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allt fler vill 
ha hönor  sid 7

Dags att ta 
sticklingar siD 2

energi

välj en smart värmepump siD 4

skatteavDrag för egen el siD 24

energimärkning av köksfläktar siD 10

en av de växter som är 
lättast att få att rota 
sig är, fjärilsbuske, 
buddleja.

  Hallå 
konsument! sid 14

snart 
öppnar

 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 –

Minera Offerdalsskiffer Orlando Grafit
 

http://www.henrikssonsstenhuggeri.se/
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Designade solskydd för den 
skandinaviska marknaden

www.riviera.se

Landvetter:
PG´s Ultraco Markiser
www.pg-markis.se

Västra Frölunda/Sisjön
PG´s Persienn & Markis
www.pg-markis.se

Västra Frölunda/Önnered:
Aulin & Bäck Markis Persienn
www.aulinback.se

Kungälv:
Kungälvs Solskydd
www.kungalvssolskydd.se

Stenungsund:
GN Textil
www.gntextil.se

Göteborg City:
Solsken Interiör
www.solskeninterior.se

Partille/Örgryte:
The Handyman
www.thehandyman.se

Återförsäljare:

Enligt gammal tradition och skrock ska 
sticklingar stjälas för att rota sig och bli 
en fin planta. 

Fast det går utmärkt att ta sticklingar utan 
att göra sig ovän med vänner och bekanta. 
Bäst är att fråga om lov innan man klipper!  

inomhusväxter

Det finns lite olika typer av sticklingar, 
vanligaste är så kallad “toppstickling”
 
toppsticklingar tar man från toppdelen 
av stammen eller en sidogren. Ta cirka 10 
centimeter långa bitar och ta bort de ne-
dersta bladen, det ska finnas kvar minst 2-3 

blad på sticklingen. Snittet gör man under 
förtjockning på stjälken. Exempel på växter 
som förökas med hjälp av toppsticklingar 
är pelargon och hibiskus
 
ledstickling tas från växter med rankor, 
t.ex. från murgröna. Lagom att ta 10 centi-
meters bitar och ta bort de nedersta bladen. 

stamsticklingar tar man av klängande 
växter, som inte utvecklar ett kraftigt topp-
skott. Man klipper cirka 8 cm långa bitar 
av växten och tar bort det nedersta bladet 
på dem. Se till att du får med “ett öga”, en 
utbuktning på stammen och ett knoppanlag. 

I samma kruka lönar det sig att sätta flera 
skott, för att man skall få tätare plantor. 
Exempel på växter där stamsticklingar är 
att föredra är fikus och prickblad. 

bladsticklingar är bara ett blad som 
sticks ner i fuktig jord. Sticklingarna tas 
från moderplantan så, att bladskaftet 
blir så långt som möjligt. Stick ner blad-
skaftet så djup som möjligt. Vid basen 
av bladsticklingen växer det ut en ny 
planta, som försiktigt kan lösgöras och 
planteras i en egen kruka. Begonia och 
saintpaulia är exempel på växter som 
går att föröka genom bladsticklingar.  

revstickling är toppen av de revor, som 
en del växter skickar ut. I slutet på revan 
sitter ett ämne som är en ny växt. En vanlig 
och tacksam växt att ta en revstickling från 
är ampellilja.

Är det en stickling från en växt 
med hård, vedartad stam bör 
man sätta den först i vatten för 
rotbildning, därefter placerar man 
den i såjord. De rötter som bildas 
i vatten är anpassade efter just 
vatten så ganska snart bör växten 
komma ner i fuktig jord. 

Om det är en stickling från en 
växt med mjuk stam bör man 
sätta den direkt ner i fuktig jord. 
Bäst är att placera sticklingen i 
ett miniväxthus eller sätta plast 
med lite lufthål runt växten. Plas-
ten hindrar avdunstning och man 
bör vända på den dagligen för att 
undvika för mycket kondensbild-
ning. 

Tänk på att sätta växten på 
ett varmt ställe, gärna över ett 
element! Det tar olika tid för olika 

typer av växter att rota sig, allt 
från några dagar till månader. 

Pröva att dra lite lätt i stick-
lingen för att känna om den rotat 
fast eller inte. När den rotat sig 
öppnar man upp plasten eller 
växthuset lite grann och låter 
den vänja sig vid torrare luft i 
några dagar. Därefter planterar 
man om den i en vanlig kruka.    

även vissa utomhusväxter går 
fint att föröka genom sticklingar. 
Framföralt lövfällande träd och 
buskar kan man försöka få fler av 
genom sticklingar. Det är bäst att 
ta dem nu på vårvintern då växten 
ännu är i vila. Ta 20-30 centimeters 
bitar, håll ordning på vad som är 
upp respektive ner! På ovandelen 
klipper man rakt av, gärna precis 

ovanför ett bladfäste och nertill 
klipper du snett.  Placera dem 
i en kruka eller spann 
med fuktig jord, stick 
ner 2/3 av sticklingarna 
under jord. 

P l a c e r a      
st ickl ingarna 
på ett svalt men 
frostfritt ställe så 
den kan rota sig. 
Framförallt pilväxter är lämp-
ligt att först sätta i en spann 
med vatten för att få rötter på. 

Pilväxter brukar vara enkla 
att föröka genom sticklingar 
men även poppel, vinbärsbuskar, 
fläder, rosor och schasmin är 
exempel på utomhusväxter som 
går att föröka genom sticklingar. 

Källa: Odla

att få mer av lite
Just nu är det bra tid att ta sticklingar både på uteväxter och växter 
inomhus. Att själv driva upp nya plantor från sticklingar är miljövänligt, 
lärorikt och dessutom tillfredsställande. Det är härligt att se nytt liv 
spira och växa!  text: louise abrahamsson  bild: j-e weinitz

En av de växter som är lättast att få att rota sig är, fjärilsbuske, Buddleja.

Enligt gammal tradition och  
skrock ska sticklingar stjälas för 
att rota sig och bli en fin planta. 

För att Få en Fin växt av ett litet skott.
Några enkla tips och råd!

Sticklingar....

http://www.riviera.se
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hösten 2012 infördes en ny lag som 
ger möjlighet för alla elkunder i Sverige 
att teckna ett avtal där hushållets elför-
brukning debiteras per timme. Fördelen 
med ett sådant avtal – i jämförelse med 
ett bundet eller rörligt pris – är att du 
kan anpassa din elförbrukning mer exakt 
efter prissvängningarna på den nordiska 
elbörsen Nordpool.  

– Timprisavtal riktar sig framför allt 
till personer som förbrukar mycket el 
i bostaden, till exempel husägare som 
har elvärmebaserad uppvärmning, 
säger Faraz Azima, vd för elbytarsajten 
Elskling.se.

syftet med den nya lagen är att stärka 
elkundernas möjlighet att påverka sin 
konsumtion. Men enligt en nyligen pu-
blicerad rapport från Energimarknadsin-

spektionen har intresset för timmätning 
hittills inte varit särskilt stort. 

– Det är en förhållandevis liten grupp 
privatkunder idag som har engage-
manget som krävs för att fullt ut dra 
nytta av timpriser. Men intresset lär öka 
i takt med att tekniken för smarta hem 
blir mer tillgänglig, säger Faraz Azima.

att kontinuerligt hålla koll på 
elbörsen och flyt-

ta sin förbruk-
ning till rätt 
tidpunkter är i 
praktiken inte 
lätt. Lösningen 
är att ta hjälp av 
styr- och kommu-
nikationssystem 
som automatiskt 
kan reagera på 
prissignaler. 

Sådan teknik 
kommer nu på 
bred front och an-
vänds till exempel 
i den senaste gene-
rationens värme-
pumpar. Förutom 

att värmepumparna 
kan styras på distans via en uppkopplad 
dator eller smartphone, kan använda-
ren lägga till en ”smart grid-tjänst”: en 
webbapplikation som hämtar informa-
tion från elbörsen och anpassar upp-
värmningen efter aktuella priser. IVT och 
NIBE är exempel på värmepumpsföretag 
som lanserat denna tjänst.

– spotpriserna på nordpool finns till-
gängliga ett dygn i förväg. Via tjänsterna, 
Nibe Uplink och Smart Price Adaption, 
kommer värmepumpen veta vilka tid-
punkter elpriset är lågt respektive högt, 
säger Andreas Johnsson, produktchef 
på NIBE.. 

– Om priset till exempel sjunker från 
klockan 16 till 17 kan värmepumpen 
vänta med att producera värme och 
varmvatten till det senare klockslaget 

och på så sätt spara pengar för använ-
daren.

med tanke på att huset i sig kan lagra 
värme är det möjligt att öka värmepum-
pens effekt under nattetid, då elpriset 
brukar vara lågt. När priset börjar stiga 
under morgontimmarna går värmepum-
pen ner i effekt.

– Man kan säga att värmepumpen 
gasar och bromsar beroende på pris-
läget. Detta sker automatiskt utan att 
husägaren märker någon skillnad på 
temperatur och komfort inomhus.

förutom möjligheten att sänka 
driftskostnaderna för uppvärmning banar 
tekniken väg för en bättre balans i elnätet 
som gagnar användningen av grön el, 
menar Andreas Johnsson.

– Genom att använda el vid rätt 
tidpunkt kommer vi att kunna minska 
effekttoppar och behovet av att till-
föra fossil energi för elproduktion. Den 
enskilde husägaren blir i så motto en 
aktiv del i utvecklingen av ett hållbart 
energisystem. 

Fakta 
timprisavtal
För att få ett timprisavtal behöver du 
anlita ett elhandelsbolag som erbjuder 
denna produkt. Elhandelsbolaget kontak-
tar ditt lokala elnätsbolag som ska se till 
att elmätaren klarar timmätning. Denna 
procedur brukar ta ungefär en månad. 

När du tecknar timavtal bör du kon-
trollera eventuella avgifter och påslag 
som kan tillkomma i avtalet, detta skiljer 
sig nämligen mellan olika bolag.

På Nordpool, den nordiska elbörsen, 
kan du se vad elen kostar under olika 
timmar på dygnet. Vissa elhandelsbolag 
tillhandahåller en priskollstjänst via sin 
hemsida. Det finns också gratis mobilap-
par som ger dig koll på aktuella elpriser, 
bland annat på elbytarsajten elskling.se.

Nibes smarta värmestyrning heter Uplink

smarta 
värmepumpar

styrs eFter elpriset

värm villan när elpriset är lågt. 
nu kommer tekniken som hjäl-
per dig att dra nytta av prisva-
riationerna på elbörsen.     

text: lars bärtås

Forts sid 6

Järnia Frölunda, Klangfärgsgatan 10. Tel 031-29 21 35.  
frolunda@jarnia.se

Järnia Lerum, Aspenäsvägen 2. Tel 0302-109 80. lerum@jarnia.se

Järnia järntorget, Första Långgatan 1. Tel 031-14 04 70.  
jarntorget@jarnia.se

För öppettider se jarnia.se

Gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 15/4 2015. Med reservation för eventuella tryckfel eller slutförsäljning.

Ljusare tider hos Järnia!hej våren!

Wood’s MRD- 17
Kompakt och kraftfull avfuktare.  Digital kontrollpanel, robusta 
hjul. Optimal för tvättstugor och torkrum. Utblås på ovansidan, 
tvätten fönas torr.  Passar de flesta utrymmen. Klarar upp till 18 
liter vatten per dag. Automatisk avstängning vid +5°C.  

AvfuktAre

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

Nu 2.995:-

Säkra ditt hem!
Byt cylinder! 
Assa 1201 cylinder är en patenterad hög-
säkerhetscylinder i Assas d12 serie. 1201 
cylindern är kopiering, borr och dyrkskyd-
dad. Cylindern levereras med tre st nycklar.

Assa Entré D12
Godkänt lås som rekommenderas 
för entrédörrar. 
Dubbla runda cylindrarna med 
kopieringskyddade nycklar,  
hakregel och säkerhetsslutbleck.

Låssats
Komplett med 
låshus. 

Behörssats 
Komplett utan låshus.

2.495:-
(Beställningsvara i vissa butiker)

1 pack 1201

Från 559:-

3.549:-
(Beställningsvara i vissa butiker) Skapar den trygghet du ska kräva i din bostad.

Perfekta värmekällan i ditt hem.
Nya Myson Standard, Oljefylld elradiator.
Miljövänlig vegetabilisk olja. Elektronisk termostat.
Väggmontage (400 V) eller fristående placering med 
stickproppsanslutning (230 V, golvkonsoller ingår) 
Enkel att använda, snabb uppvärmning och jämn 
temperatur på hela ytan.

Just nu 
20% rabatt

God smak förtjänar det bästaGod smak förtjänar det bästa

Nya LADY Balance 
förenar vackra matta 
väggar och bra inom-
husmiljö. Tillsammans med 
harmoniska kulörnyanser 
skapas en unik atmosfär 
som ger dig vackra rum 
där det är härligt att vara. 

LADY
balance

S I L E N C E   G O O D  L I F E   M I N D F U L   C L A R I T Y

VÄGG: LADY BALANCE 1624 LÄTTHET
FONDVÄGG:LADY BALANCE 1434 ELEGANT

Foto: M
argaret M

. de Lange

VÄGG:  LADY BALANCE 7163 MINTY BREEZE

http://www.jarnia.se/


fakta/smarta värmepumpar

Den nya generationens värmepumpar 
är försedda med inbyggda webbapp-
likationer som gör det möjligt att 
övervaka och styra värmepumpen 
på distans. Med en tilläggstjänst kan 
värmepumpen även hämta prisinfor-
mation från elbörsen. I vissa fall går 
det även uppgradera äldre värme-
pumpar med denna tjänst. 

Läs mer på www.nibe.se  
och www.ivt.se.

bygg själv!
Med hjälp av komponenter som säljs 
i elbutiker kan man rentav bygga ett 
eget styrsystem. Läs till exempel om 
”BehovsBoBoxen” som utvecklats 
av ingenjören Anders Kjellström: 
www.behovsbo.se.

IVTs  smarta 
värmestyrning 
heter Anywhere

smarta 
värmepumpar

Fakta

Forts fr sid 4

Trenden att skaffa höns växer 
sedan flera år tillbaka och nu 
växer behovet av utbildning och 
rådgivning kring hönshållning i 
flera delar av landet.

Det har startats flera utbildningar 
i samarbete med Granngården, 
där man diskuterar alltifrån raser 
och äggläggning till foder och 
hönshus.

allt fler vill ha egna höns

Det här ska du tänka när du skaffar höns

1. Sök upp informationen innan du köper djuret. 
 Till exempel vilka behov de har, vad de äter och hur de bör bo.

2. Se till att ha bra ytor för hönsen så att de kan gå fritt.

3. Se till att ha tid till dem. Även om de är lättskötta ska de ha sällskap.

4. Visa hänsyn till eventuella grannar. Visa raser låter mer än andra.

5. Kolla upp vilken sort som är en bra nybörjarhöna, 
 till exempel Faveroll, Dvärgkochin och Hedemora.

För att förenkla plantering i blomkrukor och 
andra mindre utrymmen har Fiskars tagit fram 
en helt ny design serie speciellt utformad för 
trädgårdsarbete i urbana miljöer. 

Serien kallas Urban Planters och är av Fiber-
Comp™. Redskapen kommer också tillsam-
mans med ett praktiskt, vikbart textilfodral för 
snygg och smidig förvaring.

urban 
  plantering
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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!

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

Läs mer på www.jonsered.se

* erbjudandet gäller till och med den 30/4 2015. Med reservation för eventuella tryckfel.

inbyteskampanj på 
jonsered kombiröjare och 
röjsågar
Byt upp dig inför säsongen. just nu får du 
1 500 kr i inbyte för din gamla fungerande 
 röjsåg eller kombiröjare när du köper en 
ny röjsåg (FC 2245/2245 w, FC 2256/2256 w) 
eller kombiröjare (CC 2235, CC 2245).

nu tjänar du lite 

extra på att byta.

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
Partille: Partille Skog & Trädgård, 031-340 28 24

http://www.ivt.se
http://www.heda.se
http://www.jonsered.se
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Antikbranschen har 
varit en bransch som 
ligger efter när det 
gäller marknadsföring 
och försäljning på nä-
tet. Det var något som 
Christopher Barnekow 
(med erfarenhet från 
reklamvärlden) och 
Pontus Silfverstolpe 
(fd antikexpert på Bu-
kowskis och på Åmells 
konsthandel) ändrade 
på när de år 2011 star-
tade webbplatsen www.
barnabys.se/auktioner.

under barnabys webbplats 
har många av världens största 
auktionshus samlats. Här kan du 
söka efter antikviteter från alla 
världens hörn. Genom att lägga 
in en sökning på ett antikt föremål 
som du är intresserad av kan du få 
reda på var och hur du kan köpa 
detta. Dessutom kan du lägga in 
en bevakning på det föremål som 
du är intresserad av.

Om du hittar föremålet på ett 

auktionshus kan du klicka dig 
vidare och köpa föremålet på 
deras hemsida. Tidigare har det 
inte gått att hitta föremål på en 
samlad sajt utan det har tagit 
lång tid för en köpare och säljare 
att hitta varandra. 

Barnabys vill jämföra sig med 
hur vi letar efter bostäder och 
prylar som tex på Hemnet, E-bay, 
blocket, tradera. 

auktionshusens 
nya utmaningar
De senaste åren har en av världens mest konserva-
tiva branscher genomgått en radikal förvandling. Auk-
tioner har blivit folkrörelse, transparensen har ökat 
och trenderna avlöster varandra i allt raskare takt.  
text: ann-christin b edström

Numera är recycling ett viktigt ord även när 
det gäller antikviteter och andra saker inom 
heminredning. Skandinavisk design  och 
modern konst tilltalar många amerikanare.

Priserna på kvalitetsantikviteter ökar sta-
digt. Under 2000 och framåt har det byggts upp 
många nya muséer som slåss om samma saker. 
Varje museum vill ha 3-4 tusen föremål i sin per-
manenta samling. Kina och oljeländer har ökat 
sina uppköp även av västerländska antikviteter 
och konst.

Ett stort problem är förfalskade varor som har 
ökat. Därför är det numera allt viktigare med 
proviensen* på ett föremål.

*Objekts ursprung samt ägar- och annan historia.

antikvitetspriserna  
ökar staDigt

Christopher Barnekow och Pontus Silfverstolpe 
grundarna av www.barnabys.se/auktioner.

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

Handla byggvaror hos

Lyft blicken

Plannja tillgodoser hela fastighetens behov av hängrännor, stuprör, rännkro-

kar och innovativa tillbehör. Vi tillverkar i varmförzinkat stål och du kan välja 

mellan åtta kulörer eller trendig aluzink och klassisk koppar. Ge din fasad en 

vacker Plannja-inramning. Uppdatera taket med plannja.se

www.byggmagroup.se

Huntonit Takskivor 
Flera mönster och färger. Färdigmålade takskivor 
för såväl nybygge som för renovering!
Huntonit passar i samtliga rum, även badrum/
dusch och andra våtutrymmen. Spontade skivor.  
Enkel montering med dold skruvning.

179:-/kvm
på vårt lagersortiment. 

Gäller tom 150331

Nu gör vi det igen!
– Sänker lambdavärdet från 0,036 till 0,035
och skapar en ny branschstandard.

Tjockisolering ett minne blott.

www.isover.se

Läs mer på!

T-Tak Evo
T-Emballage underlagstäckning 
har förstärkt klisterkant och kan 
användas på taklutning ner till 
6 grader. P-märkt och godkänd.

T-spärr
Effektivt system för att skydda 
källargrunder mot fuktangrepp. 
Enkelt att montera.

P-märkt och 
godkänd 
fuktskydds-
matta med 
smarta 
tillbehör.

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

 PRIS
 2.990:-

Ord. 3.990:-

MS 211 C-BE

stihl.se

Erbjudandet gäller t.o.m 150331.
Med reservation för tryckfel.

Keine kompromisse 
– därför kan du inte köpa den här 
motorsågen var som helst.

Det är bara hos våra utvalda 
återförsäljare du kan köpa en 
STIHL motorsåg - för ingen kan 
den bättre!

 PRIS
 4.900:-

Ord. 6.990:-

MS 271

 PRIS
1.995:-/del

Skogsjacka/Skydds-
byxa COMFORT

Ord. 2.690:-

 PRIS
 2.990:-

Ord. 3.990:-

MS 211 C-BE

stihl.se

Erbjudandet gäller t.o.m 150331.
Med reservation för tryckfel.

Keine kompromisse 
– därför kan du inte köpa den här 
motorsågen var som helst.

Det är bara hos våra utvalda 
återförsäljare du kan köpa en 
STIHL motorsåg - för ingen kan 
den bättre!

 PRIS
 4.900:-

Ord. 6.990:-

MS 271

 PRIS
1.995:-/del

Skogsjacka/Skydds-
byxa COMFORT

Ord. 2.690:-

 PRIS
 2.990:-

Ord. 3.990:-

MS 211 C-BE

stihl.se

Erbjudandet gäller t.o.m 150331.
Med reservation för tryckfel.

Keine kompromisse 
– därför kan du inte köpa den här 
motorsågen var som helst.

Det är bara hos våra utvalda 
återförsäljare du kan köpa en 
STIHL motorsåg - för ingen kan 
den bättre!

 PRIS
 4.900:-

Ord. 6.990:-

MS 271

 PRIS
1.995:-/del

Skogsjacka/Skydds-
byxa COMFORT

Ord. 2.690:-

http://www.woody.se/Anlaggningar/kode-tra/Konsument1/
http://www.stihl.se
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När du ska välja en spisfläkt gäller det att 
välja med omsorg. Designen är givetvis 
viktig för att ge köket ett trevligt helhets-
intryck. En kåpa kan ha olika bredd, och 
är således anpassad efter hur bred själva 
spisen är. 

Ljudnivån är även den en mycket viktig 
faktor i valet av fläkt. Det är bra om fläkten 
är så tyst som möjligt, samtidigt som den 
ska vara effektiv. Viktigast ändå är nämli-
gen att oset verkligen leds bort från köket 
av fläkten. Tänk också på att fläkten ska 
vara lätt att rengöra från fett och damm.

vanligaste modellen av köksfläkt är 
utsugsfläkten leder bort luften till en ut-

sugskanal. Det är den här typen av fläkt 
som ofta kallas för spisfläkt, kort och gott. 

en köksfläkt som är rätt monterad 
skapar ett undertryck i köket, så att ånga, 
fukt och matos inte sprider sig till resten av 
bostaden. På det sättet hjälper köksfläkten 
till att förbättra luften i hela bostaden. 
Till gagn och glädje för både huset och 
de som bor där.

kolfilterfläkten är bra i hus där det 
inte finns någon frånluftskanal att ansluta 
fläkten till. Fläkten drar inte ut någon luft 
alls, utan renar istället luften och släpper 
ut den i samma rum igen. 

För den som har en villa och som vill 
spara värme, är det ett bra alternativ. 
Dessutom kan fläkten placeras vart som 
helst i luften, eftersom ingen hänsyn be-
höver tas till någon frånluftskanal. 

Däremot är denna typ av fläkt inte rik-
tigt lika effektiv som en utsugsfläkt.

utöver själva mekaniken för att 
få bort os från köket vid matlagning 
finns fläktar i flera olika former: under-
hängda, vägghängda och frihängda.  

Källa & bild: Thermex

1. Slå på fläkten 5 minuter innan  matlag-
ningen så hinner det etableras ett effektivt 
undertryck. 

2. När maten är färdig sänk hastigheten 
på fläkten och låt den gå ytterligare 10-15 
minuter för att rensa luften helt. 

3. Öppna inte köksfönstret! Det förstör 
luftcirkulationen omkring köksfläkten och 
hindrar fläkten från att skapa undertryck.

välj rätt 
köksfläkt 

Själva fläkten drar inte alltid så 
mycket el, men en utsugsfläkt su-
ger ut uppvärmd inomhusluft som 
sedan måste ersättas av ny luft som 
måste värmas på nytt. 

Energin som krävs för att värma 
den nya inomhusluften kan vara 
upp till tio gånger mer än den 
energi som behövs för att driva 
köksfläkten. 
Ett tips är att stänga av köksfläkten 
så snart den inte behövs.

kolfilterfläktar suger inte ut 
inomhusluft, men har ett filter som 
behöver bytas eller rengöras då och 
då.  Både utsugsfläktar och kolfilter-
fläktar kommer att energimärkas.

energi, funktion och belysning

På energimärkningsetiketten vi-
sas energieffektivitet och hur bra 
köksfläkten är på att ta bort fett 
och hur bra belysningen är som 
sitter i köksfläkten. En annan viktig 
egenskap som visas på märkningen 
är buller.

energiklass på skalan a-g

Köksfläktens energieffektivitets-
klass visas på skalan från A till G, 

där A är effektivast. Det är samma 
krav på alla fläktar vilket betyder 
att du kan jämföra utsugsfläktar 
och kolfilterfläktar med varandra.

årlig energianvändning

Energianvändningen per år visas 
i kilowattimmar. På energimärk-
ningen uttrycks detta som kilowat-
timmar per annum, där annum 
betyder år på latin. 

energiklass för belysningen 
i köksfläkten

Energiklassen för belysningen i 
köksfläkten visas med symbolen 
glödlampa, man tar både hänsyn till 
hur mycket ljus som lampan ger på 
spishällen och energianvändningen.

osborttagning = fettfiltrering

På energimärkningen visas hur 
bra fläkten filtrerar bort fett från 
matoset.

ljudeffektnivå (buller)
Buller i dB(A) högre siffra = 
högre buller. 

/ Energimyndigheten

•	 Låg energianvändning, titta på energiklass 
och energianvändning per år.

•	 Bra belysning

•	 Kolfiltret har en begränsad livslängd  
och behöver bytas utefter användning  
och kvalite´ på filtret.

•	 Tänk på bullernivå eftersom vi vistas 
mycket i köket.

tänk på detta när du  
ska köpa ny köksfläkt!

tips:

Köksfläktar är numera inte 
bara tråkigt nödvändiga, utan 
kan vara ett blickfång i köket. 
Det finns en mängd varianter 
att välja på och en del att tän-
ka på då man väljer. 

Vanligaste modellen av köksfläkt är utsugsfläkten som leder bort luften till en utsugskanal. 

Köksfläkt med kommunikation: 
När spishällen sätts på startar köks-
fläkten Hob2Hood automatiskt. Be-
roende på spisens temperatur an-
passar sedan fläkten sin hastighet.  
Hob2Hood kan kommunicera med 
flera olika hällar för mer information 
se www.electrolux.se

EnErgimärkning av köksfläktar
Sedan den 1 januari år 2015 har köksfläktar en energimärkning.

AllA kök är unikA
En väl fungerande ventilation i köket kräver således en unik 
lösning. Därför har Thermex ett sortiment av spiskupor och 
fläktkåpor som tillgodoser alla stilar och smaker. Produkter-
na formges så att absolut bästa funktionalitet alltid uppnås. 
Därigenom har du möjlighet att hitta precis den funktion 
och den design som passar dina önskemål och din bostad. 

är det dags för luftombyte?
Välkommen till Thermex!

Tel: 031-340 82 00 
www.thermex.se

✃

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.

Madrass ex 80x198x10cm ........ 680:-

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

Konstläder / Galon .................fr 159:-

Bäddmadrass

ElEktrotEkniska Byrån aB  Belysning, Elmaterial, Ljuskällor. 
Butik: Linnégatan 14, Göteborg Tel: 031- 704 14 90  |  www.elektrotekniskabelysningsbyrån.se  

info@belysningsbyran.se  |  Nya öppettider: Tisd-fred 12-18, lörd 11-15.

Vår nya serie
Golv, Vägg, Bordslampor.  
Finns i sand, grått, vitt 

Från 395:-

GolV 768
60W E-27
H 145 cm  
Ø 26 cm

Bord 769
40W E-14
H 45 cm   
Ø 15 cm

VäGG 770
40W E-17
Väggavstånd 40cm 
Ø 11cm

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

GloBus
Bord, glas,  
4 storlekar.

Från 235:-

Power CuBe extended
Kompakt grenuttag i snygg 
design.

Från 199:-

KlassisK PendelGloB
(Skolglob). Flera storlekar  
200 - 350 mm

Från 798:-

http://www.thermex.se
http://www.galantplast.se
http://elektrotekniskabelysningsbyr�n.se/


Karin Janrik och Viveka Ljungström pre-
senterar en omfattande guide som i 16 
steg tar oss genom trädgårds designens 
vindlande gångar så att vi själva kan formge 
vår drömträdgård. 

Boken presenterar säkra recept på 
lyckad design och ger svar på alla de frågor 
som man bör ställa sig innan man sätter 
igång att gräva, bygga och plantera. 

I boken skildras också hur olika träd-
gårds- och husstilar har influerat oss till att 
skapa de trädgårdar vi har idag. En inspi-
rerande vandring som gör att man bättre 
förstår sin egen trädgård och får den att 
passa ihop med husets stil.
/ Karin Janrik, Viveka Ljungström

trädgårds- 
form
- Vackrare trädgård med 
arkitektens verktyg

Nu har du möjlighet att 
förändra ett rum eller en 
vägg med äkta natur-
sten på ett enkelt sätt.
Årets nyhet från Flisby 
är Stenfanér. En pro-
dukt där ett supertunnt 
lager skiffer applicerats 
på en glasfiberarmerad 
polyesterplast, detta för 
att få  styrka och en viss 
flexibilitet. 

Resultatet blir en 
stenskiva som går att 
sätta på väggar som 
normalt inte hade klarat 
av den belastningen. 
Skivorna limmas fast på 
väggen. Resultatet blir 
en snygg stenbeklädd 
vägg. 

stenfanér

Stenfanéren, från Flisby, finns i 4 olika färger (grå, 
lava, ocean och svart) mäter 122 x 61 x 0,2 cm.
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Weave Design.Steen Dueholm Sehested

   insPiration Från stockholm Furniture Fair 3-7/2 2015

av J-E WEinitz  (”när jag inte pallade längre så drogs mina blickar till små installationer i form av ... pallar!” ) 

Traditionell pall 
Karl-Andersson.se
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Alexandra Gonçalves 
med en puff ur Naturally 
furniture collection.
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floda: Floda Skog & Trädgård, 0302-301 54
Göteborg: Entreprenadbutiken AB, 031-51 44 50
Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80
Göteborg: Västerservice Tractor AB, 031-54 04 35 

kungälv: Kungälvs motor & Cykel, 0303-103 13
kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00
Partille: Partille Skog & Trädgård, 031-340 28 24

husqvarna 450e
Stark allroundsåg för dig som  
värderar professionell kvalitet. 
X-TORQ® motorn ger mindre  
bränsleförbrukning och minskade  
avgasemissioner.

50.2 cm³, 2.4 kW, svärd 33–50 cm 5.1 kg. 
RevBoost™ • Low Vib • Air Injection®

5.900:-
Ord. pris 6.600:- 
(Rek. cirkapris inkl. moms)

nu:  
 5.900:-

*Kampanjerbjudande: Köp en Husqvarna röjsåg 545FX/FXT, 555FX/FXT  
eller Husqvarna motorsåg 550XP®/XPG/XP®G TrioBrake®, 560 XP®/XP®G  

och få en Hjälm Functional med FM radio på köpet (värde 1695:-)

HjäLM  
Med RAdIo  
På KöPeT!

ett kraftfullt 
erbjudande!

ett extra säkert 
erbjudande!

hjälm functional  
med fm radio
Fluorescerande hjälm med optimal 
kombination av säkerhet, ergonomi 
och komfort. extra dämpade 
hörselskydd med FM-radio.
VäRde : 1695:-

husqvarna 545 fx/fxt
Pris från 

8.900:-
Rek. cirkapris inkl. moms

husqvarna  
550 xP®G triobrake

9.300:-
Rek. cirkapris inkl. moms

&

VId KöP AV RöjsåG eLLeR 
MoToRsåG FRån  

HusqVARnA*

Flisby har ett av Sveriges största och bredaste  
sortiment vad det gäller sten för markbeläggning. 
I vår butik möter du kunniga säljare som kan  
hjälpa dig förverkliga dina idéer och svarar  
på dina frågor.

249:-/st
Stegstenar.
Skiffer, sandsten,  
kalksten eller granit.

Från: 799:-/st
Kompassros granit.
Ø 45 cm eller Ø 70 cm.

Ge trädgården 
ett sommarlyft.

På bilden Kalksten borstad 60x40 cm, 599:-/m2

HÄMTA
VÅR NYA 
KATALOG!

Besök Flisby stenbutik i Göteborg.

Tagenevägen 19, (Bäckebol) Göteborg.   Tel: 031-788 68 88   Öppettider: www.flisbyab.se

Från: 599:-/m²
Granitplattor huggna 60x30 cm.  
Grå, grafit, rödton eller antracit.

Från: 30:-/st
Kantsten 50
Svart, terrakotta eller grå.

Från: 149:-/m²
Grändsten, tumlad  
21x14x4,5 cm. Grå eller grafit.

PANGPRIS!

PANGPRIS!

Från: 22:-/st
Mur Villablock, tumlad 
30x15x15 cm. Grå.

PANGPRIS!
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http://www.husqvarna.com/se/home/
http://www.flisbyab.se
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husägarnyheter

slut med radonbidrag
De statliga stöden för småhusägare har blivit 
färre sedan ROT- och RUT-avdragen infördes. 
Sedan årsskiftet har även bidraget för ra-
donsanering tagits bort. 

Småhusägare som har problem med höga radonhalter i 
bostaden har sedan 1988 kunnat ansöka om statligt bidrag 
för sanering. Radonbidraget, som uppgått till max 15 000 
kronor, har betalats ut till drygt 30 000 hushåll. Men från och 
med årsskiftet är bidraget bortplockat. I likhet med andra 
åtgärder i huset får du istället använda ROT-avdraget för att 
minska arbetskostnaderna för en sanering.

– Ansökningar om radonbidrag som skickats in före den 
31 december kommer dock att prövas i vanlig ordning av 
länsstyrelserna och beviljade bidrag betalas ut retroaktivt, 
säger Amelie Fasth, handläggare på Boverket. / LB

Tjörn är Sveriges dyraste kom-
mun för den som vill bo i små-
hus. Där betalar en småhusä-
gare 72 200 kronor om året 
för drift och underhåll av sitt 
hus. Det är 14 900 kronor mer 
än i Boden, där landets lägsta 
driftskostnader återfinns. Det 
visar en ny undersökning från 
Villaägarnas Riksförbund.

till skillnad från hyresgäster 
betalar småhusägare själva för 
byggnadens driftskostnader. 
Dessa skiljer sig mycket åt 
mellan olika kommuner. Skill-

naderna beror på att priserna 
för bland annat elnät, VA och 
sophämtning varierar. Huvud-
orsaken till att driftskostnader-
na skiljer sig åt är variationer i 
VA-avgifter, elnätavgifter och 
fastighetsskatt.

- den som flyttar till småhus 
utan att kontrollera boende-
kostnaderna kan få en obehag-
lig överraskning, säger Jakob 
Eliasson, samhällspolitisk chef 
på Villaägarnas Riksförbund.

/ Villaägarna

stora skillnader  
i driftskostnader

Cathrin Lundqvist, 
enhetschef, Hallå 
konsument
Foto: Øyvind Lund

Den 31 mars öppnar Konsumentverket Hallå kon-
sument, en ny nationell upplysningstjänst för kon-
sumentfrågor.

Hallå konsument inrättas på uppdrag av regering-
en och syftet är att det ska bli lättare för konsumenter 
att hitta det oberoende stöd som idag finns hos kom-
munernas konsumentvägledning, konsumentbyråer, 
Konsumentverket och andra myndigheter.

Vägledarna i Hallå konsument svarar på över-
gripande frågor om köp, avtal, reklamationer och 
hållbara val. När konsumenten har frågor som bäst 
hanteras av den egna kommunen, konsumentbyrå 
eller någon annan myndighet hjälper vi personen rätt.

snart öppnar  
hallå konsument

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

Europas mest 
sålda port

Bara hos oss
sålda portsålda port

Bara hos ossBara hos ossBara hos ossBara hos oss

Kalas-erbjudanden hela året!

GPE200
från

 7.900:-

Göteborg/ 
Mölndal
Flöjelbergsg. 20C
031-81 15 25
garageportexperten.se

Mer info på: www.fairmedia.se

Nordens största mässa
om utlandsboende
Fortsatt köpläge! Passa på  
medan priser och räntenivåer  
ännu är förmånliga.

Lörd-sönd
21–22 mars

kl. 10.30–17.00
Svenska Mässan

Göteborg
Entré 2

Seminarier sal 2:
11.00  Thailand
12.00  Portugal
13.00  Turkiet
14.00  Pensionering  
 utomlands
15.00  Italien
16.00  Malta

Gratis inbjudan  
på fairmedia.se

Utställare visar hus 
& lägenheter från 
olika länder samt 
övrig service för 
ett lyckat utlands-
boende. Besök 
även seminarierna.

Seminarier sal 1:
11.00  Bolån i Spanien  
 och Frankrike
11.30  Spanien
12.30  Skatter vid utflyttning
13.30  Frankrike
14.30  Spanien
15.30  Barcelona & Katalonien
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Enligt ny forskning kan du själv påverka hur gammal 
du blir och framför allt hur du mår när du är gammal. 
Nedan några tips som diskuterades i tv-programmet 
Vetenskapens värld.

* Motionera / Var aktiv i vardagen 

* Ät lite men bra mat

* Vårda de sociala kontakterna och var kulturellt aktiv

* Var nyfiken. Var öppen för att lära dig nya 
saker och starta nya projekt även som äldre.

* Ha ett syfte och ett mål med tillvaron 

* Var positiv. Le och njut!
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Tänkebok för glada gubbar är en uppföljare 
till succéboken Handbok för glada gubbar. En 
bok som jag läser med glädje och som lockar 
till skratt.

Åren mellan 65 och 80 blir för många de 
bästa i livet. Man har lämnat arbetslivet bakom 
sig, men känner sig fortfarande pigg och nyfiken och är fri 
att göra det man vill. I den nya boken får alla gubbar och 
gummor i pensionsåldern ta del av 109 trösterika tankar 
för den fortsatta färden. Boken spänner över stort och 
smått i tillvaron och innehåller både handfasta råd och 
mer filosofiska och trösterika tankegångar om hur man 
kan förhålla sig till Livet och Döden.

Dag Sebastian Ahlander/ Bonnier Fakta

Börja springa, fortsätt springa - och spring fortare. Oavsett 
om du är 15, 35 eller 55 kommer du att få tips och idéer kring hur du 
på ett lustfyllt och hållbart sätt med träningsglädje kan löpträna och 
förbättra din prestation. 

Förutom fysik, teknik och distans kan du läsa om vilka övningar du 
ska komplettera din löpning med, hur du kan tänka kring mat, hur du 
ska göra för att förbereda dig för ett lopp. 

Lovisa Sandström, Jessica Almenäs / Norstedts

“Inget gott är mig främmande”, säger 
Leif Mannerström.“Det ska vara sött att leva”, 
säger Jan Hedh. 

Recepten i boken pre-
senteras i menyform. Varje 
meny är ett eget kapitel där 
det berättas, med skrönor 
och historier, om menyns 
ursprung. Efter berättel-
sen om menyn och miljön 
kommer recepten: förrätt, 
bröd, huvudrätt, mellanrätt, 
efterrätt och ofta dessutom 
drinktips.

Leif Mannerström, 
Jan Hedh / Norstedts

och lAngt liv
o

Den här bokens 
mål är att väcka 
träningsgnistan 
i dig till liv. Här 
får du kunskap 
om vad som hän-
der med kroppen 
med åren och vad du själv kan göra 
för att undvika vanliga åldersrelate-
rade problem. Du får hjälp att komma 
förbi hindren, grundläggande kunskap 
om träning samt en rad effektiva 
träningsprogram med bara kroppen 
som redskap. 

Gunilla Hasselgren, Sofia Åhman / 
Fitnessförlaget

Med bara en liten förändring av dina vanor per vecka blir 
det lättare att göra en livsstilsförändring som varar. I boken får 
du tips om mat och näring, du får veta vilka livsmedel som ökar 
din förbränning och vilka råvaror som bäst håller dig mätt men 
även varför du bör njuta av grönt te och mörk choklad varje dag. 
Du får recept men det är inte det som huvudgrejen utan det är 
kunskap om hur din kropp reagerar beroende på vad du äter 
och då känns det lättare att göra kloka val.

Berit Nordstrand / Bonnier Fakta

Bokt
ips
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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

http://www.harrydakross.se
http://www.garageportexperten.se/goteborg/?gclid=CK39ut6MssQCFSSzcgod1x4ACQ
http://www.fairmedia.se
http://www.wasatak.se/
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Glas och metall
ReEasy har tagit fram ett 
enklare sätt att källsortera 
metall och glas,utan att 
smutsa ner sig vi vid återvin-
ningscentralen. Rören med 
handtag i botten är anpas-
sade att passa i återvinn-
nigscentralens hål.
Bakom konceptet ReEasy 
står Mona Svensson 
/ www.reeasy.se

Återvinningen blir lättare och 
roligare med med denna snygga 
och stilrena RecyclingTube. 
Häng den på väggen eller för-
vara den i städskåpet, fyll på 
med gamla värmeljus, batterier 
och lampor.
Design Jonna Solberg, Format
Tillverkad i Sverige.

Smart och snygg
källsortering! 

Värmeljus,  
batterier och lampor

Papper och pant

Till detta behövs oftast lite större behållare, vi rekomen-
derar att skaffa något som passar erat behov och smak. 
Olika behållare finns det en uppsjö av. Här har hundfo-
der tunnor fått en etikett och blivit kärl för återvinning.

Då återvinningskärlen under diskbänken inte räcker 
till finns det smarta och snygga alternativ för att göra 
återvinningen mera praktisk. 

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

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

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

Modernanybyggare
Babysim på måndag, yoga på tisdag, barnkalas på onsdag, bio på torsdag, 
tacofest på fredag och så kommer favoritkusinen till helgen.

Vi tycker att livet är mer än att bo. Med ett nyckelfärdigt hus från 
Älvsbyhus får du tid och pengar över till sådant som betyder något för dig.

www.alvsbyhus.se

LÄS M
ER HÄR!

>

Ytterby rör Truckgatan 2 Rollsbo ind.område Kungälv 
0303-921 45 Öppet: Vardagar 9-17, lördagar stängt

0303-921 45

0303-921 45

ör

ör

Ytterby

Ytterby

Topptestad och nu
 även Svanenmärkt.

Nya IVT Nordic Inverter är den första luft/luftvärmepumpen som blivit Svanenmärkt efter att ha 
klarat de hårda miljö- och kvalitetskraven. Den är topptestad av Energimyndigheten och kan halvera 
dina värmekostnader. Dessutom ingår 10 års försäkring på kompressorn och 6 års försäkring på 
värmepumpen. Det är en trygghet som ingen annan på värmepumpsmarknaden ger dig.

359001

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.
www.ivt.se

http://www.husknuten.se
http://www.husknuten.se
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martin Ivarsson, besiktningstekniker, Anticimex

som köpare av ett hus är du 
själv ansvarig för att undersöka 
huset innan du köper det. Du 
har undersökningsplikt. även 
som säljare tjänar du på att 
besiktiga ditt hus inför försälj-
ningen. 

text&bild: jan-erik weinitz

- Förr stod köparna för 60% av besiktning-
arna vid husaffärer och säljarna för 40%. 
Numera är det tvärtom, berättar Martin 
Ivarsson, på Anticimex.

kärt barn har flera namn. Man ser 
det ofta i annonser (olika namn, beroende 
fastighetsmäklare) som exempelvis Varu-
deklarerat, Besiktigad  och Länsdeklarerat. 
Dessa har gjorts av eller på uppdrag av 
säljaren och är inte automatisk en stämpel 
på att huset är felfritt.

Det är ett sätt att ta reda på vilket 
skick huset är i inför en försäljning och 
minskar risken att problem upptäcks 
precis innan en försäljning ska avslutas. 
Det är även bra att känna till felen så att 
de inte upptäcks i efterhand (som säljare 
är du ansvarig för dolda fel i 10 år efter 
försäljningen).

Överlåtelsebesiktningen ska göras 
opartiskt men du kan alltid som köparen 
anlita ett eget besiktningsföretag och göra 
en egen överlåtelsebesiktning. 

En överlåtelsebesiktning ersätter inte 
köparens undersökningsplikt. Det är där-
för viktigt som köpare att få en ordentlig 
genomgång av protokollet och se till att 
man förstår vad innehållet innebär. Därför 

rekommenderas en “köparge-
nomgång” med besiktnings-
teknikern. Helst ska det ske på 
plats vid huset. Vid eventuella 
brister bör man som köpare gå 
vidare i sin undersökningsplikt.

- tyvärr så går det ofta väldigt 
fort när försäljningen sker så 
man kollar inte upp de brister 
som besiktningsteknikern har 
upptäckt, Martin Ivarsson.

Om man inte gör en fördju-
pad besiktning får man inte 
någon ersättning, om man se-
nare måste åtgärda en brist som 
påpekades vid besiktningen, 
även om man har en ”dolda fel 
försäkring”.

martin ivarsson poängterar också att 
”Dolda fel inte ska förväxlas med osynliga 
fel!” Dolda fel, är ett uttryck som ofta ställer 
till med problem för husköparen.

dolda fel.  I rättslig mening är ett dolt 
fel detsamma som fel eller brister i huset, 
som du som köpare inte kunde upptäcka 
vid en noggrann undersökning och inte 
heller kunde förvänta dig utifrån husets 
ålder, skick, pris eller andra omständighe-
ter. Ett exempel på ett dolt fel är avsaknad 
av dräneringsledning runt ett nyare hus.

osynliga fel. Fel som inte gick att se 
vid en noggrann besiktning och som inte 
är dolda fel, men som kan finnas i ett hus 
på grund av husets ålder eller skick, är du 
som köpare själv ansvarig för. Anticimex 

benämner dem osynliga fel. Ett bra sätt 
att skydda sig mot de kostnader som de 
osynliga felen kan medföra, är att teckna 
en köparansvarsförsäkring. 

vilka är de vanligaste felen?
- Tak, badrum, fasader och fönsterin-

fästningar och grundläggningskonstruk-
tioner är de vanligaste felen, säger Martin 
Ivarsson. Det är även problem med upp-
reglade golv i källare. 

Köper du ett gammat hus kan du inte 
förvänta dig att det är helt felfritt. Om du 
t ex köper en gammalt hus där man inte 
gjort något åt dräneringen och det senare 
visar sig att du måste gräva upp och drä-
nera om så är det inte ett dolt fel. Det är 
en brist som du borde ha förväntat dig.

Martin Ivarsson, som har 20 års 
erfarenhet av husbesiktningar, avslutar 
dock helt krasst att

”Alla skall inte bo i eget hus. De har inte 
kunskap eller drivet. Det ställer många 
krav på den som köper att huset skall 
skötas om. En klyscha som man hör är: 
Du, det här huset har stått i 40 år och det 
står i 40 år till. Det gör det förmodligen 
men det gör inte det utan underhåll.” 

överlåtelse- 
besiktning
bra både för säljare och köpare

Utrymmen i grund och 
källare bör undersökas 
extra noga.

Niclas Friberg mäter 
fukten i en krypgrund.

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

Hos oss på  hittar du
ett stort urval kvalitetsprodukter 

från välkända leverantörer!

- ett naturligt val

Det kan i våra annonser förekomma beställningsvaror som kan ha leveranstid.

Nu gör vi det igen!
– Sänker lambdavärdet från 0,036 till 0,035
och skapar en ny branschstandard.

Tjockisolering ett minne blott.

www.isover.se

Läs mer på!

http://www.orns.se
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Ett minireningsverk kan liknas vid ett kom-
munalt avloppsreningsverk i miniatyr. Det 
bygger på samma princip med rening i flera 
steg innan vattnet släpps ut i naturen. Även 
om det finns olika varianter av minirenings-
verk så handlar det generellt om tekniskt 
avancerade system som kräver fackmässig 
kompetens för service och underhåll, kon-
staterar Maria Hübinette, miljösamordnare 
på Kungälvs kommun.

- är du inte sakkunnig bör du teckna ett 
serviceavtal med en entreprenör som kontrol-
lerar anläggningen med viss regelbundenhet. 
Risken är annars stor att reningsverket inte 

kommer fungera, och då är det ju inte lönt 
att man gjort en så stor investering.

ett minireningsverk brukar inte kräva 
någon omfattande skötsel och service, men 
enligt Maria Hübinette kan det uppstå min-
dre problem som påverkar reningsverkets 
funktion.

- Förr i tiden var det ofta problem med 
pumparna, men de har generellt blivit mycket 
bättre. Det är mer vanligt att det blir stopp 
i slangar, att någon fläkt går sönder eller att 
kemikalierna råkat ta slut och man glömt 
fylla på det.

funderar du på att byta ut ditt avlopp 
och vill jämföra olika system?
Lördagen den 21 mars arrangeras en stor 
utställning i Borås, ”Avloppslördag”, som 
är öppen för allmänheten. Utställningen 
sker i anslutning till konferensen, Vatten/
Avlopp/Kretslopp. 

Plats: Åhaga, Borås. kl. 10.00–14.00

idag kräver de flesta kommuner att 
fastighetsägaren kan uppvisa ett service-
avtal för att minireningsverket ska godkän-
nas. Däremot finns det inga krav på att 
avtalet ska tecknas med den entreprenör 
som installerat reningsverket.

- men i det flesta fall är det rimligt att 
entreprenören som anlagt reningsverket 
också kan erbjuda ett serviceavtal. Samti-
digt är det viktigt att kontrollera villkoren 
i avtalet, till exempel serviceintervall och 
vilket ansvar entreprenören respektive 
fastighetsägaren har för olika typer av fel 
som kan inträffa i anläggningen.

viktigt meD serviceavtal 
för minireninGsverk
Planerar du att investera i ett minireningsverk? I så fall bör du vara noga 
med att teckna ett serviceavtal för att trygga den framtida driften av re-
ningsverket. Se även till att kontrollera vilka regler som gäller i avtalet.

text: lars bärtås bild: stfean mattsson

tips: renoveringsinfo.se
– Nya webbtjänsten Renoveringsinfo.se är forum för att samla 
och sprida kunskap, nyheter, forskningsrön och praktiska 
erfarenheter kring renovering.

– Hälften av Sveriges lägenheter är i behov av renovering, 
inte minst för att klara de skärpta miljö- och energikraven. 
Därför är det viktigt att professionella bygg- och fastighetsak-
törer effektivt får möjlighet att ta del av samlad kunskap kring 
renovering. Tjänsten är framtagen av Svensk Byggtjänst och 
Nationellt Renoveringscentrum vid Lunds Tekniska Högskola.

avlopp

BAGA Easy

Våra reningssystem för enskilt avlopp är testade och 
CE-märkta i svenskt klimat. 

 Sveriges mest sålda anläggning för hög skyddsnivå

 Bästa miljöval

 Kretsloppsanpassat

 Drift- och funktionssäkert

Att välja en anläggning som skonar både plån-
boken och nattsömnen och dessutom klarar 
reningskraven för hög skyddsnivå - det är att 
tänka långsiktigt och miljövänligt.

www.baga.se
BAGA Water Technology AB   
Telefon: 0455-61 61 50
Stockholm • Göteborg • Norrköping  
Helsingborg • Umeå

Tänk lite längre ...
Långsiktig avloppslösning

www.fann.se
Dags för nytt avlopp?

Kontakta:

CE-märkt
fabriksbyggdmarkbädd

10 års
funktionsgaranti

IN-DRÄN Biobädd 5ce från FANN  är en kompakt och lättanvänd CE-märkt 
avloppsanläggning som uppfyller de strängaste reningskraven. Ett enkelt sätt att skydda din närmiljö!

Vi hjälper dig med: 

• Projektering/dimensionering 

• Jordprov 

• Rätt typritning 

• Grävarbete - 10 års anläggnings- 

  garanti 

• Sköter alla nödvändiga kontakter  

  med kommunen om så önskas 

• Full dokumentation på  

  genomfört anläggnings- 

  arbete

 

Vi hjälper dig  från idé till färdig avloppsanläggning 
 med 10-års funktionsgaranti!

Kuballe 200, RÖNNÄNG
0705-77 70 22

www.sbgrävtjänst.se

Lindomev. 149, BILLDAL
0733-66 40 72

www.patriksbrunnsborrning.com

http://baga.se/
http://www.fann.se
http://www.kemfilter.se
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MED anticiMEx ÖVERLÅtELSEBESiKtninG kan du behålla lugnet när 
du ska köpa eller sälja din bostad. Besiktningen kan göras i tre 
olika nivåer, beroende på dina behov. Vill du känna dig extra trygg 
kan du komplettera med våra försäkringar.

innan HUSaFFÄREn är det bra att kontrollera om det finns höga 
halter av radon. Anticimex Radonkontroll kombinerar olika 
mätningar, besiktning och analys. Mätningen tar endast 10 dagar 
och kan genomföras oavsett årstid.

Vi Kan OcKSÅ HJÄLPa DiG att energideklarera ditt hus. Med en 
energideklaration enligt Anticimex-konceptet får du reda på hur 
energieffektivt ditt hus är och hur energikostnaderna kan minskas.

 
Vill du veta mer, kontakta oss på 031-754 46 00 
eller läs mer på www.anticimex.se

En tryggare och 
bättre husaffär!

Ett flertal kommuner har 
under senare tid skärpt 
tillsynen av enskilda avlopp 
och åtskilliga villa- och fri-
tidshusägare får nu beskedet 
att deras anläggning inte 
är miljögodkänd. Samtidigt 

planerar många kommuner att bygga ut 
sitt kommunala VA-nät – ett faktum som 
väcker frågor hos fastighetsägare om hur 
man bör agera.

Vilka regler gäller om kommunen bestäm-
mer att mitt område ska ha kommunal 
VA-anslutning?

Maria Hübinette: Om din fastighet ingår 
i ”kommunalt verksamhetsområde” är du 
skyldig att ansluta dig till det kommunala 

VA-nätet och betala en anslutningsavgift 
för detta, oberoende av vilket tidigare 
avloppssystem du har.

Om jag har en äldre avloppsanläggning 
som inte uppfyller kommunens miljö-
krav. Måste jag i så fall installera en ny 
anläggning i väntan på att kommunen 
ska färdigställa sitt nät?

Maria Hübinette: Nej, i regel kan du i 
samråd med kommunen få dispens eller 
välja ett enklare system, till exempel 
anlägga en sluten tank eller en infiltra-
tionsanläggning. Här krävs en specifik 
bedömning av hur din nuvarande anlägg-
ning fungerar, så därför är det viktigt att 
du har en dialog med kommunen innan 
du gör någon åtgärd av ditt avlopp. Be-

dömningen grundas naturligtvis också 
på vilken tidsplan kommunen har för 
utbyggnaden av VA-nätet.

Om jag redan har installerat ett nytt 
avloppssystem – till exempel ett mini-
reningsverk som kostat över 100 000 
kronor – och får veta att mitt område 
kommer få kommunal VA-anslutning. Får 
jag i så fall ersättning för min befintliga 
anläggning?

Maria Hübinette: Ja, kommunen är skyl-
dig att lösa ut din anläggning, eftersom 
den betecknas som ogiltiggjord och inte 
längre ska användas. Oftast brukar kom-
munen anlita en konsult för att beräkna 
anläggningens värde och i regel utgår 
man från en avskrivningstid på tio år. 
Bedömningarna kan dock se lite olika ut 
beroende på vad du har för system. Har 
du till exempel ett minireningsverk så kan 
kommunen bedöma att det går att sälja 
på andrahandsmarknaden, vilket gör att 
ersättningen kan bli något lägre. Är mini-
reningsverket i gott skick så brukar det 
inte vara någon svårighet att få det sålt.

Vilka regler gäller för mitt enskilda avlopp när kom-
munen beslutar att min fastighet ska få kommunal  
VA-anslutning? 

Villa & Fritid har ställt frågan till Maria Hübinette, miljö-
samordnare och avloppsexpert på Kungälvs kommun.

text: lars bärtås

måste jag ansluta mig
till Det kommunala va-nätet?

maria Hübinette, 
miljösamordnare

2015 nr 1   23

Det är ett faktum att minirenings-
verk och andra mer tekniska av-
loppsanläggningar behöver en re-
gelbunden fackmans tillsyn för att 
fungera optimalt.

- Orsaker till bristande funktion beror på en 
eller flera orsaker och en vanlig Svensson har 
inte de kunskaperna som krävs för att ställa 
rätt diagnos, säger Per Toresten, servicechef 
på BAGA Water Technology AB. 

Installation, dricksvatten, felkoppling av 
dagvatten och belastningsfel kan var och en 
vara orsaken till bristande funktion eller till-
sammans orsaka ett mer komplext fel. Alla kan 
lära sig att kontrollera en givare, pump eller 
kompressor, men att anläggningen fungerar 
tekniskt är inte samma sak som att processen 
fungerar. Här behövs det personal med lång er-
farenhet som sett både det ena och det andra.

- Det absolut vanligaste felet på en an-
läggning är en undermålig installation där 
ventilation eller ovidkommande vatten stör 
processen. En annan orsak är någon typ av 
vattenfilter. Varje typ av vattenfilter har sin 

egen påverkan på processen. De flesta filtren 
påverkar inte avloppsanläggningen, men en del 
är rena  katastrofen för processen.

- På BAGA har vi lång erfarenhet vilken hjäl-
per kunden rätt i valet av vattenfilter. För oss 
är det en självklarhet att man skall ha ett bra 
dricksvatten, och behöver man rena vattnet 
från brunnen skall det göras på rätt sätt så 
att både vattenfilter och avloppsanläggning 
fungerar ihop. 

Fungerar inte avloppsanläggningen kan ens 
eget, eller grannens dricksvatten bli förorenat, 
vilket är vanligt idag. 

- Via erfarenhet och driftdata som läses på 
distans via SMS-funktionen upptäcker både 
vi och kunden att något är fel. Det är ju först 
när felet är känt som det kan åtgärda, säger 
Per Toresten.

Service
- en garanti för funktion

Var noga med skötseln av reningsverket.
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¤ Avloppsanläggningar & 
 minireningsverk
¤ Mark och anläggningsarbeten
¤ Husgrunder 
¤ Grundisolering
¤ Dränering
¤ Trädgårdsanläggningar
¤ Sten och plattsättningar
¤ Rivningsarbeten ¤ Transporter 
¤ Jord- grus-makadam

 
 

Tel: 0340-62 64 75
mob: 0705-59 19 60

Vi är diplomerad 
för avlopp.

Vi hanterar ROT-avdrag!
Innehar F-skatt.

 
 

avlopp

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.

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

http://www.anticimex.se
http://www.vemab.net/
http://www.heedothom.se/
http://www.hogsboverken.se
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funderar du på att installera 
solceller? från och med i år 
kan du få skattereduktion för 
elen du producerar men inte 
själv förbrukar.

text: lars bärtås

En solcellsanläggning på villataket kan 
periodvis leverera mer el än vad hushållet 
använder. Är anläggningen nätansluten 
kan du sälja produktionsöverskottet till 
ett elhandelsbolag. Sedan årsskiftet har 
du även möjlighet att göra skatteavdrag 
med 60 öre per kilowattimme (kWh) för 
den förnybara el som levereras till elnätet. 

– I och med att du både kan sälja över-
skottet och göra skatteavdrag på det får 
solelen ett bra värde, i nivå med vad du 
betalar för den el du köper, säger Johan 
Öhnell, ordförande för Oberoende Elhand-
lare och Solkompaniet.

en solcellsanläggning täcker i regel 
bara en del av hushållets årliga elbehov. 
Men eftersom anläggningen levererar el 
oavsett om du är hemma eller borta och 
elen avräknas per timme, så uppstår det 
ofta tidpunkter då elen inte kan konsu-
meras.

– Man kan räkna med att hälften av 

produktionen från en normalstor 
villaanläggning matas in på elnätet 
som överskott. Producerar anlägg-
ningen 5000 kWh om året blir i 
så fall överskottet omkring 2500 
kWh, vilket ger en skattereduk-
tion på 1500 kronor.

det är fortfarande lite mer 
lönsamt att använda den egenproduce-
rade elen själv, påpekar Johan Öhnell. 
Men ändå innebar skatterabatten en bra 
stimulans för den som vill investera i en 
egen anläggning.

– skatteavdraget kan få villaägare att 
satsa på lite större solcellsanläggningar, 
eftersom man nu får bättre kompensation 
för överskottsproduktionen. Tidigare var 
det betydligt mer lönsamt att använda elen 
själv, vilket gjorde att man ofta nöjde sig 
med en liten anläggning.

beslutet om skatteavdrag gör att 
elhandelsbolagen nu ser över sina avtal 
för att köpa el av producenter. Man kan 
räkna med att ersättningen generellt bli 
lite lägre än tidigare, tror Johan Öhnell.

- Men jag tror att en del elhandels-
bolag fortfarande kommer att erbju-
da bra villkor för egna elproducen-

ter. Det råder ju en konkurrens om 
elkunderna och de villaägare som pro-
ducerar el är ju också köpare av el. 

johan öhnell är övertygad om att 
skatteavdraget kommer öka intresset 
för egen elproduktion. Samtidigt anser 
han att regelverket fortfarande har vissa 
brister som behöver rättas till.

–skatteverket har infört en regel att 
man nu måste vara momsregistrerad för 
att kunna sälja el till sitt elhandelsbolag. 
Det är en regel som jag hoppas snabbt 
tas bort, eftersom det bara innebär mer 
administration. Det vore också enklare 
om skatteavdraget kan göras direkt på 
elräkningen istället för i deklarationen. Man 
gjorde ju en förenkling av ROT-avdraget för 
några år sedan och jag kan tänka mig att 
det på sikt blir likadant med detta avdrag.

skatteavDrag 
För egen el

Den nya skattereduktionen 
gäller mikroproducenter av 
förnybar el, det vill säga el 
som framställs från sol, vind 
och vatten.

För att ta del av subventionen 
måste du anmäla till ditt elhan-
delsföretag att du framställer 
förnybar el och matar in till 
elnätet. Det är elnätsföretagets 
ansvar att se till att inmatning 
sker på ett korrekt sätt och 
även att lämna in kontrollupp-
gifter till Skatteverket över elen 

som matas in till elnätet.

det finns även tekniska 
krav. Inmatning och uttag ske 
genom samma anslutnings-
punkt, samma huvudsäkring 
och samma elmätare. Säkringen 
i anslutningspunkten får inte 
överstiga 100 ampere. 
Eftersom avdraget är nytt för i 
år kommer uppgifter om skat-
tereduktion finnas med först 
i inkomstdeklarationen som 
lämnas in i maj 2016.

Johan Ohnell, elhandlare

skattereduktion 
av egen el

Fakta

Läs mer om reglerna kring skattereduktion på Skatteverkets 
hemsida: www.skatteverket.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 energimyndighetens 
testvinnare 2014 
nibe Fighter 1255 
bergvärmepump.

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!

LÄNGHEMS KÖK HITTAR DU HOS OSS!

Göteborgs Interiörkök AB Asmundstorpsv. 5, (Korsningen Tuvevägen–Norrleden), SÄVE
Öppet mån-tis 9–16, ons-tors 9–18, fre 9–16  samt sista lördagen i månaden.

LÄNGHEMS KÖK ERBJUDER ALLT FRÅN DET KLASSISKA HERRGÅRDSKÖKET TILL 
DET ALLRA SENASTE I KÖKSDESIGN. INREDNINGAR OCH FÖRVARING FÖR KÖK, 
BAD, TVÄTT, HALL OCH SOVRUM. 

Tel. 031-96 00 91 • www.gikab.com

Gbg_Interiorkok_VB14_2013_100x74_vf0103.pdf   1   2013-02-04   13:05:31

skräm bort rådjur, möss och råttor

Gäller t.o.m. 15/4 -15 
Rabattkoden i  

kassan: VF1511

Extrapriser 
på webben 

Kattskrämman 
artikelnummer 606

031-779 71 00
Gustaf Dalénsg. 19 Göteborg 

www.hermenius.se

Sänkt värmekostnad • Bättre inomhusklimat

CTC

Aukt. service, försäljning och reparation av
värmepumpar, elpannor och varmvattenberedare

IVT AUTOTERM

El & Energiteknik

30 år i branschen
Gratis hembesök med offertförslag  •  Fasta priser

http://www.gak.se
http://www.jms-vattenrening.se/
http://www.lysegarden.se
http://www.lysegarden.se
http://www.gikab.com
http://www.motavack.se
http://www.hermenius.se


26   2015 nr  1 2015 nr  1    27

Det statliga stödet för att in-
stallera solceller finns kvar 
även i år. men eftersom det är 
osäkert om pengarna räcker till 
alla är det enklare att använda 
rOt-avdraget istället. 

text: lars bärtås

Det statliga bidraget för privatpersoner 
som installerar solceller har i år sänkts 
till 20 procent av investeringskostnaden, 
jämfört med 35 procent i fjol. Energimyn-
digheten har i år tilldelats en bidragspott 
på 50 miljoner kronor. Men denna pott 
räcker i nuläget inte för de ansökningar 
som redan står i kö. 

– Man får man tyvärr räkna med en 
lång väntetid eftersom det redan ligger så 
många ansökningar i tur, säger Linus Palm-
blad, handläggare på Energimyndigheten.

enligt palmblad finns det dock fortfa-

rande en viss chans för privatpersoner 
att få en ansökan om solcellsbidrag 
beviljad. 

– Det brukar alltid falla bort en del 
ansökningar som inte längre är aktuella, 
vilket kan frigöra en del pengar. Men det 
är svårt att bedöma i nuläget, och har 
man bråttom med sin investering är det 
bättre att utnyttja ROT-avdraget istället.

solcellsstödet har använts för att 
stimulera mikroproduktion av förnybar 
el, men betraktas idag av branschaktörer 
snarare som ett hinder på grund av de långa 
ansökningstiderna. Det kraftiga prisfallet på 
solcellspaneler under senare år gör dock 
att payoff-tiden för en investering kan bli 
rimlig, även utan subventioner. 

– Enligt aktuella beräkningar ligger pro-
duktionskostnaden för solel, utan bidrag, 
på ungefär samma nivå som det nuva-
rande elpriset. Om priserna på solceller 
fortsätter minska samtidigt som elpriset 

stiger så förbättras villkoren ytterligare, 
säger Linus Palmblad. 

fakta/rot-avdrag för solceller

ROT-avdraget får göras för arbetskostna-
derna vid installation av solceller. Man 
brukar räkna med att omkring 15 procent 
av hela investeringskostnaden berättigar 
till ROT-avdrag. Tänk på att ROT-avdraget 
inte kan kombineras med ansökan om 
statligt solcellstöd.

www.sol-eye.com

Vi skräddarsyr solcellssystem efter behov med kvalitetssolceller från Tyskland.
Läs mer i vår webbshop på www.sol-eye.com eller ring oss på 031-797 01 00.

En del av Duschprodukter AB

EGEN EL MED
SOLCELLER

Effekt Mo-
duler

Växel -
riktare

Modul-
 area

Beräknad
års produktion

Artikel-
nummer

Pris inkl
moms

Pris inkl installa-
tion och moms*

1,25 kW 5 st 1,00 kW 9 m2 900-1000 kWh 11-131 19 900:- 35 100:-*

3,00 kW 12 st 4,20 kW 20 m2 2800-3000 kWh 11-133 52 200:- 73 800:-*

5,25 kW 21 st 5,50 kW 34 m2 4700-5000 kWh 11-134 82 900:- 109 800:-*

7,00 kW 28 st 7,00 kW 47 m2 6300-7000 kWh 11-136 108 500:- 141 000:-*

11,0 kW 44 st 10,1 kW 73 m2 9900-11000 kWh 11-135 163 500:- 201 600:-*

Effekt
12/24 V

Mo-
duler

Ladd-
ström

Artikel-
nummer

Pris inkl 
moms

130/250 W 1 st 10 A 11-231 4 500:-

250/500 W 2 st 20 A 11-232 8 500:-

500/1000 W 4 st 40 A 11-233 16 500:-

Effekt Mo-
duler

Modul-
area

Beräknad 
årsproduktion

Artikel-
nummer

Pris inkl 
moms

2,25 kW 9 st 15 m2 2800-3300 kWh 11-311 135 000:-

5,25 kW 21 st 35 m2 7000-7500 kWh 11-312 175 000:-

7,00 kW 28 st 47 m2 9000-9500 kWh 11-313 205 000:-

Namn / Effekt Modul -
storlek

Artikel-
nummer

Pris inkl 
moms

ProSet 60W/4A 710x680 mm 11-510 4 495:-

ProSet 100W/6A 1237x557 mm 11-511 5 695:-

PremSet 100W/6A 1237x557 mm 11-512 6 895:-

Fritidshus, attefallshus... Solföljare ger mer elHusbil, husvagn, båt...
Offgrid-paket med solceller där elnät saknas Optimal solvinkel ger 40-50% mer el per år.Offgrid-paket med en solcellsmodul där elnät saknas

 87  mot Rollsbo. Solbräckegatan 39 i Kungälv. Ring för besök/varuutlämning, tel 031-797 01 00. Med reservation för slutförsäljning, tryckfel och pris ändringar. Frakt kan tillkomma.

PremSet kan ladda 2 olika batterikretsar samtidigt

* Pris inkl installation anger pris före ev. avdrag såsom ROT och energibidrag. Installationsreservationer fi nns som kan påverka priset. Kontakta Elkontakten i Ale AB vid frågor: info@elkontakteniale.se / 072-304 30 13.

Modulstorlek: 1680×990 mm Modulstorlek: 1680×990 mm

ALLT DU BEHÖVER  •  GLÖM ELRÄKNINGEN  •  BYGG UT EFTER HAND  •  MONTERA ENKELT SJÄLV
El-installation kräver behörig elektriker

250 W solceller, 3-fas** växelriktare, DC-kablage, montagesystem för tegeltak
** 1 kW-paketet har 1-fas växelriktare, övriga har 3-fas

Solceller - fast montage

Modulstorlek: 1680×990 mm

Prisexempel Vattenfall:  1 kr + spotpris ca 0,30 kr/kWh + skatteavdrag 0,60 kr/kWh  = 1,90 kr/kWh

1,25 

3,00 

5,25 

7,00 

11,0 

250 W solceller, 3-fas** växelriktare, DC-kablage, montagesystem för tegeltak250 W solceller, 3-fas** växelriktare, DC-kablage, montagesystem för tegeltak

Sälj din överskottsel för upp till
1,90 kr/kWh

NYHET! Nyckelfärdig installation till fast pris via 

lång kö till solcellsbiDraget

– ”välj rOt-avDraG istället”
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Det mest eftersatta utrymmet i våra hem 
är nog garderober- förvarings utrymmen.

När jag var liten grabb hade ”farsan” slagit i 3 
stycken tretumspikar i förstugan 
där vi hängde våra jackor och 
mössor när vi kom in. Sedan 
fanns en 60 cm bred ”fingarde-
rob” vid ”finingången” som också 
inrymde elmätaren och värme- 
och vattenrör till övervåningen. 
Detta skulle betjäna 5 personer 
plus eventuella gäster.

Det har blivit bättre, men det 
är först nu som intresset har vaknat fullt ut för 
vettiga, snygga och ändamålsenliga garderober 
och förvaringsutrymmen. Vem drömmer inte om 
en ”Walk-In-Closet” där man har möjlighet till 
rationell överskådlig förvaring av kläderna, men 
också till klädvård strykning m.m. 

Nu är det tyvärr så att det är väldigt få som har 
den här möjligheten i sitt befintliga boende efter-
som det inte är inplanerat i äldre fastigheter. Men ni 

som planerar nytt, glöm inte den här kanske vikti-
gaste delen i ert nya hem. Finns inte klädförvaring 

som fungerar så blir hela hemmet 
en enda röra. 

Så här kan ett modernt ”Dres-
sing Room” se ut, ett eget rum, helt 
enkelt, eller om den möjligheten 
inte finns inneslutet bakom skjut-
dörrar. 

I vissa boenden passar natur-
ligtvis inte den här moderna lite 
strama looken, då bygger man upp 

samma funktioner men med möbler som går i stil 
med övrig inredning.

Ja, jag vet…..nu tog jag till i överkant, men allt 
däremellan finns också. Det viktiga är att förva-
ringsutrymmen finns, som är anpassade med 
känsla för sitt ändamål och att ni tar hjälp av 
expertis och erfarenhet för att lösa era förvarings-
problem på ett professionellt sätt.

text: Pelle Thom

Från spik som klädhängare till

dressingroom

Sidor 18-32 vf0115.indd   35 2015-03-05   15:56:32

2015 nr 1   35

Det mest eftersatta utrymmet i våra hem 
är nog garderober- förvarings utrymmen.

När jag var liten grabb hade ”farsan” slagit i 3 
stycken tretumspikar i förstugan 
där vi hängde våra jackor och 
mössor när vi kom in. Sedan 
fanns en 60 cm bred ”fingarde-
rob” vid ”finingången” som också 
inrymde elmätaren och värme- 
och vattenrör till övervåningen. 
Detta skulle betjäna 5 personer 
plus eventuella gäster.

Det har blivit bättre, men det 
är först nu som intresset har vaknat fullt ut för 
vettiga, snygga och ändamålsenliga garderober 
och förvaringsutrymmen. Vem drömmer inte om 
en ”Walk-In-Closet” där man har möjlighet till 
rationell överskådlig förvaring av kläderna, men 
också till klädvård strykning m.m. 

Nu är det tyvärr så att det är väldigt få som har 
den här möjligheten i sitt befintliga boende efter-
som det inte är inplanerat i äldre fastigheter. Men ni 

som planerar nytt, glöm inte den här kanske vikti-
gaste delen i ert nya hem. Finns inte klädförvaring 

som fungerar så blir hela hemmet 
en enda röra. 

Så här kan ett modernt ”Dres-
sing Room” se ut, ett eget rum, helt 
enkelt, eller om den möjligheten 
inte finns inneslutet bakom skjut-
dörrar. 

I vissa boenden passar natur-
ligtvis inte den här moderna lite 
strama looken, då bygger man upp 

samma funktioner men med möbler som går i stil 
med övrig inredning.

Ja, jag vet…..nu tog jag till i överkant, men allt 
däremellan finns också. Det viktiga är att förva-
ringsutrymmen finns, som är anpassade med 
känsla för sitt ändamål och att ni tar hjälp av 
expertis och erfarenhet för att lösa era förvarings-
problem på ett professionellt sätt.

text: Pelle Thom

Från spik som klädhängare till

dressingroom

Sidor 18-32 vf0115.indd   35 2015-03-05   15:56:32

http://www.sol-eye.com
http://www.nordhenergy.se
http://www.panelstugan.se
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avGränsa meD  
rabattkanter
Med hjälp av rabattkanter kan snygga av-
gränsningar skapas i trädgården. Wernamo 
Designs utökar nu med nya modeller. En 
av vårens nyheter är rabattkanter i 1 mm 
trögrostande cortenplåt.

kliPP Gräset mer 
miljövänliGt!
Fyller du gräsklipparen med Aspen alkylatben-
sin minskar du utsläppen av farliga ämnen 
samtidigt som du själv slipper att få i dig skad-
liga avgaser. Det kostar lite mer, men det tjänar 
du snabbt in på minskade servicekostnader 
eftersom motorn också hålls renare.

träDgårD

framtiDens enerGi- 
effektiva familjevilla
Villa Solgläntan har fötts genom ett EU-projekt husen 
har ett extra tjockt, välisolerat klimatskal, det vill säga 
väggar, tak, fönster och grund, som håller varm luft 
inne och kall luft ute. Farstun fungerar exempelvis 
som en luftsluss så att värmen inte försvinner ut när 
entrédörren öppnas. / A-hus

HälsOsam  
uPPvärmninG!
Vi spenderar en stor del av vår tid inom-
hus och för att må bra är det viktigt att 
skapa en sund miljö med en fungerande 
ventilation. Med hygienradiatorer får 
du en värmelösning som inte torkar ut 
luften och som även minimerar cirkula-
tionen av damm.

Purmo nya element finns i vitt och i 
över 200 olika kulörer. / Purmo

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? 

 

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

Av ASPECT auktoriserad småhusvärderare

fASTighETSvärdEring
BESikTningAr
ByggTEkniSk rådgivning

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

nya reDskaP
Varje redskap i Fiskars Xact™-serien är särskilt 
designade för att passa uppgiften när det gäl-
ler både vikt och balans. Både spadarna och 
skyffeln har en ny och innovativ design med 
ett huvud av slitstarkt borststål som är stabilt 
sammansvetsat med komposit- och stålaxlar för 
optimerad vikt, styvhet och hållbarhet. 

Den nya POWER® CUT-serierna med grensaxar ger perfekt snitt både på stort och smått.
Ergonomiska handtag, dämpkuddar, innovativ bladteknologi och en smart utväxling är bara 
några av de funktioner som ger en behaglig arbetsmiljö. Modeller fi nns både med mothålls – 
och papegojskär.
Grensaxar, sekatörer och andra beskärningsprodukter från WOLF-Garten fi nns hos auktoriserade 
återförsäljare över hela landet samt utvalda webbutiker.

Mer info. om våra produkter samt var du hittar dem: www.wolf-garten.se

Röd, gul och riktigt bra.

askim Göteborgs skog & Trädgård Datavägen 21A 031 683 88  GöTEbORG Västerservice ab  Grimboåsen 8. 031-54 09 50.   

kuNGälV kungälv skog & Trädgård Utmarksvägen 18. 0303-183 00.  kuNGälV  Romelanda motorsågservice Filaregatan 10. 0303-22 39 00

Sekatörer från: 179:-

Grensaxar från: 299:-

2014 nr 3    1

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

Telefon:   031 - 18 06 35 • www.rezas.se

MATTOR

Kvalitetsmattor sedan 1970!
JUST NU:

EXTRA FÖRMÅNLIGA 
PRISER!

Vi tvättar och reparerar  
alla typer av mattor!

Fick äntligen tag på honom!

De två raderna längst upp i annonsen (skall bort)
I stället längst upp:

Kvalitetsmattor sedan 1970!

Raden med: 1 års bytesrätt + 5 års Kvalitetsgaranti  (skall bort)
I stället:

Vi tvättar och reparerar alla typer av mattor!

Under logon står det ORIENT (det ordet skall bort)

Lägg in: www.Rezas.se

Kan jag få ett korr på denna ändring!

HA EN BRA DAG!

Rezas mattor vf0514.indd   1 2014-09-10   10:42:09

med en annons 

i  
når du över  
100 000  
villaägare.

denna Plats  
Hade Kunnat  

Vara din!!

www.villafritid.se

http://www.unisafe.nu
http://www.peo-vardering.se
http://www.wolf-garten.se
http://www.reza.se
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Nytt vattenfilter, eller 
service på ditt gamla
Kontakta oss på 0302-25590 

info@h2ofilterteknik.se

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 
vattenreningsteknik och stor 
kunskap inom filtrerings- och 
avsaltningsteknik. 
Kontakta oss för mer info 
om hur du får rent vatten.

Egen borrad eller 
grävd brunn? 

Importgatan 21, 
422 46 Hisings Backa
Tel 031-742 92 50
www.enwa.se

FLAGGSTÄNGER
Etabl.1916

FLAGGSTÄNGER
Leverans  ServiceMontage

Ring oss för aktuellt 
 
 

VÅRERBJUDANDE  
031-44 34 72

STRÖMBLADS

www.stromblads.com Vi finns i Partille

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

ULMA AB
of Sweden

Telefon 0325-17680, www.ulma.se

spara pengar  
med en sVensK 

pelletsbrännare! 
 pris från 14.500:- 

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!

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

Perfekt för altanen, fasaden och 

trädgårds möblerna!

Sioo ger en ljus, vacker och behaglig yta. Sioo 

förhindrar att alger, mögel och röta får fäste i träet. 

Brand hämmande och träförstärkande. Smidig 

applicering och lång håll barhet. Och glöm alla 

årliga oljningar!

Försäljning sker även i färgfack handeln eller hos 

våra egna åter försäljare! 

Välkommen till www.sioo.se för mer info, 

exempel, återförsäljare och folder.

MiljövänligtMiljövänligtMiljövänligt

Få vackert och 

hållbart trä
med minimalt underhåll!

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.

http://h2ofilterteknik.se/
http://www.enwa.se
http://www.stromblads.com
http://arodsinredningar.eu/
http://www.ulma.se
http://www.stenhulth.se
http://www.sioo.se
http://www.mitt-tak.se
http://meijersmobler.se/


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

Långedragsv 102, Västra Frölunda

031-29 95 01    www.fargspecialisten.se
Althallen, Gitarrgatan 2

031-45 11 34    www.lassesfarg.nu
Aschebergsg. 23, Göteborg

031-711 00 20    www.fargkallan.se

Argongatan 3, Mölndal

031-87 67 00  www.molndal.happyhomes.se
Flygledarevägen 1, Torslanda

031-92 33 85  www.fargboden.se
Utängarna 28, Tuve

031-683600

JARA-PRodukteR

Följande sidor
går i södra
upplagan.

http://www.jotun.com/se/se/b2c
http://www.jotun.se
http://www.fargspecialisten.se
http://www.fargkallen.se
http://www.molndal.happyhomes.se
http://www.fargboden.se
http://www.jaraplast.se/


®

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

Besök Sveriges största
dörr & fönster utställningar nära dig!

Funderar ni på att byta fönster eller dörrar? Besök vår 250 m2 stora 

utställning av fönster och dörrar i Göteborg. Här kan du se och känna 

på en större del av vårt sortiment. Du kan även boka tid för ett fri 

fönsterrådgivning, lämna ritning eller fönsteruppställning för offert. 
Vi tar hand om allt, från uppmätning till installation.

Boka fri dörr- & fönsterrvådgivning på www.ekstrands.com/boka 

eller ring 031-74 80 850

ASCOT 300 G48 SP0:3 SHF, SIDOHÄNGT TRÄ-

FÖNSTER I ÄLDRE STIL

Besök vår utställning på Datavägen 20, Askim

24 
månader
räntefritt!

http://www.ekstrands.com/boka

