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Årgång 49

3 värmande eldstäder

På rätt plats är kaminen 
en värmande möbel

förbered huset 
och trädgården 
inför vintern

& otrolig bär- 
fruktsäsong

tydligare regler? 

för små avlopp

50-talsgarage
blir ett smart hus

Lars Wides
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Tel 0300-180 25
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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badbalja för vuxna!
med avlopp / Villbada

råttstopp
Råttstopp är en enkel 
och smart anordning 
som monteras direkt 
i avloppsröret via 
brunnen. Den tillåter 

råttorna att passera ut, 
men inte in igen. / Starka

oslagbara boken 
Guinness World Records 2017 
tar rekordslagning till en ny nivå. 
Över 4 000 rekord, varav 3 000 
är nya och 1000 är oslagbara 
klassiker. / Bonnier Fakta

pythagoras
Med de triangelfor-
made konsolerna kan 
du skapa ditt egna 
unika uttryck för just 
din hylla. 
/ www.mazeinterior.se

golvkonvektor
Aquilo gör det möjligt att undvika 
kallras och  samtidigt få en estetisk 
värmelösning under större fönster-
partier. / Purmo

DEMIDEKK UltIMatE
– Gör så att huset ser nymålat ut  
 under en längre tid

Demidekkare  
målar gärna.
Men inte så ofta.
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VÄGG: JotUn 394 VaRMGRå
accentKULÖR: JotUn 1001 eGGVit

Ända sedan 1972 har DeMiDeKK skyddat svenska trähus. Under lika lång tid 
har DeMiDeKK bevisat att färgen klarar av det skandinaviska klimatet med 
tuffa väderväxlingar. Detta har skett genom egen testverksamhet och genom 
kontakter med tusentals nöjda Demidekkare. 

Välj DeMiDeKK nästa gång, så kan du njuta av känslan av ett nymålat hus 
länge – för det kommer dröja länge tills du behöver måla om huset igen. 

Läs mer på jotun.se/demidekk eller hämta en färgkarta hos din 
Jotun-återförsäljare. 

Argongatan 3, Mölndal. 
031-87 67 00  
 www.molndal.happyhomes.se

Långedragsv 102, Västra Frölunda

031-29 95 01 www.fargspecialisten.se
Askims Kyrkväg 46, Askim

031-45 11 34 www.lassesfarg.nu

Flygledarevägen 1, Torslanda

031-92 33 85  www.fargboden.se
Ångpannegatan 2, Göteborg 

031-779 07 20 www.tapetgalleriet.com

Kungsporten 2A, Billdal  
www.billdalsfarghus.se

TAXNÄS FÄRG
färg  vägg  golv  kakel

Göteborgsvägen 4, Lerum. 0320-719 62

www.nordsjoidedesign.se

bli en demidekkare du också

http://www.henrikssonsstenhuggeri.com
http://www.jotun.se/demidekk
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snickaren och byggprojektledaren 
Lars Wide medverkade i vintras i SVT-
serien Husdrömmar. Där kunde tv-tittarna 
följa hans omfattande projekt med att 
renovera ett gammalt lastbilsgarage i 
skånska byn Genarp. Lars Wide hade hittat 
garaget i en mäklarannons och bestämt 
sig för att bygga om det till ett exklusivt 
och originellt bostadshus.

– Jag ville bevara garagets särpräglade 
industristil och samtidigt skapa en mo-
dern bostad med högsta möjliga komfort, 
berättar Lars Wide.

lastbilsgaraget, uppfört 1957, rym-
mer byggnadsdelar från Malmö yllefabrik 
som revs i början av 1950-talet. Lars Wide 
har byggt om och tilläggsisolerat garagets 

tak, väggar och golv, men tegelväggarna 
invändigt finns kvar liksom några av ori-
ginalfönstren. 

– Jag har låtit ombyggnaden få ta sin 
tid. Det är många speciallösningar som 
ska fixas, men i höst ska hela huset blir 
färdigt, säger Lars Wide bestämt. 

ja, huset är speciellt i flera avseenden. 
Det går inte att ta miste på ”industristilen” 
som markeras av de råa tegelväggarna, 
betonggolven, stålbalkarna, fabriksarma-
turerna och de reglerbara garageportarna 
på husets framsida. I kök och hall finns till 
och med anslutning för tryckluft, ”för att 
få den rätta garagekänslan”.

50-talsgaraget 
blir smart hus

Snickaren Lars Wide har byggt om ett gammalt lastbilsgarage 
till ett originellt hus, fullproppat med smarta och spännande 
lösningar. Villa & Fritid har hälsat på i ”garagehuset” som reno-
verats i fyra år och ”snart ska bli färdigt”. 

text&bild: lars bärtås

Gaveln med garageportarna är ”husets 
ansikte utåt”. Och inifrån förstärker de rymd-
känslan och ger ett bra ljusinsläpp. Forts sid 6

Med ett vackert laserat terrassgolv så får du gott om tid att njuta  
och slipper att tänka på att olja in golvet år efter år. 

Läs mer på jotun.se/demidekk eller hämta en färgkarta hos din  
Jotun-återförsäljare. bli en demidekkare du också

DEMIDEKK TERRASSLASYR
– Vackra utomhusgolv som håller färgen

Demidekkare  
laserar gärna.
Men inte så ofta.

teRRass: JotUn 9073 sKiMMeRGRå

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 5/11 2016. Med reservation för eventuella tryckfel eller slutförsäljning.

Ljusare tider hos Järnia!Sköna höStklipp!

Wood’s MRD- 20
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 20 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:-
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

Badrumsmattor i många färger!

Duschpanel stil
Krom. Anslutes till befintlig 
blandare. 150 cm duschslang
Ledbar Takdusch, Handdusch 
med olika strålar
Höd ca 970 mm

Rimini

Memory Foam. Maskintvätt 
30 C. Syntetmaterial

Bellarina

http://www.jarnia.se/
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Bollebygd: Fahlströms Motor & Cykel, 033-28 44 05
Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård, 031-68 38 80
Kungälv:  Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00

Förläng säsongen med Jonsereds  
originaltillbehör till din Frontrider.

jobbar 
året runt.
precis som du.

Läs mer på www.Jonsered.se

VertikaLskärare ... 3 500 kr

Borste ............... från 13 900 kr

 snöBLad .............. från 4 500 kr

snösLunga ....... från 15 800 kr

spridare ........... från 1 900 kr

uppsamLare .... från 3 500 kr

sLaghack ............... 15 500 kr

mossriVare ............. 2 250 kr

Jonsered vf0416.indd   1 2016-09-25   10:28:12

031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa

GÖTEBORGS   

EL&RÖRJOUR

Service och 
reservdelar.

Jour dygnet runt.

031-500 120

031-500 120 • info@500120.com • www.500120.com
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa

GÖTEBORGS   

EL&RÖRJOUR

Service och 
reservdelar.

Jour dygnet runt.

031-500 120

– tryckluft måste naturligtvis finnas i ett garage. 
Men i det här fallet har jag installerat det som ett prak-
tiskt hjälpmedel i vardagen, till exempel för att blåsa rent 
sallad och svamp när man lagar mat eller för att städa 
bort smuts och hundhår, säger Lars som har ständigt 
sällskap av hundarna Laban och Hobbe.

huset har en boyta på 150 kvadratmeter med ett 
sovloft på övervåningen. Från loftet kan man blicka ut 
över det öppna vardagsrummet och gaveln med stora 
glaspartier, som kan avskärmas utvändigt med hjälp av 
de tunga garageportarna.

– Gaveln med garageportarna är ”husets ansikte utåt”. 
Hade jag valt en annan lösning skulle huset fått en helt 
annan karaktär och mycket av industrikänslan hade 
försvunnit.

lars wide har lagt mycket tid på att planera husets 
teknikpark, som rymmer en uppsjö av smarta och origi-
nella funktioner. Till exempel har han i garagets tidigare 

smörjgrop anlagt en vinkällare, som kan höjas upp ur gol-
vet via en motor. Han har också byggt in ett musiksystem 
med kontrollpaneler i samtliga rum och iordningsställt 
en TV-hörna med projektor och surroundsystem.

– De tekniska finesserna höjer boendeupplevelsen. 
Tanken är att man ska njuta och ha tillgång till alla be-
kvämligheter när man är hemma.

huset är även energieffektivt och värms upp med 
ett vattenburet golvvärmesystem, som försörjs av en 
ackumulatortank med flera anslutna värmekällor: en 
luftvattenvärmepump, två vattenmantlade kaminer, 
samt solfångare. 

– Jag ville ha ett flexibelt och miljövänligt system med 
flera tillgängliga värmekällor. Solfångarna bidrar med 
gratis varmvatten och de vattenmantlade kaminerna 
ger en mer komfortabel och smartare uppvärmning än 
vanliga kaminer med strålningsvärme.

på tomten bakom huset har Lars Wide byggt en gäst-
stuga. I samma byggnad har han placerat teknik- och 
pannrummet som, via en kulvert, förser huset med varm-
vatten. Förutom värmesystemet rymmer teknikrummet 
en centraldammsugare, kompressor för tryckluften och 
en batteribackup som säkrar huset vid strömavbrott.

– Det är en praktisk lösning att samla all skrymmande 
teknik i ett separat byggnad, så att det inte stjäl onödigt 
boendeutrymme. Det är också praktiskt att ha tillgång 
till en gäststuga. Den kommer säkert till användning när 
huset väl är klart, säger Lars.

”industristil”
som markeras av
råa tegelväggar, 
betonggolv, 
stålbalkar och 
fabriksarmaturer

byggfakta
Lars Wides ”LastbiLsgarage”

byggnadsår: (1957) 2013-2016

byggnadstyp: 1-plan med loft, samt gäst-
stuga.

boyta: 150 kvm (bottenplan), 67 kvm (loft), 39 
kvm (gäststuga).

grund: murad grund på syll.
Invändig platta på 300 mm cellplast.

stomme: Invändigt originaltegel, Utvändigt Leca 
Isoblock 350 mm, Bjälklag Trä (Kerto-balkar).

takbeklädnad: Papp och kupor i plåt.

fönster: 3-glas isolerade Elite.

Ventilation: Mekanisk FTX-aggregat med AC. 

uppVärmning: Vattenburen golvvärme som 
försörjs av luft/vattenvärmepump, solfångare, vat-
tenmantlad kamin och vattenmantlad vedspis.

öVrig teknik: Tryckluft i köket, vinkällare som 
är nedsänkt i vardagsrumsgolvet, TV-hörna med pro-
jektor, inbyggt högtalarsystem i alla rum.

All skrymmande teknik är samlade i en separat byggnad, 
så att det inte stjäl onödigt boendeutrymme.

Lars har 
ständigt 
säll-
skap av 
hundarna 
Laban och 
Hobbe.

http://www.jonsered.com/se/
http://www.500120.com


Göteborg Entreprenadvägen 1 
Tel 031 - 55 92 00

Jönköping Fordonsvägen 7  
(Ljungarumsområdet) 
Tel 036 - 31 48 00

info@gardajohan.se · www.gardajohan.se

Storås Industrigata 14 
424 69 Angered 
Tel: 031-3301101  
www.platt-tjanst.se

s t e n

PLATT-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan 1971

Service & kvalitet

s t e n

PLATT-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan 1971

Service & kvalitet

s t e n

PLATT-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan 1971

Service & kvalitet

s t e n

PLATT-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan 1971

Service & kvalitet

Compac
Världens mest sålda stödmur.

LIGHT BOARD® 
En lekande lätt gipsskiva

Hedsvägen 2 • Kode
Tel 0303-500 30

Fyra lokala bygghandlare med stora resurser!
Hos oss hittar du kvalitet - kunskap - service. Här får du råd och hjälp.
Vi bryr oss om slutresultatet på ditt byggprojekt  och därav vårt kundlöfte - Vi får bygget att snurra!

Byggmästaregatan 3 • Kungälv
Tel 0303-625 00

August Barks gata 24 • Västra Frölunda
Tel 031-45 08 50

Kärrlyckegatan 26 • Göteborg
Tel 031-54 20 60 Lo
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Tak- och väggskivor

Bygga nytt eller renovera?

Huntonit färdigmålade vägg- och 
takskivor rekommenderas av 
Norges Astma och Allergiförbund

www.huntonit.se

Renoveringssteg 
för både öppna 
och stängda 
trappor inomhus.

Finns i flera olika 
utföranden.

Renovera 
din trappa!

egentillverkad

äppeLpLockare

Den senaste äppelplockaren som Ingolf Dahl har utveck-
lat är en ombyggd grenklippare från Fiskars. Knivarna är 
utbytta mot en 3D-utskriven skålformad plockare i plast 
och fästet utskuret i plåt.. 

- Jag har gjort CAD-ritningar och sedan lejt bort själva 
3D utskriften, berättar Ingolf.

Årets fruktskördar är de bästa på 
många år. Och frukten är mycket 
godare också! Ingolf Dahl i Mölndal 
har sju äppelträd, två päronträd och 
ett valnötsträd i sin trädgård. Alla 
träd har dignat av frukt i år.

Ingolf flyttade till villan redan på 
80-talet och har varit en hängiven 
äppelodlare sedan dess. Det har 
lett till att han har flera olika äp-
pelplockare i sin ägo. Och han har 
dessutom utvecklat en del själv.

- Den jag har ärvt av min svärfar 
är dock fortfarande favoriten, säger 
Ingolf.

Hur ska då en bra äppelplockare 
vara?

- Den ska vara lätt. Och det ska 
vara ett passivt grepp för att hålla 
och ett aktivt grepp för att stänga 
och öppna. 

Den amerikanska varianten går 
att vinkla och det är bra men den 

har ett aktivt grepp. Det  innebär 
att du hela tiden måste hålla hand-
taget intryckt vilket gör det jobbigt 
i längden. 

 - De med en ”skålfångare” är 
smidigare än de med ”klor”. Med 
skålfångaren kan du lätt hålla om 
äpplet och smidigt vrida loss det 
utan att riskera att stöta till gran-
narna (i trädet).

Ingolf har nog äppelkunnande i 
blodet. Hans farfar Carl G Dahl var 
en känd pomolog och skrev flera 
böcker.

- Men konstigt nog skrev han inte 
om äppelplockare, säger Ingolf.

Kan det bli lite av en utmaning 
att få ner det där äpplet högst upp?

- Självklart, svarar Ingolf med 
eftertryck och med ett leende.

text&bild: vkt ab

Ingolfs olika plockare - en 
direktimporterad från USA, en 
från en marknad i Köpinge etc. 
Och en med gripklo, tre med 
skål, en med en tygpåse och 
en med en liten tesil så att de 
små frukten inte faller igenom! 
Ingen tvekan att Ingolf vet vad 
han sysslar med. 

En ny, en gammal och en special plockare  
- Det låter som det bruden ska ha när 
hon gifter sig. Och det är kanske det man 
gör när man blir hängiven ett intresse 
(man gifter sig med det). 

http://www.heda.se
https://www.woody.se/Konsument/
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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

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

Besök vår hemsida för 

vägbeskrivning och 

öppetider.

www.husknuten.seLåt d ig i n s pi r e ras
Hitta ditt dröm H uS på Husknuten

Älvsbyhus på
Husknuten

Välkommen in och se vår mest 
populära enplansmodell Tyr! 
Tyr har en öppen och ljus plan-
lösning med ett trivsamt kök, 
praktiskt klädvårdsrum och stort 
badrum. Två altandörrar, en från 
stora sovrummet och en från 
vardagsrummet, gör det enkelt att 
gå ut på altanen eller i trädgården.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Göteborg
Peter Jansson • 031-518910 
peter.jansson@alvsbyhus.se

Halland
Henric Löfvenborg • 0300-39620
henric.lofvenborg@alvsbyhus.se

Klk

Wc
1,7

Hall

Kök/Vardagsrum 
59,0

Klädvård
8,3

 8,3
Sovrum

Badrum
6,2

Sovrum 
13,1

Sovrum
 11,3

2,4

K/S

F

TM

S6
VP

L4

G6

G6

L6

L6

TS

DMG6

Tyr INFLYTTNINGSKLART
4 rum & kök, 121,4 m2

1 548 700 :- 
INKL. GRUND OCH LEVERANS

En mysig möbel som minskar 
vinterns elräkningar – och ökar 
tryggheten vid strömavbrott. Här 
hjälper vi dig att hitta rätt i utbu-
det av värmande kaminer.

text: lars bärtås

utbudet av kaminer och eldstäder ökar 
stadigt. Som konsument kan du idag välja 
mellan en mängd olika modeller, material 

och tillvalsfunktioner.
– Nuförtiden tjänstgör 

kaminen lika mycket 
som en dekorativ mö-
bel som en funktionell 
och energibesparande 
värmekälla, säger Bertil 
Svedberg, ordförande i 
Svenska Brasvärmeför-
eningen.

en snygg kamin fångar blicken, men 
du måste också tänka på de praktiska 
förutsättningarna för installationen. Till 
exempel är det viktigt att området kring 
eldstaden är brandsäkrat, att luftväxlingen 
är tillräcklig i rummet och att skorstenen 
är rätt placerad.

– Väljer du en fristående kamin bör du 

tänka på att skorstenen ska gå upp på 
minst samma nivå som taknocken. Har 
du ett sluttande tak blir utbytet bäst om 
kaminen flyttas en bit in i rummet, säger 
Bertil Svedberg.

ur värmeekonomisk synpunkt bör 
brasvärmen cirkulera över stora ytor. 
Förutsättningarna är bäst om eldstaden 
placeras på bottenplan, i ett utrymme 
med öppen planlösning. 

- Det finns idag fläktsystem, så kall-
lade värmeförflyttare, som hjälper till att 

sprida värmen från rum till rum. Med ett 
sådant system få du mer energiutbyte av 
din eldstad, samtidigt som du minskar 
risken för övertemperaturer i det rum 
eldstaden står.  

det är också värt att fundera på hur 
du ska använda kaminen om huset blir 
strömlöst.

– Vi har drabbats av en del svåra 
stormar i Sverige under senare år och i 
synnerhet på landsbygden kan elavbrot-
ten blir långvariga. I en sådan situation 
bör man tänka på var kaminen gör mest 
nytta, och kanske också välja en modell 
som kan lagra värmen under lite längre 
tid, till exempel en täljstensklädd kamin.

sedan början av 2000-talet har 
miljökraven på lokala eldstäder skärpts, 
vilket innebär att alla kaminer i fackhan-
deln numera har så kallad CB-förbränning 

(Clean Burning). Eldstäderna 
kan även vara Svanen-märkta 
eller P-märkta, vilket visar att 
de uppfyller högt ställda miljö- 
och kvalitetskrav. 

– Det finns tyvärr fortfa-
rande många äldre eldstäder 
i bruk, samt även importerade 

produkter, som inte skulle godkännas i 
enlighet med branschens krav. Mitt råd 
är att alltid vända sig till en fackhandlare 
och välja en eldstad som godkänd och 
testad för svenska förhållanden, säger 
Bertil Svedberg. 

”Det finns idag fläktsystem,  
så kallade värmeförflyttare,  

som hjälper till att sprida värmen 
från rum till rum. ”

Contura 596

Forts sid 12

På rätt plats är kaminen

en Värmande 
möbel

http://www.husnuten.se
http://www.husknuten.se
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Vår schysstaste värmepump. 
Köp den.

Vi älskar värmepumpar.  
Så att du kan älska annat. www.ivt.se

IVT Nordic Inverter:
10 års garanti på kompressorn ingår.   
Utvecklad för nordiskt klimat. Ger energisnål värme även  
när utetemperaturen närmar sig 30 minusgrader.   
Sänker dina värmekostnader med upp till 50 procent! 
IVT Total Control – sms/appstyrning via smartphone (tillbehör).

Energiförbättring AB
Rådastocksvägen 1, 435 44 Mölnlycke
031-338 41 40
Värmekällan Väst AB
Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
031-336 90 50
Göteborgs Värme & Bygg AB
Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen
070-852 06 18 

Göteborgs El & Rörjour
Aröds Industriväg 28, 422 43 Hisings Backa
031-50 01 20
Ytterby Rör AB
Truckgatan 2, 442 40 Kungälv
0303-921 45

Jøtul F371 Advance
19.900 kr 971 kr/månOrd pris 22.500 kr Gäller t o m 31/10

Välkommen 
in i värmen!

Jøtul F 135
14.490 kr | 682 kr/mån

Ord pris 15.990 kr 
Gäller t o m 31/10

Scanspis 41-2
14.990 kr | 704 kr/mån

Ord pris 16.990 kr 
Gäller t o m 31/10

eldabutiken mölndal
Ekenleden 13A. Tel: 031-27 01 18 
Mån-tors 10-18 | Fre 10-15 | Lör 10-14

eldabutiken Göteborg 
Marieholmsgatan 1. Tel: 031-707 30 20
Mån-Tors 10-18 l Fre 10-13 l Lör 11-14

Vedkaminer, även kallade 
braskaminer, är utformade i kraftig 
plåt och/eller gjutjärn. De flesta ka-
miner är fristående, medan andra är 
avsedda att monteras i en öppen spis.

Värmeavgivningen kan ske både 
i form av strålning och konvektion 
(luftrörelse). Verkningsgraden hos 
en kamin av bra kvalitet ligger kring 
70-80 procent. 

FördEL: Hög mysfaktor. Det stora 
utbudet av kaminer i olika design, 
med olika tillval, gör det lätt att hitta 
en modell som passar i de flesta hem.

Köper du en lättare kamin behövs 
det i regel ingen förstärkning 
av golvunderlaget.

tänk på! Kaminer i plåt värmer snabbt upp rummet, 
men lagrar inte värmen när brasan slocknat. Räkna där-
för med frekvent skötsel. En kamin med värmelagrande 
täljsten är ett bekvämare alternativ om du inte vill elda 
så ofta. 

3 värmande  eldstäder
kakelugnen är en stabil 
värmekälla och en dekorativ möbel, 
som passar utmärkt i ett äldre hus. 
Den klassiska kakelugnen tar tid att 
värma upp, men bevarar värmen 
länge via sitt femkanaliga rökgas-
system. Nytillverkade kakelugnar 
brukar därför vara försedda med en 
varmluftskassett som skyndar på 
uppvärmningen. 

Köper du en begagnad kakelugn 
är det värt att anlita en kakelugns-
makare eller kunnig murare för 
montering.

FördEL: Lågt skötselbehov. Det 
räcker att elda ungefär 1-2 gånger 
per dygn.

tänk på!  Kakelugnen är en tung 
eldstad som kräver ett stabilt under-
lag. Var noga med vilken kakelugn du väljer, det 
finns ”kakelugnar” i eldfast lera som bara till det 
yttre liknar en klassisk ugn.

kökspannan är en vedeldad 
vattenmantlad panna med kokplatta och 
bakugn. Nytillverkade kökspannor är ofta 
förberedda för att kunna anslutas till en 
varmvattenberedare eller ackumulatortank. 
Verkningsgraden på kökspannor varierar 
beroende på utförande och material och 
kan uppgå till omkring 85 
procent.

FördEL: Kökspannan är en 
funktionell värmekälla som 
både ger möjlighet för upp-
värmning och matlagning.

tänk på! Föredrar du en 
äldre, genuin kökspanna kan 
du söka efter begagnade ex-
emplar på nätet. En begagnad 
panna brukar dock ha sämre 
effektivitet och miljövärde.

 installera 
 kamin
• Följ reglerna. Som fastighetsägare har du ansvar 
för att installationen blir rätt utförd och att byggreglerna 
följs. Det gäller även om du anlitar en installatör.

• gör en anmälan. Om du ska installera eller byta 
ut en eldstad behöver du skicka in en anmälan till kommu-
nen. Anmälan görs oftast hos byggnadsnämnden en månad 
innan arbetet påbörjas.

• Kontroll och provning. När installationen är 
klar ska eldningsanläggningen besiktigas. En installationsbe-
siktning är ett kvitto på att eldstaden och skorstenen fung-

erar och är installerad enligt gällande regler.

• redo att elda! När eldstaden är 
godkänd och besiktningsprotokollet in-
skickat till kommunen är eldstaden klar att 
användas. Kommunen kommer att kontak-

ta dig när det 
blir dags för 
sotning eller 
brandskydds-

kontroll.

– Tänk på  det här!

Med JøTUL FS 73 kan 
du se elden från tre sidor.

Tulukivi - 
en eldstad, vedförvaring 
och sittplats i ett.

Kakelugnen Duvemåla i 
klassiskstil / Gabriel

snygg 
”Vedkorg”
Sidoväggarna är i glas.
/ Jøtul 

Kökspanna Lincar 703 
/ Combi Heat
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Från ritning till färdigt badrum

Kakelpalatzet i Mölndal 031-27 44 10  Kakelpalazet i Bäckebol 031-57 14 78

Här kan du köpa

Wow!
Och Herrejisses.
Känslan du får när du kommer in 
i ditt nya badrum första gången - 
det är vårt mål. Oavsett om du är 
ute efter ett lyxigt, klassiskt eller 
modernt badrum ska den känslan 
hålla i sig. År efter år. 
Därför arbetar vi bara med högsta 
kvalitet, såväl när det gäller våra 
produkter som våra tjänster. Vi 
kan nämligen hjälpa dig hela vägen 
från ritning till färdigt badrum. 
Kom till oss med dina önskemål 
och låt oss göra verklighet av dem.

www.kakelpalatzet.se

Passa på vi erbjuder

15% Rabatt
på ett helt köp

✃

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Göteborg: Entreprenadbutiken AB, 031-51 44 50

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

Kungsbacka: Dennis maskin, 0300-519 20

Kungälv: Kungälvs motor & Cykel, 0303-103 13

Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00 

ALLTID HUSQVARNA. 
DET FINNS INGET ANNAT.

OKTOBER-
KAMPANJ!

HUSQVARNA 135

1.990:-
ORd. REK. PRis 2.800:- 
iNKl. MOMs

sNÖBlAd 
MEdFÖlJER

HUSQVARNA RIDER 115C

33.200:-
iNKl. MOMs

KAMPANJ- 
ERBJUdANdE!

  
HUSQVARNA 445 E-SERIES TRIoBRAkE

3.990:-
ORd. REK. PRis 6.000:- iNKl. MOMs

ALLT HANDLAR oM RESULTATET
sKÄRPA som varar.
FÖRsTRÄCKT.
HÖG skärkapacitet.

X-CUT SåGkEDjA
Vi PREsENTERAR NYA

NYHET!

HåRT ARBETE kRÄVER BRA VERkTYG

14 tips inför 
 hösten

1  Gödsla nysatta växter eller känsligare växter med 
 höstgödsel så de klarar vintern bättre.

2 Gödsla gräsmattan med höstgödsel så den står 
emot svampsjukdomar bättre.

3 Klipp bort de skott på hallonplantorna som givit 
bär samt gallra bland de andra skotten så det är cirka 
10 skott per meter kvar.

4 Beskär plommon och körsbär.

5 Plantera vårlökar som exempelvis tulpaner, scilla 
och påskliljor.

6 Rensa bort ogräs i rabatterna så det inte står och 
växer om det blir en mildare vinter med några plusgra-
der.

7 Gräv ner löven i rabatter och land som jord- 
förbättring.

8 Lägg löv kring känsligare växter för att skydda 
deras rötter.

9 Vattna vintergröna växter som rhododendron.

10 Samla ihop svampangripna växtdelar och köra 
bort dem från tomten.

11 Tvätta växthuset.

12 Tvätta och serva gräsklipparen.

13 Tvätta och olja in spadar och krattor.

14 Sätt upp belysning i trädgården för att få det 
mysigare och för att förlänga utesäsongen.

Källa: Villaaägarna

En vacker tulpanrabatt på våren väcker  vårkänslorna.

Bruk är den nya färgstarka kollektionen, 
från Kosta Boda. Tillverkad med största precision 
för att brukas och glänsa vid alla tänkbara tillfällen 
under lång tid. Det är konstverk gjorda för att an-
vändas – varje dag – och för att vara sköna att hålla 
i. Delarna är stapelbara och går att diska i maskin. 
Design: Anna Ehrner  / Kosta Boda

Den lilla skålen 
är Anna Ehrners 
favorit. Servisen 
ska passa både till 
vardags och till fest. 

2016 nr 1   1

40W E14 R50 alt. MAX 11W 
E14 ESL/LED 

Eva Bord 
Färg: svart, vit, grå
450 kr

Eva Golv
Färg: svart, vit, grå
650 kr

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

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

 - Välkommen till Göteborgs äldsta belysningsbutik - 
SchnEidEr
BrandvarnarE mini
“Värdens minsta”
Optiskt med 5-årsbatteri. 
Ljudstyrka: 85 db, Höjd: 
41mm, Ø: 40mm. Vit. 
Batteri ingår.
380kr

Untitled-1   1 2016-10-04   13:49:56

http://www.kakelpalatzet.se
http://www.husqvarna.com/se/
http://www.elektrotekniskabelysningsbyran.se


Vi gör solenergi, helt enkelt.

Asoluna erbjuder kompletta 
solenergisystem med både 
solvärmepaneler och solceller 
- helt anpassade efter dina behov.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!

www.asoluna.com    I    info@asoluna.com   I   tel: 0771-70 70 90

Stora
besparingar

Vi sänker dina 
energikostnader. 
Så att det märks.

Kundanpassade
installationer

Driftsäker, snabb 
och platse�ektiv

installation.

Vi hjälper dig att 
hitta den bästa 

lösningen.

Kompletta
solenergisystem

http://www.asoluna.com
http://www.asoluna.com
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Nyttja Ert ROT-avdrag och låt oss renovera Er trappa
Perfect Step är vår egen framtagna modell som vi tillverkar i vårt eget snickeri. Trappan är
färdigbehandlad med hårdvaxolja som innehåller halkskydd. Vi monterar nya räcken i rostfritt,
glas, trä eller målat. Målning av trappvang mm, samt rivning av gamla trappräcken gör vi också.
Nyhet - Nu behandlar vi alla stegen med halkskydd!

Kontakta oss, så kommer vi kostnadsfritt ut och visar prover samt mäter Er trappa och Era räcken.

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

TRAPPRENOVERING & TRAPPRÄCKEN

Några av fördelarna med att anlita oss:

Alla trappsteg är behandlade med halkskydd
Vi river gamla räcken och forslar undan skräpet
Vi målar trappa och allt i anslutning till den

Väska med plats för yogamattan.  / ceannis

Memo vattenflaska. Finns i A4- och 
A5 storlek. Flaskan är stryktålig, går att 
diska i diskmaskin och ska ha en lång 
livslängd. / snyggheter.se
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gör det inte så komplicerat så blir det lättare att komma  

igång med träningen och framför allt att inte sluta
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Du behöver inte alltid gå till 
gymmet - kör Trappträning 
I en trappa (eller en backe) kan du enkelt köra 
kort intensiv intervallträning med bara din egen 
kropp som belastning. Pass som ger din kropp 
precis vad den behöver – massor med styrka och 
kondition – men utan att ta lång tid.

Sofia Sjöström är mest känd under namnet PT-
Fia, men har sedan barnsben älskat skidåkning 
och träning som verkligen ger resultat. Hennes 
ledord är dock alltid balans – såväl mellan vila 
och aktivitet, hälsokost och njutningsmat som 
styrka, kondition och rörlighet. / av Sofia Sjöström, 
Fitnessförlaget

Svårt att 
hinna 
planera middagen?

Vill du bli mer stresstålig, må 
bättre, förbättra ditt minne och 
bli mer kreativ och intelligent? 
Se då till att röra på dig! 

Regelbunden träning har 
nämligen visat sig vara den 
bästa hjärngympan som finns, 
bättre än sudoku, korsord 
och alla tänkbara kosttillskott 
tillsammans.
Man vet i dag att hjärnan är 
enormt föränderlig. Det bildas 

ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar 
skapas och försvinner. Allt du gör, till och med 
varje tanke du tänker, förändrar din hjärna lite 
grann. Och det gör i allra högsta grad även mo-
tion och träning. 

När du rör på dig blir du inte bara piggare och 
mår bättre, det påverkar också koncentrationen, 
minnet, måendet, sömnen, kreativiteten och 
stresståligheten – till och med din personlighet 
och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare 
och kan lägga i en extra ”mental växel”, till ex-
empel för att kunna koncentrera dig när det är 
stökigt omkring dig. Och alla som rör på sig får 
de här fördelarna, barn, vuxna och gamla.

I boken Hjärnstark visar Anders Hansen, över-
läkare i psykiatri, vilka mekanismer i din hjärna 
som omvandlar promenaden eller löprundan till 
inget mindre än en mental ”uppgradering”. Du 
får lära dig vad det beror på och du får konkreta 
tips på hur du ska röra på dig för att uppnå alla 
positiva effekter som forskningen har kunnat visa.

/ Fitnessförlaget
Efter målarböcker 
för vuxna ...

... 
kommer 

bookigami
Faktiskt väldigt rogivande. Den 
här boken hade så fina blad så 
det kändes inte bra att ”bara” 
vika bladen. Men om man har 
en gammal bok hemma som 
man har tänkt göra sig av med, 
så testa.

I boken finns lätta instruktio-
ner på två olika vikningar.
/ Bonnier fakta

När jag hoppade på 
trenden att måla kunde jag 
sitta i timmar. Efter en tid 
började jag mer medvetet 
att komponera och då för-
svann ”meningen med det 
hela”! Prestationstänket 
kom in../ Bonnier fakta

erNst
- Han har gjort det igen! Skapat med 
känsla, humor och eftertänksamt.

Den här boken kommer bli min  favorit. 
Vardagsmat med sting och experiment-
lust. Vad sägs om Strömming med väs-
terbottensröra, Lax- 
och ansjovispaket 
med pepparrotssås 
och Melanzane alla 
parmigiana (typ la-
sagne där lasagne-
plattorna är utbytta 
mot auberginskivor 
och tomatsåsen får 
st ing av sardel-
lerna)?

Och allt kryddat 
med underfundigheter! / Bonnier Fakta

”Visst kan man köpa kantareller över disk 
för att man är stressad  i vardagen men det finns något 
rogivande och ursprungligt i att plocka och rensa själv. 

Jag tror helt enkelt att det är viktigt att ta sig den tiden. 
Vad ska vi annars med all tid till?” / Ernst Kirchsteiger

Motion/kontemplation/mat - Allt i ett!

I den här boken har Joe Wicks samlat 
100 goda och näringsriktiga recept som 
ska gå att laga på 15 minuter. Grunden i 
recepten är lågkolhydratrecept men även 
kolhydratrika recept för måltider efter 
träning. / Bonnier fakta
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Solceller producerar el och 
solfångare värmer tapp-
vatten och huset. Att ta 
tillvara mer av den sol-
energi som når jordens 
yta bidrar till att lösa de 
globala klimatproble-
men.

De senaste åren har det 
pratats mycket om solcel-
ler, men inte lika mycket 
om solvärmepaneler 
trots att mycket ut-
veckling skett även 
inom det området.

vi besökte boris 
slehuber som 
jobbat i solener-

gibranschen i 30 år och som brinner för 
denna energiform. 

- Ett problem är att solenergi ofta 
betraktats som ett komplement till 
bergvärmepumpar och andra dyrare 
installationer. Men man bör istället 
tänka på solenergi som den primära 
energikällan, förklarar Boris.

traditionellt har solenergianlägg-
ningar krävt en engagerad villaägare 
som själv varit beredd att plocka ihop 
delar från olika leverantörer och montera 
ihop dessa till ett fungerande system. 
Boris Slehubers företag Asoluna AB 
satsar på att designa kompletta solen-
ergisystem som är anpassade för varje 
familjs behov. Asoluna säljer även solen-
ergisystem för större installationer hos t 
ex bostadsrättsföreningar, utomhusbad 
och industrier. För både privatkunder 

och större kunder är alltid grundtanken 
att det ska bli så enkelt som möjligt för 
kunden och även för den som installerar.

- Solenergi kan på ett kostnadseffek-
tivt sätt tillgodose en familjs behov av 
energi även för att exempelvis värma 
upp poolen eller växthuset och varför 
inte ladda elbilen, säger Boris.

ytan på solfångarna och solcellerna 
anpassas efter energibehovet i huset. För 
ett fritidshus som mest används som-
martid kan hela varmvatten-, värme- och 
elbehovet tillgodoses med solenergi. För 
en villa som används året runt kan det 
behövas en kompletterande värmekälla 
på vintern när det är kallt och molnigt.

- Då använder man solen som första-
handsval och andra energialternativ 
bara när det behövs och gör miljön och 
vår framtid en stor tjänst, säger Boris.

soLceLLer och soLfångare
det är skillnad På

http://www.panelstugan.se
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Decra®
Taket som stormtrivs
En vacker dag i skärgården. 
Vilket väder är det de andra 364
dagarna? 

Icopal Decra®
Ingen skyddar huset bättre I  icopal.se

Decra® 
Ett komplett 

taksystem för 
utsatta lägen.

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!

N U  L A N S E R A R  V I  S V E R I G E S 
VA C K R A ST E  F Ö N ST E R 

ERA ARTs smala båge ger en rad fördelar: den glasade ytan ökar, den  

diskreta bågen smälter väl in i moderna fasader och ger ett renare intryck. 

ERA ART är tillverkad i furu och har en aluminiumbeklädd utsida. 

Fönstret finns med U-värden ned till 0,8 och släpper igenom mer ljus än ett 

konventionellt fönster med samma karmmått. Framförallt är det Sveriges 

vackraste fönster, åtminstone i våra ögon. Tillverkat i Sverige, av trä, för svenskt 

klimat. Se mer av skönheten på: www.erafonster.se.

N U  L A N S E R A R  V I  S V E R I G E S 
VA C K R A ST E  F Ö N ST E R 

ERA ARTs smala båge ger en rad fördelar: den glasade ytan ökar, den  

diskreta bågen smälter väl in i moderna fasader och ger ett renare intryck. 

ERA ART är tillverkad i furu och har en aluminiumbeklädd utsida. 

Fönstret finns med U-värden ned till 0,8 och släpper igenom mer ljus än ett 

konventionellt fönster med samma karmmått. Framförallt är det Sveriges 

vackraste fönster, åtminstone i våra ögon. Tillverkat i Sverige, av trä, för svenskt 

klimat. Se mer av skönheten på: www.erafonster.se.

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

Tak- och väggskivor

Bygga nytt eller renovera?

Huntonit färdigmålade vägg- och 
takskivor rekommenderas av 
Norges Astma och Allergiförbund

www.huntonit.se

ASKIM GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB 031-68 38 80
KODE KODE MASKIN & MARIN 0303-502 90
KUNGSBACKA DENNIS MASKIN 0300-519 20
KUNGÄLV KUNGÄLVS SKOG & TRÄDGÅRD  0303-183 00

KUNGÄLV ROMELANDA MOTORSÅGSSERVICE 0303-22 39 00
KÅLLERED AGRIA TRÄDGÅRDSMASKINER AB  031-790 47 00
ONSALA MILLESSONS TRÄDGÅRDSCENTRUM 0300-600 80
PARTILLE PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD AB  031-340 28 24

STENKULLEN L-M MASKIN 0302-222 70
VÄSTRA FRÖLUNDA TOOLAB 031-87 83 85

Erbjudandet gäller t.o.m 2016-12-31. 
Med reservation för tryckfel.

stihl.se

STIHL
MOTORSÅG MS 251
Rek. pris 5.590:-

KAMPANJPRIS 

3.990:-

STIHL
TRIMMER FSA 56
36 V batteridriven trimmer.
Batteri och laddare ingår.

STIHL
LÖVBLÅS BGA 56
36 V batteridriven lövblås.
Batteri och laddare ingår.

STIHL
HÄCKSAX HSA 56
36 V batteridriven häcksax.
Batteri och laddare ingår.

TA DIN TRÄDGÅRD PÅ ALLVAR. 
DET GÖR VI.

REK. PRIS 

2.590:-
REK. PRIS 

2.490:-2.590:-2.590:-

NYHET!

REK. PRIS 

2.490:-
REK. PRIS 

2.490:-

NYHET!

NYHET!NYHET!

REK. PRIS 

2.290:-

Aluminiumbeklädnad på fönster, 
fönsterdörrar och skjutdörrar blir allt 
vanligare. 

Aluminiumet ger ett exklusivt utseende, be-
tydligt längre livslängd och mindre underhåll. 
I synnerlighet om ditt hus har ett utsatt läge. 
På insidan är dörrarna i trä, men utvändigt 
skyddar aluminiumet träytorna.

numera benämns de stora glasdörrarna 
som fönsterdörrar. Alla öppnas utåt och man 
kan välja mellan enkel- eller pardörr, med eller 
utan spröjs, helglasade eller med bröstning*.

*Bröstning är att glasrutan sitter upptill. 
Bröstningen bör harmoniera med fönster, som 
sitter i direkt anslutning till dörren. 

en otät gammal altandörr släpper ut många 
sköna värmekronor under en lång kall vinter, 
de moderna dörrarna sätter effektivt stopp 
för detta.

Gamla altandörrar var även en enkel match 
för inbrottstjuven, men de moderna dörrarna 
har en mycket hög säkerhet.

Detta är två goda skäl till att byta ut den 
gamla, dragiga och osäkra altandörren. 

skjutdörrar är ett mera exklusivt alternativ, 
som ger ett ökat ljusinsläpp, mera flexibilitet, 
och en mer rymlig känsla. Känner du för att 
skapa en fri och bred passage ut mot altanen, 
terrassen eller naturen, så är det skjutdörrar 
du ska ha. 

Fönster-
dörrar

Olika typer av luftavfuktare lämpar sig 
för olika miljöer. Energimyndighetens 
test av luftavfuktare visar att det är stora 
skillnader i energianvändning mellan de 
olika teknikerna såväl som mellan pro-
dukter med samma teknik.

En luftavfuktare kan förebygga problem med 
fukt i källaren exempelvis om man har bytt ut en 
värmepanna mot berg- eller fjärrvärme. 
Ur energisynpunkt är en luftavfuktare ofta ett 
mer effektivt sätt att avfukta ett utrymme än att 
värma upp det. Energimyndighetens Testlab har 
testat luftavfuktare utifrån effektivitet, kapacitet 
och användarvänlighet.

i testet har luftavfuktare med tre olika metoder 
för att avlägsna fukt testats. Beroende på var 
luftavfuktaren ska användas passar olika typer av 
tekniker, men det är även skillnad i effektivitet och 
kapacitet mellan luftavfuktare som har samma 
teknik. Testet visar att det är stora skillnader i ener-
gianvändning mellan olika kondensluftavfuktare.

− Den effektivaste kondensluftavfuktaren tar 

bort dubbelt så mycket 
fukt ur luften för samma 
mängd energi än den 
minst effektiva. Med rätt 
luftavfuktare kan du få 
bättre inomhusmiljö utan 
att du behöver höja vär-
men, säger Martijn Jansen på Energimyndighetens 
Testlab.

kondensavfuktare är effektivast i uppvärmda 
utrymmen som källare. Denna teknik kan inte 
köras vid lägre omgivningstemperaturer än + 5 
grader Celsius.

kombiavfuktarna drar mer energi än kondensav-
fuktarna och är mer lämpliga för frostfria utrym-
men (exempelvis fristående och ouppvärmda ga-
rage), där temperaturen kan närma sig noll grader.

sorptionsavfuktarna är större, därför drar de 
mycket energi än de andra typerna av luftavfuk-
tare. De är också dyrare än de andra teknikerna. 
Denna metod är anpassad för att avlägsna fukt 

i till exempel krypgrunder där det kan bli riktigt 
kallt. 

vid omfattande fuktproblem räcker det inte med 
en luftavfuktare, den kan då bara lindra symp-
tomen. Ta hjälp av en fackman som kan föreslå 
lämpliga åtgärder.

luftavfuktaren behöver regelbunden tillsyn för 
att fungera optimalt och för att fortsätta vara 
säker. Det ska vara lätt att ställa in reglagen och 
att tömma kondensbehållaren med vatten samt 
att rengöra eller byta luftfilter vid behov. 

Elsäkerhetsverket tipsar om att man bör ren-
göra filtret ofta för att motverka brandrisk.

fotograf/källa: energimyndigheten/oskar lürén 

rätt Luftavfuktare 
sparar energi

Testade avfuktare.

http://www.icopal.se
http://www.icopal.se
http://www.orns.se
http://www.stihl.se
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Är du säker på ditt tak?

Fråga efter taksäkerhet från Per Wikstrand AB 
hos din lokala bygghandel!

www.perwikstrand.se

PERMETER

Imponerande metervara. 
Schiedels stålskorsten Permeter har 
många imponerande fördelar. Den 
är flexibel, hållbar och lättmonterad.
Men det bästa av allt, den är din för 
endast 1.900 kr/m. 
Gäller endast Permeter-skorstenar 
med en dimension på 150 mm.

Schiedel Permeter – skorstenen 
du köper per meter. Läs mer på 
WWW.PERMETER.SE

Imponerande metervara.
Schiedels stålskorsten Permeter har många 

imponerande fördelar. Den är fl exibel, hållbar 

och lättmonterad. Men det bästa av allt, den 

är din för endast kr/m. Gäller endast 

permeter-skorstenar med en dimension på 150 mm.

Schiedel Permeter – skorstenen 

du köper per meter. Läs mer på 

WWW.PERMETER.SE
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Eldabutiken Göteborg 
Marieholmsgatan 1. Tel: 031-707 30 20
Mån-Tors 10-18 l Fre 10-13 l Lör 11-14

Eldabutiken Mölndal
Ekenleden 13A. Tel: 031-27 01 18 
Mån-tors 10-18 | Fre 10-15 | Lör 10-14

Välkommen in i värmen!
Eldabutikerna – Sveriges närmaste butikskedja för brasvärme

eldabutiken mölndal
Ekenleden 13A. Tel: 031-27 01 18 
Mån-tors 10-18 | Fre 10-15 | Lör 10-14

eldabutiken Göteborg 
Marieholmsgatan 1. Tel: 031-707 30 20
Mån-Tors 10-18 l Fre 10-13 l Lör 11-14 www.jms-vattenrening.se

JMS Vattenrening 

Välkommen in till butiken med en 
flaska av ditt vatten och ev. tidigare 
provsvar så bjuder vi på en gratis analys 
av ditt vatten. (avser JMS grund analys) 

Gärdesvägen 9B, Stenungsund 
Tel: 031-386 32 00 

Kurödsvägen 15,Uddevalla 
Tel: 0522-343 00 

Boka kostnadsfritt 
hembesök redan idag

Fasaden. 
Tvätta och ta 
bort växter byt ut skadade brädor så 
fukt inte kan tränga in. 

Se över alla taksäkerhets detaljer 
och använd säkerhetsutrustning som sele 
och säkerhetslina. Fastighetsägaren är skyl-
dig att se till att fasta takskydd finns och 
underhålls på befintliga byggnader.

Kraven från Boverket på vilka anordning-
ar, som ska finnas beror på fasadens höjd. 
Det är olika bestämmelser för olika höjder i 
intervallerna 0 till 3 m, 3 till 4 m, 4 till 8 m 
och över 8 m.

Rensa takrännorna. 
Varje höst när löven har fal-

lit bör du rensa och spola rent 
ordentligt i takrännorna för att de 

inte ska svämma över. Då undviker du 
att vatten blir stående och orsakar läckor 

och frostskador. 

inspektera vinden 
noga. Ser du någon mögelpåväxt? 
Sök efter missfärgningar på innertaket. 
Besök vinden efter kraftiga höstregn och 
leta efter läckage.
Näsan är ett bra hjälpmedel att upptäcka 
röta och mögel som kan lukta starkt. 

Fönster och dörrar. 
Kontrollera att tätningslister hela och 
elastiska.
Fönsterblecken ska vara är i gott skick. Ett 
gammalt fönsterbleck som är dåligt under-
hållet kan leda in vatten i fasaden.

Leta efter röta 

i strö-, bärläkt och 

andra trädetaljer.

Borsta bort mossa och annat 
skräp från taket. Ta bort fågelbon 
och skräp under takpannorna. Skrä-
pet binder fukt och hindrar vatten 
från att rinna av.

Inspektera 
alla genom-
föringar, 
infästningar och 
fönster i taket. 
Plåtdetaljer som 
skadats och inte 
går att böja rätt eller har rostat 
sönder ska bytas ut. 

Kontrollera skorstenen efter sprickor 
i tegel eller fogar. Eventuellt behöver 
du kanske foga om eller klä med plåt. 
Undersök särskilt plåten mellan tak och 
skorsten. Kontrollera även så fåglar inte 
har byggt ett bo. Sota gärna skorstenen 
före eldningssäsongen börjar.Obs!

hälsokontrollGör en p
å

 h
u

s
e

t

inspektera ditt hus 
några gånger på per 

år, från grunden till taket. 
på hösten är det extra viktigt, 

så att huset är i bra skick för att 
klara vinterns påfrestningar utan att 

ta skada. Och på våren ska man kontrol-
lera att huset inte tagit skada under vintern.

skador på taket uppstår ofta i 
samband med snö, is och kraftig storm. Upptäcker 

du skador - reparera snarast. Är det tegel- eller be-
tongtak är en sprucken panna lätt att byta. Underlagsta-

ket ska vara tätt, lossa någon panna eller plåt och kontrollera. 

Har du inte en lövsil, instal-
lera gärna en så att du lätt 
kan rensa kontinuerligt.

avlopp: Kolla så att alla avlopp-
brunnar fungerar. 

inspektera krypgrunden. Kontrollera om du ser fukt eller 
mögelpåväxt. Bor det kanske djur där? Avlägsna allt som inte ska 
vara där. Kryp in och sniffa i din krypgrund. Luktar det mögel eller 
allmänt illa kan det vara tecken på fuktskador.
Passa på att kontrollera och utföra  underhåll på din kryp-
grundsavfuktare då du ändå är under huset. Märker du av fukt  i 
grunden, överväg att investera i en för att slippa dyra fuktskador 
på huset.

grunden. Leta efter even-
tuella sprickor i gunden och laga 
dessa. Kontrollera även väggarna 
i källaren. 
Ser du färgförändringar eller att 
putsen släpper kan det vara tecken 
på att fukt tränger in i huset.

http://www.perwikstrand.se
http://www.permeter.se
http://www.jms-vattenrening.se
http://www.jms-vattenrening.se
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det finns omkring 700 000 fastigheter 
i Sverige som har någon typ av enskild 
avloppsanläggning. Åtskilliga av dessa, up-
pemot hälften, antas vara i sådant skick att 
de inte uppfyller de rådande miljökraven.

– Läckage av fosfor från små avlopp 
kan få stor negativ påverkan på miljön 
lokalt, till exempel om de sker nära sjöar 
och vattendrag eller om det finns väldigt 
många avlopp i ett område, säger Åsa 
Gunnarsson, utredare på HaV.

i ett nytt författningsförslag som 
lämnats till regeringen, föreslår HaV att 
reningskraven för små avlopp skärps i om-
råden med övergödningsproblem och där 
utsläppen från små avloppsanläggningar 
står för en betydande del. Däremot vill 
HaV sänka kravet på rening av fosfor i 
områden där risken för påverkan är liten. 
Reningsnivåerna blir därmed bättre anpas-
sade till risken för påverkan.

– vi vill att särskilt känsliga områden 
pekas ut så att det blir tydligare för fastig-
hetsägaren att veta vilken rening som krävs 
och vilken anläggning som kan accepteras 

på en viss plats. Detta kan göras av 
länsstyrelsen, av vattenmyndighe-
terna eller kommunerna utifrån ett 
gemensamt bedömningsunderlag, 
säger Åsa Gunnarsson.

enligt hav är det inte bara 
äldre avloppsanläggningar som 
fungerar dåligt. Även nya produk-
ter på marknaden har visat sig 
bristfälliga.

– Det är allvarligt, dels då av-
loppsanläggningen inte klarar de 
krav som har ställts ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt, dels då 
konsumenten fått en produkt som 
inte har den prestanda som han 
eller hon betalat för, säger Åsa 
Gunnarsson.

hav föreslår därför krav på cer-
tifiering av de som anlägger avloppsan-
läggningar, krav på opartisk kontroll vid 
nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll 
av nya anläggningar i drift.

för att skynda på åtgärdstakten av 

dåliga avlopp föreslår även HaV att det 
införs en skatt eller avgift, som motiverar 
fastighetsägarna att själva ta initiativ till 
att åtgärda sina anläggningar. Hur detta 
ska gå till praktiskt framgår dock inte av 
förslaget.

Hav föreslår

tydligare regler 
för små aVlopp

Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) vill att reningskraven för 
små avlopp bättre anpassas efter miljöriskerna där man bor. 
dessutom föreslår myndigheten att det införs en skatt eller av-
gift för att skynda på åtgärdstakten av miljöförorenande avlopp.

text: lars bärtås

Villaägarnas Riksförbund är posi-
tiva till förslaget att sänka renings-
kraven i icke känsliga områden. 
Däremot är man kritisk till cer-
tifieringar och extra avgifter för 
fastighetsägare. 

Att införa en skatt, eller avgift, för 
att komma tillrätta med dåliga av-
lopp är ingen bra idé, menar Anna 
Werner, samhällspolitisk analytiker 
på Villaägarna.

– Det kommer i princip fungera som en extra fastighetskatt 
för alla som bor på landsbygden, säger Anna Werner.

HaV:s förslag om att avloppsinstallatörer ska vara certifie-
rade är rätt tänkt, men riskerar att försämra konkurrensen 
på marknaden, menar Werner.

– Risken med ett certifieringskrav är att det blir färre och 
dyrare entreprenörer utan att deras kvalitet höjs. Däre-
mot är det bra att myndigheten vill skärpa kontrollen av 
avloppsanläggningarna.

Att kraven på fosforrening anpassas till områdets miljöpå-
verkan är också bra, menar Villaägarna.

– Kraven hade kunnat sänkas ytterligare där risken för 
miljöpåverkan är liten, men förslaget är ett steg i rätt rikt-
ning, säger Anna Werner.

ris och ros för haV:s förslag

– Vi vill att särskilt känsliga områden pekas ut så 
att det blir tydligare för fastighetsägaren att veta 
vilken rening som krävs, säger Åsa Gunnarsson.

foto: maja kristin nylander

http://www.ekstrands.com/boka
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Skydda din familj från fukt, 
lukt och mögel

 • • • • • • www.trygghetsvakten.se • • • • • •

TrygghetsVakten vind är ett effektivt skydd mot fukt och mögel.

Med några hundralappar i elförbrukning per år och i princip inget underhåll 
är TrygghetsVakten ett säkert skydd för er vind. Produkten installeras av våra 
certifierade installatörer.

Just nu!
Kostnadsfri rådgivning

Vi ger rådgivning, utför saneringar och installerar TrygghetsVakten

0704 - 911 681 
fuktochlukt@independia.se
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073-531 60 70
info@svenskahusdoktorn.se

033-29 23 05
info@ge-ab.se

Besök oss i 
monter B01:04
Göteborg den 6-9

FLERA HUSÄGARE HAR dock kunnat få hjälp 
av Svenska Husdoktorn AB, för att lösa lukt- 
och allergiproblem i fastigheter. Däribland 
Roger Mohlin, i Åsa utanför Kungsbacka. 
   – Jag och min fru Angelica köpte fastighet-
en förra året. Visst fick vi antydningar vid 
besiktningen om att det eventuellt kunde 
vara lite fukt, men i mycket begränsad om-
fattning. Men senare märkte vi att det lukt-
ade mögel och fukt på lite olika ställen, och 
det var jobbigt att andas. Speciellt svårt var 
det när man skulle sova, förklarar Roger.

HUSET I ÅSA har anor från 1940-talet, men 
är egentligen en påbyggd sommarstuga, 
som så småningom blivit ett isolerat bo-
stadshus på 140 kvm. 

Svenska Husdoktorn anlitades och gjor-
de en kostnadsfri inspektion av grunden 
och källaren. Inomhusklimatet mättes. 
Samma sak gjorde man på vinden. 

– Vi konstaterade snabbt problemen, det 
fanns mögel, och det var ohälsosamt tryck-
impregrerat virke under bjälklaget, berät-
tar Jonny Andersson, Svenska Husdoktorn.

STEG ETT VAR att riva ner all luktsmittad 
isolering och organiskt material och  byta 

skadade reglar. Nästa steg blev att täta en 
grundmur och avleda vatten som kun-
de tränga in i grunden. Vidare sanera och 
spärrmåla impregnerade reglar/syll. Sedan 
väntade montering, isolering,  tilläggsisole-
ring, och montage i trossbotten.

DÄREFTER MONTERADES AVFUKTAREN 
Pro X från Trygghetsvakten, för under-
trycksventilation och skydd mot fuktska-
dor. Den har sensorer på både in- och ut-
sidan.

TrygghetsVakten Pro är en serie avfuk-
tare som installeras av utbildade installa-
törer. Pro-X är utvecklad för fuktiga kryp-
grunder med förekomst av skadliga ämnen 
som mögel eller jordlukt och radon. Av-
fuktaren ser till att skadliga ämnen och ra-
don ventileras ur grunden och håller kryp-
grunden så torr att mögel och röta inte kan 
växa. Avfuktningssystemet drar bara i snitt 
5 kwh per kvm och år.

FAMILJEN BEAKTADE ÄVEN ett annat al-
ternativ; sorptionsavfuktare/kondensavfuk-
tare. Man valde dock Trygghetsvakten Pro-
X som är enda lösningen på marknaden 
som förhindrar kvarvarande mögelgift att 

tränga upp i boytan genom kraftfull under-
trycksventilation. Detta var extra viktigt då 
mögelgifter inte går att bryta ner med kän-
da metoder; det tar tiotals år innan de för-
svinner naturligt. 

– SORPTIONSAVFUKTARE SOM GÅR på en 
hydrostat, är både dyrare i drift och i in-
köp. Kabilbrerar man inte rätt, kan det bli 
sprickor i reglar och i annat trävirke. Drifts-
kostnaden kan också bli upp till fyra gånger 
högre än vad dagens teknik kostar. Genom 
att grunden stängs helt kan sorptionsav-
fuktaren även förvärra radon och luktpro-
blem, menar Jonny Andersson. 

VID MOHLINS FASTIGHET gjordes även en 
steg och markisolering; en speciellt utveck-
lad krypgrundsisolering som höjer tempe-
raturen i grunden 1-2 grader. Mattan har 
en ångspärr som begränsar kapilärfukt och 
lukt att komma upp i trossbotten.

– Vi har haft kontakt med kunden, som 
några veckor senare ringer oss och berättar 
att han nu inte har några problem att sova 
och andas. Det, om något, känns som ett 
bra bevis på att metoden fungerar, 
menar Jonny.

Mer information om trygghetsvakten 
Pro-X finns på www.trygghetsvakten.se

info@trygghetsvakten.s

Nyinköpta fastigheten 
luktade fukt och mögel
Roger och Angelica fick en chock - lukt och allergiproblem i en nyinköpt fastighet! 
Kan man råka ut för något värre?

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN TRYGGHETSVAKTEN:

Vi ger rådgivning, utför saneringar
 och installerar TrygghetsVakten:

Svenska Husdoktorn
073 – 531 60 70

svenskahusdoktorn.se

Besök oss på 
mässan Hem, Villa 

& Bostadsrätt i 

MONTER:
 CO4:09

Hjälp på gång! Trygghetsvakten 
inkopplad för undertrycksventilation 
med sensorer på både in- och utsidan.

Sanerat och rent, med all luktsmittad 
isolering bortagen, med de spärrmålade 
stockarna synliga.

Hildedalsgatan 200, Göteborg, Tel: 031-22 46 81
E-post: staffan@fonstermontage.se

• Svensktillverkade fönster & fönsterdörrar
   av högsta kvalitet.
• Snygg, smart och ren design
• Aluminium eller trä för bästa livslängden

Vi mäter, installerar och garanterar!
Enkeldörrar-Skjutdörrar-Pardörrar- 
Entredörrar-Altandörrar  

Rotavdrag på 30%

s p e c i a l i s t  p å  f ö n s t e r  o c h  d ö r r a r

Passa På aTT byTa dörrar 
ocH fönsTEr nu!

Nu har resultatet kommit för 2016. Och 
fortfarande läcker 12 av 20.

– Resultatet är alltså bättre, men långt 
ifrån bra, konstaterar Peter Bratt, skadeex-
pert på Länsförsäkringar. 

– ingen vill vara med om vattenläcka 
i badrummet, men det är näst intill omöjligt 
för en privatperson att förstå vilket tätskikt 
som är bra eller inte, eller hur länge det 

förväntas hålla. Med årets test ville vi bland 
annat ta reda på om tillverkarna har åtgär-
dat de brister som deras tätskiktssystem 
hade vid det förra testet, säger Peter Bratt. 

– tätskikten läcker vid skarvar och 
anslutningar, till exempel vid golvbrunnen.  
Oftast tar det flera år innan vi upptäcker 
läckagen i våra badrum, och då är risken 
mycket stor att det hunnit bli en totalskada.

Normal livslängd för ett badrum är 25-30 
år, och så länge tycker vi också att tätskiktet 
ska hålla, säger Peter Bratt.

Utöver att något fler tätskikt klarade 
testerna i år, så är ytterligare en positiv trend 
att flera tillverkare förbättrat och utvecklat 
sina monteringsanvisningar.  

12 av 20 tätskikt 
läcker fortfarande
För två år sen lät Länsförsäk-
ringar testa de tätskikt som an-
vänds mest i svenska badrum. 
resultatet var nedslående – 17 
av 20 tätskikt läckte. 

I rapporten Test av tätskikt för våtrum 2016 på hittar du alla testade tätskikt. Gå in på http://lansforsakringar.se/tatskiktstest

Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

tre viktiga tips när du ska bygga 
eller renovera ditt våtrum:

1. Anlita alltid en certifierad entreprenör 

2. Ta reda på så mycket du kan innan 
du väljer tätskikt 

3. Skriv ett avtal med entreprenören, 
det bästa för dig är att använda 
”Hantverkarformuläret 14” 

snart kan gräs-
kliPParen köras 
På sockerbetor
Inom några år kan sockerbetor, spannmål eller skogs-
avfall ingå som viktiga råvaror vid framställningen 
av alkylatbensin för t ex gräsklippare och mindre 
trädgårds- och skogsmaskiner. Detta tack vare ny 
teknik och ett samarbete mellan svenska Lantmän-
nen Aspen och fransk-tyska Global Bioenergies.

Ny design på Bosch Värmepumpar. Den nya 

designen finns nu både till våra bergvärmepumpar 

och luft/vatten värmepumpar. Kan fås med eller utan 

varmvattenberedare på 285 liter, i vägghängda eller 

golv stående modeller. Du kan även koppla in dem 

till system för  solpaneler. Hög kvalitet och generösa 

garantier ger extra trygghet.

� Mer information: www.bosch-climate.se

Värmepumpar 
i helt ny design.
Nu lanseras Bosch Värmepumpar 
med nytt formspråk och  materialval. 
 Enkelhet och elegans. För det 
 moderna hemmet.

Nya Bosch CS 7000i

Återförsäljare:
Svensk Kylservice AB, Ringögatan 8b, 031- 82 48 18

Janssons VVS Teknik, Orydsvägen 7 Floda, 0302-319 20
Svensk Villavärme AB, Exportgatan 47b, 0728-56 03 01

http://www.trygghetsvakten.se
http://www.fonstermontage.se/
http://www.bosch-climate.se
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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!

Vintern är snart här - dags att byta garageport! 

Byt port!

garageportexperten.se

Göteborg/Mölndal
Flöjelbergsg. 20C
431 37  Mölndal
031-81 15 25

Det fi nns många anledningar att välja Garageportexperten. Som att vi 

har det största utbudet av ledande varumärken till förmånliga priser. 

Eller att vi kan hjälpa dig hela vägen, från måttagning till montering - 

både för portar och dörrar såklart! Välkommen in till oss, eller ring så 

kommer vi till dig, vi har gratis hembesök.

Besök oss på
Hem & Villamässan i

Göteborg 28-30/10 och ta del 
av vårat erbjudande!

goteborg@garageportexperten.se

Marknadens mest kompletta
utbud av centraldammsugare

KAMPANJ

20% rabatt på
Centraldammsugarpaket

t.o.m sista april

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

Brämaregatan 12
(centrallager Aröds industriväg 76)
41704 Göteborg
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Proffs på Centraldammsugare!

Vi har reservdelar 
till alla märken och 
utför installationer

Radonavskiljaren från Radonett renar 
vatten från radon, svavelväte, aggressiv 
kolsyra och höjer lågt pH-värde.
Med hjälp av ren syrerik luft renas vatt-
net på miljövänlig och ekologisk väg 
med UV-ljus utan tillsatser av kemikalier 
eller filtermassa.Garanterad reningsgra-
den är 97–99,9%

Om du har egen vatten-
täkt, till exempel en brunn, 
bör du mäta radonhalten 
i vattnet. är radonhalterna 
höga bör du åtgärda dem.

kommunalt vatten har re-
nats innan det går ut till 
hushållen och innehåller 
oftast låga radonhalter. 
Har du däremot en egen 
vattentäkt, till exempel 
egen brunn, kan den ha 
höga radonhalter som du 
bör åtgärda.

Om du har mer än 1000 Bq/l radon 
i ditt vatten rekommenderar Livs-
medelsverket att du vidtar åtgärder 
för att få ner halten.

metoder och råd

Det finns fyra olika metoder för att 
sänka radonhalten i vattnet: luft-
ning, filter med aktivt kol, lagring 
och omvänd osmos. Luftning och 
aktivt kol är de vanligaste meto-
derna. Du bör låta göra en kemisk 
och mikrobiologisk undersökning 
av vattnet för att avgöra vilken 
metod som är mest lämplig.

När du köper utrustning för 
radonsanering är det viktigt att du 
får garantier för att utrustningen 
fungerar och instruktioner för hur 
den ska skötas. Skötseln av anlägg-
ningen avgör hur bra och hur länge 
den fungerar. Efter att du har instal-
lerat utrustningen bör du kontrol-
lera att radonhalten verkligen har 
sjunkit i det aktuella vattnet.

luftning

Luftning innebär att vattnet luftas 
så att radongasen övergår till luften.

Metoden kan ge bieffekter, till 
exempel utfällningar av metaller, 
bakterietillväxt eller en höjning 
av vattentemperaturen. Det är 
därför viktigt att utrustningen är 
konstruerad för att förhindra detta. 
Du bör också vara vaksam så att 
anläggningen inte bidrar till att 
radonhalten ökar i inomhusluften. 
Placera den därför helst avskilt från 
boendeutrymmen.

aktivt kol

Det går att rena vattnet från radon 
genom att låta vattnet passera ett 
filter med aktivt kol.

Under reningen fastnar radioak-
tiva ämnen i kolet. Eftersom de av-
ger gammastrålning bör även den 
här reningsanläggningen placeras 
på en plats där du inte vistas hela 
tiden, till exempel i tvättstugan, 
garaget eller förrådet.

lagring

Radon sönderfaller naturligt och 
försvinner därför om det radon-
haltiga vattnet lagras. Det går att 
göra genom att lagra vattnet i två 
tankar som kan användas växelvis. 
Tankarna bör vara 10-20 kubikme-
ter stora.

För att radonhalten ska minska 
med 90 procent behöver vattnet 
lagras i cirka 13 dygn. Under denna 
tid kan dock en del problem uppstå, 
som exempelvis bakterietillväxt.

omvänd osmos

Omvänd osmos är en metod som 
går ut på att det radonhaltiga 
vattnet får passera en tunn hinna. 
Hinnan, som kallas membran, släp-
per igenom vattenmolekylerna men 
stoppar radonet.

nyHet

radon i vatten

en värmepump kan förlora upp till 30 
procent i effekt redan efter några år om den 
inte servas regelbundet. Panasonics rekom-
mendation är att låta en installatör göra en 
regelbunden service på pumpen.

Regelbunden service säkerställer att 
värmepumpen uppnår maximal effekt och 
livslängd och att du därigenom optimerar din 
besparing över tid. Men det finns även enkla 
åtgärder som du själv kan ta till.

här är 4 tips från Panasonic Heating & 
Cooling, som får din värmepump att hålla 
längre:
 
1. Uppmärksamma beteendeförändringar. 
Var uppmärksam på skillnader i din värme-
pumps beteende. Om effekten över tid blir 
sämre kan det bero på t.ex. läckage av gas. 
Om det sker bör du kontakta din installatör.

 2. Rengör regelbundet. Det absolut effek-
tivaste sättet att förlänga din värmepumps 
livslängd är att rengöra filtren med jämna 
mellanrum. 
 
3. Håll utedelen under uppsikt. Se till att 
vattnet som rinner ut på undersidan av ute-
delen vid avfrostning har fritt utrymme. På 
vintern kan vattnet annars frysa och om is 
byggs på under värmepumpen kan pumpen 
skadas. 
                                               
4. Ta hjälp av ett proffs emellanåt. Låt en 
installatör/serviceperson kontrollera gas-
mängden i värmepumpens kylelement. 

Om pumpen har för lite gas kommer den 
inte att kunna värma upp eller kyla ner ditt 
hus ordentligt. Kompressorn kan dessutom 
gå sönder om den kör med för låg gas-
mängd. Installatören bör göra regelbundna 

temperaturkontroller, både för uppvärmning 
och kylning. 

Han eller hon bör också kontrollera 
strömförbrukningen och arbetstrycket. 
Även kylrör och kopplingar bör ses igenom 
och rengöra inom- eller utomhusenheten 
med tryckluft, ångtvätt eller andra typer av 
rengöringsmedel.

 
exakt hur ofta du behöver serva din 
värmepump varierar. Rådgör med din instal-
latör om vilken serviceintervall som passar 
just dina behov. Värt att känna till är att om 
du använder din luft-luftvärmepumpen för 
luftkonditionering på sommaren, rekommen-
deras normalt service med tätare intervall.
/ Panasonic

så förlänger du livslängden På

din värmepump
Visste du att din luftvärmepump kan åldras 
i förtid om den inte servas? det finns dock 
enkla åtgärder för att förlänga dess livstid. 

det är en stor och viktig investering att köpa 
en värmepump och när du väl har installerat 
den gäller det att inte glömma bort att ta 
hand om den.
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hösterbJudande på

http://www.lysegarden.se
http://www.garageportexperten.se
http://www.dammsugaren.se
http://www.nordhenergy.se
http://www.nordhenergy.se
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1 modul 65 x 
65För 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.

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? 

 

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

Bilvårdcenter
Stora Höga  0303-77 77 35 
e-post: bilvård@telia.com

Ny bil?

1000:- rabatt  
vid bokning av Ditecbehandling och 
rostskyddsbehandling samtidigt
• Aldrig mer vax! • Lätt att tvätta! 
• Tål avfettning!  • Aktiv i 6 år!

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
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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

Energimyndigheten har fördelat 
ytterligare 100 miljoner kronor 
till det statliga stödet för instal-
lation av solceller. Länen med 
störst ansökningstryck får också 
störst pott. Allra mest får Västra 
Götaland, följt av Skåne och 
Halland.

Intresset för att sätta upp 

solceller har under senare år varit 
stort i alla Sveriges län. Många 
har sökt stödet och väntar på 
besked från länsstyrelsen.

fördelning av stödet base-
ras på sökta medel i respektive 
län. Län med högst ansöknings-
tryck får alltså mer pengar att 
fördela. Men fördelning kommer 
bara kunna räcka till en del av de 
som redan har ansökt om stöd: 
hittills har ungefär var tredje 
ansökning som har kommit in 
till länsstyrelsen kunnat beviljas 
stöd.

den svenska solcellsmarkna-
den fortsätter att växa och den 
totala installerade solcellsef-
fekten i Sverige ökade med 60 
procent under 2015. Den största 
ökningen skedde på villa- och 
småhustak. / Energimyndigheten

100 miljoner kronor
till landets solcellssatsare

013-392040   
offert@ppam.se
www.ppamsolkraft.se 

SOLKRAFT FRÅN DITT TAK
- INVESTERA FÖR EN ROLIGARE ELRÄKNING

✃

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

GALAnT pLAsT AB

Stort urval möbeltyger och galon/ 
konstläder. 

Över 40års erfarenhet!
Även reparation av dynor och kapell.

välkommen in!

 BåTdyNOr
- ExakT sOm dU Vill ha dOm!

elementskydd
Med ett elementskydd döljer du de fula och 
värmeelementen, samtidigt som rummet får 
ett lyft. Ett snyggt utformat elementskydd 
kan vara en stor dekoration, för dina rum. 
Elementskydden finns i många modeller och 
utformningar. 

Är man händig kan man bygga de själv 
annars finns det firmor, som har färdiga 
eller kan specialgöra elementskydd som du 
vill ha dem. 

Den blå kulören som vi förväntar oss 
att se överallt under 2017 är ”Denim 
Drift”. En underbar, tidlös och mång-
sidig grå-blå nyans vars egenskaper 
skiljer sig åt beroende på hur den 
används samt fångar stämningen av 
ett ögonblick perfekt. / Nordsjö

Färgtrend

bild: panelstugan

http://www.heedothom.se/
http://www.unisafe.nu
http://www.hogsboverken.se
http://www.radonett.com
mailto:t.stalbyggab%40telia.com?subject=
http://www.rezas.se
http://www.ppamsolkraft.se
http://www.galantplast.se


Erbjudandet gäller t.o.m 31/10 2016. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

0:– i värmekostnad  
ger pengar över till annat.

Just nu ingår elförbrukningen i ett år när du köper någon  
av våra kampanjvärmepumpar. Det ger dig upp till 13 000 kr  
extra att göra vad du vill med – åka på semester, till exempel.  

Läs mer på ivt.se/kampanj 

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.   

GÖTEBORG IVT Center U-K Värmeteknik AB, Aröds Industriväg 28. 031-228 840

GÖTEBORG/SÄVEDALEN IVT Center Väst, Värmekällan Väst AB, Industrivägen 55. 020-565 000

KUNGSBACKA IVT Center Kungsbacka/Diggibo AB, Borgås Gårdsväg 1. 0300-434 244

KÅLLERED IVT Center Ericssons Rör & El, Gamla Riksvägen 150. 031-797 16 10

LERUM IVT Center Riddar Kyl i Lerum AB, Stenvägen 8. 0302-242 60

MÖLNLYCKE IVT center Mölnlycke, Energiförbättring Väst AB, Rådastocksv. 1. 031-338 41 40

Återförsäljare:

IVT Center: GÖTEBORG Sävedalens Värme & Kylservice, Skårs Led 3. 031-183 074

HISINGS BACKA Göteborgs El & Rörjour AB, Aröds Industriväg 28. 031-500 120

KUNGSBACKA Walter Hansson Handel & Service AB, Hantverksgatan 3. 0300-568 505

KUNGÄLV Ytterby Rör AB, Truckgatan 2. 0303-921 45

MÖLNDAL VVS-Teknik AB, Krokslätts Fabriker 35. 431 37 031-867 870

ONSALA Återförsäljare Mats Värme, Kuttervägen 11. 0300-642 11

PARTILLE Holmgrens Väst AB, G:a Kronvägen 14. 031-340 03 11 

SÄVEDALEN Göteborgs Värme & Bygg AB, Industrivägen 55. 070-852 06 18

http://www.ivt.se/kampanj

