konsu-
mentbarometer.

att installera solceller blir 
allt vanligare. Den total effekten 
hos de solceller som installerades 
2013 är nästan lika stor som den 
total effekten av alla solceller ti-
digare installerade i hela Sverige. 
Det innebär att tillväxttakten för 
solceller är enorm, även om det 
totala elen som produceras än så 
länge är liten jämfört med andra 
kraftkällor.

Enligt Elmätaren1 uppger drygt 
20 procent av Sveriges villaägare 
att de överväger att investera i 

egen elproduktion det närmaste 
året. Bland de som bor på “gård 
eller villa i glesbygd” är det mer 
än en tredjedel som funderar på 
saken.

Det vanligaste skälet till intres-
set för att producera sin egen 
el är att göra det för att spara 

pengar (58%), följt av miljöskäl 
(51%) och att man vill vara så 
självförsörjande som möjligt 
(50%).

- det som krävs för att få 
fart på den egna elproduktio-
nen är enkelhet och ekonomiska 
incitament. Exempelvis det fö-
reslagna skatteavdraget och att 
regelverket ändras så att det blir 
lönsamt att sälja den el man själv 
inte använder. Just nu verkar det 
finnas vissa skattetekniska hinder 
som vi hoppas att politikerna löser 
innan beslutet i maj, säger Helena 
Olssén, el- och samhällsanalytiker 
på Svensk Energi.

1, Elmätaren är elbranschens konsumentbarometer, som kommer ut fyra gånger om året. Under-
sökningen genomfördes av United Minds den 28-30 mars 2013  /www.svenskenergi.se

i sommar kan 
solcellerna 
gå i taket

StöD tIll SolcEllEr

Tillväxttakten för solceller är enorm, även om totala elen som produ-
ceras än så länge är liten, jämfört med andra kraftkällor.

Truckgatan 2,
Rollsbo ind. omr. Kungälv

Telefon: 0303-921 45
Öppet: vardagar 9-17, lördagar stängt

YTTERBY
 RÖR AB

KUNGÄLV

JOUR 
DYGNET RUNT

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

GÖTEBORG

KUNGSBACKA

Hantverksgatan 3, Kungsbacka • Tel. 0300-56 85 0  
månd-fred 9-18, lörd -1

hans.andersson@walterhansson.se • www.walterhansson.se
510

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

Sveriges tryggaste värmepumpar 
blir ännu tryggare.

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

IVT_luft_luft_vf0113.indd   1 2013-03-04   11:17:27

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.

Nu blir Sveriges 
tryggaste luft/luft-
värmepump ännu 
tryggare.

5

Modell 12-PHR-N

Husqvarna 330 X

26.900:-

400:-
RABATT!

När du väljer Husqvarna kan du vara säker på att du alltid får 
högsta möjliga kvalitet och en maskin som är utvecklad för just 
dig och dina behov. Välkommen in och se själv. Just nu har vi 
dessutom kampanj på flertalet av våra produkter. 

Mer information om sortimentet finns på www.husqvarna.se
C

op
yr

ig
ht

 ©
 2

01
4 

H
us

qv
ar

na
 A

B 
(p

ub
l).

 A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d.

Uppgradera 
till Husqvarna!

Husqvarna Trimmer 128R

2.900:-
Ord. pris 3.300:-

Husqvarna Rider 112C5

19.900:-
Ord. pris 22.900:-

göteborg: Entreprenadbutiken AB, 031-51 44 50

göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80

Kungälv: Kungälvs motor & Cykel, 0303-103 13

http://www.ivt.se
http://www.husqvarna.se
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För tio år sedan köpte familjen Dunmar 
sitt gatuhus i Limhamn och fick på köpet 
en liten tomt på 150 kvadratmeter. Den 
tidigare husägaren hade arbetat som 
bilmekaniker och använt tomten som 
parkeringsplats.

– Hela tomten var asfalterad och det 
enda som fanns här i trädgårdsväg var ett 
äppelträd. Vi beslöt att behålla trädet och 
klippa ned det lite som ett bonsaiträd, fast 
det syns inte längre, säger Alison Dunmar.

efter inflyttningen ägnade sig famil-
jen åt att renovera det hundraåriga huset, 
som naggats ordentligt av tidens tand. 
Först år 2008, efter en rundresa i Japan, 
började de planera hur tomten skulle se 
ut. De ville anlägga en trädgård utifrån ett 
bestämt tema och kände att de japanska 
trädgårdarna som de upplevt under resan 
var en god källa till inspiration. 

– Trädgårdarna i Japan är ofta ganska 
små, men innehåller väldigt mycket ele-

ment och intryck på liten yta. Just den 
upplevelsen ville vi försöka uppnå, sam-
tidigt som vi ville att trädgården skulle 
vara lättskött, berättar Alison.

 
det krävdes mycket planering och 
arbete för att förändra den sterila tom-
ten till en japansk oas. Till att börja med 
fick de schakta bort 50 ton asfalt och en 
massa gammalt skräp. När schaktningen 
var klar började de planera en struktur för 
trädgården med gångar, rum, växtlighet, 
vatten och ljuskällor. 

– Målet var att få in mycket på den 
begränsade ytan. Jag fick goda råd av en 
trädgårdsmästare i Limhamn om urvalet 
av växter och idag har vi närmare 900 
olika sorter, som jag själv planterat! 

trädgård med
japansk harmoni
Slingrande gångar, vajande bambu och porlande vatten. 
Familjen Dunmar har anlagt en liten japansk trädgård där 
varje kvadratmeter är noga genomtänkt.

text: lars bärtås | bild: martin palvén

Forts sid 24

Bambu, ormbunkar och singel. Familjen Dunmars japanska trädgård rymmer olika teman 
med stenar och växter som hör ihop.

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

Öppet: Måndag-fredag 7.00 – 17.00, lördag 9.00 – 13.00
Entreprenadvägen 1, Göteborg. Tel: 031 – 55 92 00    www.gardajohan.se

http://www.gardajohan.se
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under planeringsskedet 
tog familjen hjälp av ett danskt 
företag som specialiserat på 
anlägga japanska trädgårdar. 
Men de har inte följt de japanska 
”reglerna” till punkt och pricka. 
En del inslag som gräsytor och 
trädäck har de lagt till av prak-
tiska skäl. Andra element har 
valts bort, till exempel dammen.

– Det gjorde vi av säkerhets-
skäl med tanke på barnen. Vi 
tyckte att det räcker bra att ha 
en liten stenvask med porlande 
vatten istället. 

i enlighet med den japanska trädgårds-
konsten har man byggt olika rum för olika 
ändamål. De olika rummen nås via sling-
rande grusgångar med ”trampstenar”. I 

varsin ände av trädgården finns sittgrup-
per som är anpassade efter dagsljuset. I 
ena änden kan familjen inta sin frukost i 
morgonsolen. I andra änden kan man äta 
middag i skenet från kvällssolen.

Funktionen i trädgården har varit viktig, 
påpekar Alison. Familjen vill både ha plats 
för odling, umgänge och ”springutrymme” 
för barnen Alvar och Freya.

– Barnen tycker om att springa runt och 
leka, de uppskattar att hoppa på stenarna 
och leka med vattnet.

förutom det naturliga ljuset har 
man anlagt flera ljuskällor som lyser upp 

trädgården när mörkret faller. Belysningen 
är strategiskt placerad för att lysa upp 
olika element, som stenar och buskar. 
Sammanlagt finns ett 15-tal ljuskällor, de 
starkaste är placerade längst bort i träd-
gården medan de svagare är placerade 
närmare huset.

- vi la ut kablar till belysningen i 
förväg innan vi planterade. Svårigheten 
var att föreställa sig hur det skulle se ut 
innan växterna var på plats. Men idag är 
vi nöjda med resultatet och njuter särskilt 
av att kunna se trädgården inifrån huset 
på kvällarna.

Härryda KROSS

• Sorterad jord 
• Dressand 
• Gårdssingel 
• Kullersten

• Prydnadssten 
• Krossprodukter 
• m.m

TRÄDGÅRDSPRODUKTER:

0771-111 211
www.fraktkedjanvast.se

031-88 78 38     
www.harrydakross.se

De OlikA rummeN NåS ViA SliNGrANDe 
GruSGåNGAr meD ”TrAmPSTeNAr”.

Rund stenvask. Porlande 
vatten är ett viktigt inslag i den 
asiatiska trädgården. Att lyssna 
till och vaska händerna i.

En grönskande tavla. Från husets övervåning har familjen utblick över hela trädgården 
med gångar och grönskande rum.

Med en annons 

i  
når du över  
100 000  
villaägare.

DENNA PLATS  
HADE KUNNAT  

VARA DIN!!

www.villafritid.se

FLAGGSTÄNGER
Etabl.1916

FLAGGSTÄNGER
Leverans  ServiceMontage

Ring oss för aktuellt 
 
 

VÅRERBJUDANDE  
031-44 34 72

STRÖMBLADS

www.stromblads.com Vi finns i Partille

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

Vi kan installera allt vi säljer.

I tid, tryggt och Comfortabelt. 
Triogatan 5, 442 34 KUNGÄLV
Tel.0303-127 75
www.kungalvs-ror.se

Duschhörna IFÖ Space  
Många snygga lösningar.
Raka eller svängda dörrar.

IFÖ Sign
Vägghängd WC. Med eller 
utan inbyggnadstank.
En enklare och rengörn-
ingsvänligare lösning! Valfri 
sitthöjd 40-46 cm.

Thermia
Atec

THERMIA DIPLOMAT OPTIMUM G3
Den svenska bergvärmepump som har högst 
årsvärmefaktor enligt Energimyndighetens 
senaste test (2012).

Thermia
G3

TOPPTESTADE 
VÄRMEPUMPAR.

thermia.se

THERMIA ATEC
Bäst i test enligt Energimyndighetens 
senaste test av luft/vattenvärmepumpar
(2011).

Nyhet!
FM Mattsson
9000E Tronic

PrIS 2 395:–

www.oras.com

Oras Optima
Oras Optima

Köksblandare med greppvänlig spak och smart elektronisk disk-
maskinsventil som stängs automatiskt efter 3 eller 12 timmar.

Blyfri mässing.

Kampanjpris 
1.995kr
Ord.pris 3.250kr
Gäller t.o.m 140630

http://www.harrydakross.se
http://www.fraktkedjanvast.se
http://www.stromblads.com
http://www.kungalvs-ror.se
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Schäfer Valpar leveransklara

K
ro

ka
sm

eden.com

www.krokasmeden.com

Föräldrar med massor av 
tävlings- och tjänstehundar 
i stamtavlan.

Läs mer på vår  
hemsida:

Värm huset från boden

Värmeboden lyfts på plats komplett in-
redd med den uppvärmningen du väljer. 
Valet står mellan värmepump, pellets- eller 
vedeldning. Alla går att komplettera med 
solvärme. 

Boden finns i två storlekar den för värme-
pump är på ca 3,3m2  och Ved eller pellets 
varianten är på ca 6,8m2.

I boden finns förutom värmesystemet 
en ackumulatortank och trådlös tempera-
turstyrning allt detta inbyggt som en egen 
brandcell. Då den lyfts på plats så är det 
bara att koppla in på det befintliga systemet.
/ Sfinx Solar

Färgfabriksgatan 3 • Backaplan 
Tel: 031-50 89 90 • Vardag 9-18 • Lördag  10-14

” Vilket otroligt sortiment”

Sveriges bredaste sortiment på inredningsbeslag!

Kolla in vår hemsida! www.specialbeslag.sewww.specialbeslag.se

Dörrhandtag
159 olika modeller fr. 59:-

Möbelbeslag & lås

Gångjärn

Krokar och konsoller
i smide och med rostig � nish

Dörrhandtag

Fr. 89:-

Krokar och konsoller

Beslags-specialist

Handtag & knoppar
794 olika modeller
Handtag & knoppar

Fr. 14:-

Möbelbeslag & lås

Udda beslag
till vrak-

priser!

19:-

Stor sortering på skjutdörrsbeslag
för dörrar 5-80 kg

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

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

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

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

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

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.

Behåll din gamla trappa - den blir som ny!
Perfect Step är vår eget framtagna modell som vi tillverkar i vårt eget snickeri.Trappan är färdigbehandlad 
och därför behövs ingen ytbehandling eller eftermontering. Du kan välja mellan flera olika träslag och färger. 
Vi kommer kostnadsfritt ut och visar prover samt mäter er trappa.

trapprenoVering - Monterat och klart efter era önskemål

031-68 55 55  www.panelstugan.se  info@panelstugan.se  Transportgatan 37, Bäckebol

Nya trappräcken

LÅT DIG INSPIRERAS! 

– Besök vår hemsida

Svängd trappa monterad 
och klar från 11 800 kr

inkl. ROT

Rak trappa monterad 
och klar från 9 900 kr 

inkl. ROT

Fö
re

Fö
re Nya trappräcken

www.sol-eye.com

Vi skräddarsyr solcellssystem efter behov 
med kvalitetssolceller från tyska CentroSolar. 
Vi erbjuder även installation.  Läs mer och handla 
i vår webbshop eller ring oss på 031-797 01 00.

E6 avfart 87 mot Rollsbo. Ring för besök och varuutlämning. Tel 031-797 01 00. Solbräckegatan 39 i Kungälv.

En del av Duschprodukter AB

Med reservation för slutförsäljning, tryckfel och prisändringar.87

Startpaket med solceller

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

växelriktare
  DC-kablage
  Montagesystem

för tegeltak

Total modularea: 34 m2

Beräknad årsproduktion:
4700–5000 kWh

5,25 kW

82 900:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-134

  12 × 250 W solceller
  4,2 kW 3-fas 

växelriktare
  DC-kablage
  Montagesystem 

för tegeltak

Total modularea: 20 m2

Beräknad årsproduktion:
2800–3000 kWh

3 kW

52 200:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-133

  28× 250 W solceller
  7 kW 3-fas 

växelriktare
  DC-kablage
  Montagesystem

för tegeltak

Total modularea: 46,5 m2

Beräknad årsproduktion:
6300–7000 kWh

7 kW

108 500:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-136

  44 × 250 W solceller
  10,1 kW 3-fas 

växelriktare
  DC-kablage
  Montagesystem

för tegeltak

Total modularea: 73 m2

Beräknad årsproduktion:
9900–11000 kWh

11 kW

163 500:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-135

• Allt du behöver
• Glöm elräkningen
• Billigare än någonsin
• Montera enkelt själv*
• Bygg ut efter hand
      * El-installation kräver behörig elektriker.

Optimal solvinkel ger 40-50% mer el per år.Optimal solvinkel ger 40-50% mer el per år.

Solföljare ger mer el
Paket Art-nr E� ekt Moduler Modularea Pris

Small 11-311 2,25 kW   9 st 15 m2 135 000 kr

Medium 11-312 5,25 kW 21 st 35 m2 175 000 kr

Large 11-313 7 kW 28 st 46,5 m2 205 000 kr
Beräknad årsproduktion:
Small 2800–3300 kWh,  Medium 7000-7500 kWh,  Large 9000-9500 kWh

inkl moms plus frakt

VÅRKAMPANJ
Gäller t.o.m. 19 juni 2014

eller så långt lagret räcker.
Ordinarie pris 21 500:-

  5 × 250 W solceller
  1 kW 1-fas

växelriktare
  DC-kablage
  Montagesystem

för tegeltak

Total modularea: 8,5 m2

Beräknad årsproduktion:
900–1000 kWh

1,25 kW

19 900:-
inkl moms plus frakt

Art-nr: 11-131

Bra värmekälla.
Naturlig och trygg.

Det finns en Bosch värmepump för alla hus och 
alla förhållanden. Strålande energibesparing genom 
miljövänlig återvinning av lagrad solvärme. Tryggt köp 
med 6 års garanti + 6 år med tillvalsförsäkring.

> Mer information: www.bosch-climate.se

Bengtsfors: LM Rörtjänst 0705-31 17 52 Borås: Borås Klimatteknik AB 0707-78 11 04 
Ella Rör AB 033-26 55 26 Ed: Kims Gräv & VVS  0732-295 718 Fristad: Ella Rör AB 
033-26 55 26 Göta: Lundgrens Rör AB 070-981 62 00 Göteborg: ETB Värme AB  
031–704 23 60, Hermenius El & Energiteknik AB  031–779  71  00 Janssons VVS 
Teknik 070-831 92 05, Knippla Rörkompani AB 031–96 34 33, WHRör 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 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 Västra Frölunda: WH Rör 031-45 00 70

Byt port...
och få chansen
att bli miljonär!

Glöm inte nyttja ROT-avdraget. 
*För fullständiga villkor se vår hem-
sida www.garageportexperten.se

Succén är tillbaka!
Vi bjuder på 20 Triss
vid köp av port eller 
entrédörr*

att bli miljonär!att bli miljonär!
ss

att bli miljonär!

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

Vi erbjuder t.ex. Takskjutport med 
motor från Hörmann eller Crawford 
från 10900:-.

http://www.krokasmeden.com
http://www.specialbeslag.se
http://www.enwa.se
http://www.jms-vattenrening.se
http://www.panelstugan.se
http://www.sol-eye.com
http://www.bosch-climate.se
http://www.garageportexperten.se
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Tel 031-28 67 94  www.gak.se   info@gak.se
Ring oss för fri konsultation och hembesök.

bergsäker  
investering!  
Köp en Nibe bergvärmpump

Vår- 
kampanj!

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

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.

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!

skräm bort rådjur, möss och råttor

Gäller tom 1/6-14 
Rabattkoden i  

kassan: VF1420

Extrapriser 
på webben 

Kattskrämman 
artikelnummer 610

elschakt ab
Ett komplett mark- & anläggningsföretag

Välkommen att kontakta oss för mer information!
Elschakt i Kungälv AB, Solbräckegatan 1, 442 45 Kungälv 
0303-40 40 05 • info@elschakt.se • www.elschakt.se

AVLOPPS- 
FUNDERINGAR?
Vi är återförsäljare för Biovac® reningsverk, ett miljö vänligt 
alternativ utvecklat för nordiskt klimat. 
 Tisdagen den 3 juni är Biovac®-representanter på plats 
hos oss för att visa reningsverken och svara på frågor kring 
ditt avlopp. Tag chansen att träffa oss och titta  
närmare på våra produkter!

•	CE-märkt	och	certifierat	enligt	EN	12566-3
•	Allt-i-ett!  

(slamavskiljare, biologisk rening, fosforrening)
•	Egen serviceorganisation  

(på plats inom 24 timmar)
•	Inga rörliga delar i processkamrarna
•	Läs mer på www.biovac.se

Biovac® FD 5 N PEH
reningsverk för nedgrävning  
dimensionerat för 1 hushåll

visning 3/6!

Vi utför allt 
inom service & 
underhåll samt 

nybyggnation av 
pool & bastu

Vi hyr ut 
och säljer 
vedeldade bastu-  
& badtunnor

Stort utbud av tillbehör och reservdelar.

Aschebergsgatan 21, Göteborg. Tel 031-711 86 20. www.alltipool.se

NYHET!

Vi hjälper er  
med Poolskyddet

Göteborgs Skog & Trädgård, Askim
031-68 38 80

Partille Skog & Trädgård, Göteborg
031-340 28 24

Romelanda Motorsågservice, Kungälv
0303-22 39 00

Batteritrimmer GT-815

229:-

1.495:-

Den perfekta kompisen till din 
robotklippare, kommer åt där 
roboten inte gör det.
Trim & kantfunktion med 
vinklingsbart huvud, justerbart 
handtag & handtagsrör. Driftstid 
upp till 30 min.

Grensax med papegojskär och justerbara 
teleskopskaft mellan 650-900mm. Tack vare 
den nya kraftutväxlingen klarar den upp till 
50 mm grentjocklek. Ergonomiska handtag. 
Flera modeller i serien att välja på.

Sekatör med papegojskär som 
klarar upp till 22 mm grentjocklek. 
Ergonomiska handtag. Flera mod-
eller i serien att välja på.

799:-

 Sekatör RR 2500

Grensax RR 900T

Ett skaft – oändliga möjligheter

Klickbart!
Med ett ”klick” kombinerar multi-star® sedan 
mer än 30 år trädgårdsredskap för alla ändamål. 
640 användbara WOLF-Garten multi-star® kom-
binationer 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

www.wolf-garten.se

http://www.gak.se
http://www.hogsboverken.se
http://www.heedothom.se/
http://www.lysegarden.se
http://www.lysegarden.se
http://www.motavack.se
http://www.elschakt.se
http://www.alltipool.se
http://www.wolf-garten.se


30   2013 nr  7 2013 nr  7    31

0585 31661   www. jf-fritid.se

Sveriges mest 
sålda pool !

        SÄNKTA PRISER PÅ TILLBEHÖR

Kan konverteras till 
rörsystem 50 mm Till mycket bra priser !

Vi har tillbehör som passar de 
fl esta pooler

VI FYLLER
20 År och
FIRAR MED

20% Rabatt 
på alla poolpaket

(Så länge lagret räcker, 2014) 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? 

 

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

info@h2ofilterteknik.se

Vat
te

nre
ning Vill du också få 

rent och naturligt    
vatten ur din brunn? 

Aqua Expert AB   Mårdvägen 7, 352 45 Växjö   Tel 0470-700 600   info@aquaexpert.se   www.aquaexpert.se

Hos Aqua Expert
finns lösningen 
du letar efter
Aqua Expert kan vattenrening och 
vattenfilter.
   Vi skräddarsyr en kostnadseffektiv 
lösning som håller år efter år.
  Allt börjar med en analys av vattnet. 
Ring 0470-700 600 och beställ en 
provflaska, eller gå in på vår 
hemsida www.aquaexpert.se
och beställ din flaska redan idag!

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.

Vi är proff s på biologisk tvätt  
av lösa matt or

Brodalsvägen 1 D • 433 38 Parti lle
hemsida: biomakb.se  • e-mail: bioma.epost@gmail.com
Tel. 031 – 550 670

Thorbjörn

Bioma Ett  naturligt 
val i ti den

Vi tvätt ar de fl esta på marknaden 
förekommande matt or.
Fri hämt-och återlämningsservice 
vid 5 m2 eller mer.

Framti dens matt -tvätt  är här!

Den är biologisk
Skonsam, Eff ekti v och Ekologiskt

Färgernas ursprungliga lyster 
och garnets motståndskraft  återskapas 

i samband med en biologisk tvätt 

Vi är proff s på biologisk tvätt  
av lösa matt or

Brodalsvägen 1 D • 433 38 Parti lle
hemsida: biomakb.se  • e-mail: bioma.epost@gmail.com
Tel. 031 – 550 670
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Färgernas ursprungliga lyster 
och garnets motståndskraft  återskapas 

i samband med en biologisk tvätt 

Vår-rabatt 20%
mot uppvisande av annons

Exklusiva värmepumpar 
för den som söker något extra

- Överskådlig pekskärm 
- Dubbla sckrollkompressorer 
- Varvtalstyrda cirk.pumpar 
- Lågtrycksgas ger lång livslängd 
- Kombinera med fler värmekällor

Bergvärme • Jordvärme • Solvärme • Poolvärme • Frånluftvärme

- Värme utan kompromisser
-www.varmitek.se - tel 031-45 33 00

varmitek_ny_vf0114.pdf   1   2014-02-03   15:44:40

Dammsugaren.se
Phone 031-650300
E-Mail info@dammsugaren.se
Parmmätaregatan 10

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
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KAMPANJ

Spara 
upp till 20% på 
centraldammsugarpaket

Proffs på Centraldammsugare!

200m2 400m2 600m2 1.200m2 2.200m2 3.000m2

Sign i store RS knifes_white text_500x700mm.indd   1 2013-11-25   10:17:19

Vi kan stolt presentera en markandens bästa robot- 
klippare. Hos oss kan du känna dig trygg när du handlar, 
då vi är auktoriserade Robomow service återförsäljare och 
vi har egen serviceverkstad. Vi utför även installationer i 
Göteborgs området. Pris installation 2995:-

200m2 400m2 600m2 1.200m2 2.200m2 3.000m2

Sfinx Solar AB • 0300-541 540 • www.sfinx.se • info@sfinx.se
Hämtlager: Fjärås Smedjeväg 19, 439 74 Fjärås

Nyckelfärdigt värmesystem

Energibod som lyfts på plats 
för en enkel, snabb, bekväm, 
prisvärd och skräddarsydd 
lösning till fast pris.
Finns i versioner för 
värmepump, pellets och ved.
Förberedd för eller komplett 
med solfångare.

http://www.jf-fritid.se
http://www.unisafe.nu
http://www.h2ofilterteknik.se/
http://www.aquaexpert.se
http://meijersmobler.se/
http://www.biomakb.se
http://www.varmitek.se
http://www.dammsugaren.se
http://www.sfinx.se
http://www.radonett.com


Underhållsfri Fasad Växer Inte På Träd!

Privatpersoner, bostadsföreningar, företag och kommuner 

Underhållsfri fasad
Från 225 kr/kvm · rotavdrag gäller · 25 års garanti!

Proffs på underhållsfri fasad! 
www.fasadcenter.se  
Försäljning Christer 0708-575131 · Vi både säljer och monterar fasaden 
Fasadcenter AB  · Brodalsvägen 7 · 433 38 Partille · info@fasadcenter.se

Taktvättarna i Sverige AB
031-757 28 08 • info@tvattarna.se • www.tvättarna.se

Ring oss idag för fri offert och besiktning!
ROT-avdraget gäller

Byt inte ditt tak,
låt oss ta hand om det!

För mer info: 
www.tvättarna.se

Före Efter

JUST NU20%
RABATT

Byt inte ditt tak,
låt oss ta hand om det!

Med en odlingsbädd av lättklinker skapar du en upp-
höjd och skyddad odlingsplats för dina växter. Kon-
struktionen är enkel och står stadigt utan murning, 
samtidigt som den är lätt att flytta runt. Väljer du att 
mura och putsa odlingsbädden håller den sig lika fin 
i många år framöver.

Med lättklinkerns alla möjligheter är det bara fan-
tasin som sätter gränsen. Till exempel kan odlings-
bädden byggas i flera etapper för att åstadkomma 
trappsteg av grönska. Eller varför inte använda ett 
gammalt fönster för att skapa en drivbänk?

– En lummig växtodling i den rustika odlingsbäd-
den blir en väldigt vacker installation i trädgården, 
säger Gull-Britt Jonasson, VD på Finja.

Finja har tagit fram en gör det själv-beskrivning. 
På www.finja.se hittar du gör det själv-beskrivningen.

gÖr eN ODlINgSBäDD I läTTKlINKer

I pallkrage
Pallkragens fiffiga 
konstruktion och 
begränsade yta gör 
det lätt att sätta i 
gång och lätt att 
lyckas med odling 

av grönsaker, sommar-
blommor, örter, bärbuskar, perenner, 
lökväxter och faktiskt även snittblommor 
och medelhavsväxter. Lär dig hur du lyckas 
med din odling och få inspiration till nya 
användningsområden i trädgården!

Eva Robild, Ica Bokförlag

I kruka. Att odla i kruka är det 
perfekta alternativet för den som 
saknar markyta. Även för trädgårds-
ägaren kan härliga krukor komplet-
tera rabatter och grönsaksland. 
Vårlökar som snödroppar och pärl-
hyacint i en kruka skyndar på våren 
och på hösten är växterna i krukorna 
det sista som vissnar ner. 

Med inspirerande bilder på plante-
ringar i krukor visar boken upp mängder av idéer och 
möjligheter för varje årstid. Texten fungerar som i en 
kokbok, beskriver hur man ska göra för att lyckas och 
ger recepten för olika kombinationer. Vi får också veta 
hur vi ska vinterförvara växterna i frosttåliga krukor.

Ulrica Otterling, Annika Christensen, Norstedts

Ända sedan 
krisen slog till har 
EU:s ledare haft 
samma recept: 
åtstramning. 
Nedskärningar, 
budgetdisciplin 
och en krympt 
offentlig sektor. 
Problemet är 
bara att det inte 

fungerar. Nu skenar desperationen, 
fattigdomen och extremismen. De 
två forskarna visar hur åtstramning 
utsätter både stater och medborgare 
för stora risker. Omistlig läsning för 
alla som vill förstå vad som händer i 
Europa – och hur utvecklingen kan 
vändas. 

Sanjay Basu, David Stuckler, 
Natur & Kultur

Store-
bror 
Ser dig
Edward Snowden, 
som arbetar för 
den amerikan-
ska säkerhets-
myndigheten 
National Security 
Agency, NSA. Snowden, världens mest 
eftersökte man, avslöjar för Glenn 
Greewald ny information om NSA:s 
massiva maktmissbruk och publicerar 
hemligstämplade dokument. 

Vad innebär det för individer och 
för en nations politiska hälsa när en 
regering gör intrång i medborgarnas 
privatliv? Vilka garantier och former 
av tillsyn är nödvändiga för att skydda 
demokratin i den digitala tidsåldern?

Glenn Greenwald, Leopardforlag

Blommor!
”Har blommor öron? Nyare forskning 
visar att blommor är känsliga för ljud 
och faktiskt växer bättre till klassisk 
musik! Det måste ju betyda att det 
gamla tricket att tala till sina blom-
mor – och nu vet vi att det måste ske 
i klassiskt ljudomfång – verkligen kan 
få dem att växa bättre.” Blommor! är 

en bok att läsa för nöjes skull, men den ger samti-
digt handfasta råd och förslag till odling av blom-
mor på ängar och i rabatter, i krukor på balkongen 
och i vaser inomhus. För den som vill fördjupa sig 
kulturhistoriskt finns också texter om Shakespeares 
blommor, medeltida blomsterträdgårdar, blommor 
för sorg och glädje mm.

Elisabeth Svalin Gunnarsson, Natur & Kultur

Boktips 
FÖr DeT STOrA VAleT

& den lilla trädgården

I Europa härjar den 
ekonomiska krisen 
och i centrum står 
Grekland. Fattigdo-
men och arbets-
lösheten har ökat 
dramatiskt. Är det 
sant som medierna 
skriver att grekerna 
arbetar för lite, lever 

på lån och har för stor offentlig sektor? 
Kajsa reste till Aten och fann en helt 
annan verklighet. Hon bevittnar kor-
ruptionen, bor hemma hos lärare som 
får kopiera upp stenciler när staten 
inte har råd med skolböcker, talar med 
vänner som pendlar mellan hopp och 
förtvivlan allt eftersom det politiska 
spelet byter inriktning. Skulden är en 
personlig skildring av hur en samhälls-
kris påverkar människor på djupet

Kajsa Ekis Ekman, Leopardforlag

Skulden kort-
huSet
2005 släpptes 
en alarmerande 
rapport från vär-
detransportbran-
schen. På bara sex 
år hade rånare 
kommit över 450 
miljoner kronor i 

Sverige. Det placerade oss bland de 
värst drabbade länderna i Europa. 

Fyra år senare kom en siffra över 
hur mycket pengar som stjäls från 
vanliga kontokort. Det var minst lika 
mycket - under ett enda år! Korthu-
set avslöjar om hur en märklig värld 
tilläts växa fram. Väpnade rån har er-
satts av nya högteknologiska stölder. 
Från manipulerade bankomater och 
falska köpterminaler till specialskrivna 
virus som i tysthet smygs in i våra 
datorer.

Daniel Goldberg, Linus Larsson, 
Norstedts

åtStramning 
till dödS

 

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

http://www.fasadcenter.se
http://www.tvattarna.se/
https://www.molndal.se/medborgare/trafikochresor/trafikochgator/gator/hackarochbuskage.4.47315bb7131d8f123cf80007877.html

