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Produktnytt

 dalån 335, 446 95 älvängen  |  tel 070-607 31 11 hemsida www.villafritid.se  |  e-post info@villafritid.se

ansvarig utgivare stefan mattsson produktionsansvarig  stefan mattsson redaktion jan-erik weintiz, lars bärtås, stefan mattsson, elna sirkka, marita åman, louise abrahamsson  
tryck v-tab vimmerby distribution vtd | för eventuella fel i en annons svarar villa&fritid med högst annonskostnaden eller nytt införande i nästkommande nummer. åsikter framförda i signerade 
artiklar är författarnas egna och behöver inte sammanfalla med tidningens.

 Öppet: Vardag 7-16, Torsdag 7-18

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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ny teknik för ytterväGGar! 
Montage med spik istället för med skruv 
kan göra arbetet upp till fyra gånger 
snabbare vilket ger enorma besparingar, 
särskilt vid större projekt. 

Det patenterade spiksystemet består av 
flera komponenter som spikas ihop med 
spikpistol. Basen i det nya systemet är be-
slaget – en multiprodukt som kombinerar 
funktion, prestanda och egenskaper från 
delar av tidigare lösningar. / Norgips 

hjälp i telefonen 
Kasta tryggt bort bruksanvisningen för 
STIHLs och VIKINGs maskiner. Hjälp och 
vägledning finns nu nära till hands på din 
mobiltelefon med en ny app som visar 
mycket mer än en manual.

Vill du lära dig hur man slipar kedjan på 
din motorsåg, eller letar du efter rätt tillbe-
hör för din maskin? Oavsett vad du letar 
efter - hittar du informationen i appen. framtiDens vertyG är här! 

Milwaukees nya One-key system ger dig 
mera kontroll. Man kan med den skräd-
darsy och spara 4 program i verktyget för 
arbetet man utför. Exempelvis med hur 
många newtonmeter muttrar ska dras. 

Är man slarvig så kan man med appen 
spåra var verktyget är. Verktygen går även 
att låsa med hjälp av appen om de exem-
pelvis blivit stulna, eller om chefen i huset 
tycker att det är slutjobbat för stunden. 
Hittills finns teknologin i några av borr-
maskinerna, slagnycklar och tigersågar.

Lås
Programera Lokalisera

r e nar, svalkar / 

värmer luften.
Dysons Pure Hot+Cool Link 
är en luftrenare, som även 
kan värma alternativt svalka 
luften. Den renar automa-
tiskt de föroreningar som 
upptäcks i ditt hem, samti-
digt som luftkvaliteten rap-
porteras till en telefonapp.

träDGårDs- 

mästare online
Kan du klippa gräset 
och vattna växterna 
när du inte är hemma? 
Med GARDENAs smart system kan 
du sköta både gräsklippning och 
bevattning av gräsmattan när det 
behövs. Systemet kräver tillgång till 
internetuppkoppling. 

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

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

Gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 15/5 2017. Med reservation för eventuella tryckfel eller slutförsäljning.

Ljusare tider hos Järnia!hej våren!

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

Ogräsbrännare med slang 
och flaskkärra

OBS! Flaska ingår ej.

www.loofsgasol.se

995:-
inkl.moms

(Så långt lagret räcker)

Handtag med sparlågeventil 
och tangent för att kunna 
växla mellan sparlåga och 

huvudlåga. 

Lööfs Gasol AB
Kulinggatan 13
652 21 Karlstad
Tel. 054-85 44 50  
www.loofsgasol.se

Badrumsmattor i många färger!

Duschpanel stil
Krom. Anslutes till befintlig 
blandare, 150 cm duschslang,
ledbar takdusch, handdusch 
med olika strålar.
Höjd ca 970 mm.

Rimini

Memory Foam. Maskintvätt 
30 0C. Syntetmaterial

Bellarina
Säkra ditt hem!
Byt cylinder! 
Assa 1201 cylinder är en patenterad högsäker-
hetscylinder i Assas d12 serien. 1201 cylindern 
är kopierings-, borr- och dyrkskyddad. 
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 459:-

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

För öppettider se jarnia.se

http://www.henrikssonsstenhuggeri.se
http://www.jarnia.se
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Tone Bekkestad och hennes man Frithjof 
Vikøren har slagit ner sina bopålar på en 
naturskön, höglänt plats med underbara 
vyer över Oslofjorden och Skaugumsåsen. 
Deras nybyggda villa är ursprungligen ett 
norskt kataloghus i funkisstil som anpas-
sats efter förutsättningarna på tomten 
och parets egna önskemål för boendet.

– Vi ville ha ett boende som bjöd in 
naturen och den fantastiska utsikten, 
samtidigt som det var komfortabelt och 
miljövänligt, berättar Tone.

husbygget påbörjades hösten 2015 och 
stod färdigt i april 2016, då paret flyttade in.

– Det har tagit mycket tid och enga-
gemang att planera huset och välja rätt 
lösningar. Vi hade ett bra samarbete med 
husleverantören, men fick också kämpa 

en del för att få igenom våra krav. Idag är 
vi supernöjda med resultatet, säger Tone.

huset ligger i ett område där det både kan 
blåsa, regna och snöa rejält. Detta faktum 
har ställt extra höga krav på byggnadens 
klimatskal och stabilitet.

– Huset måste tåla påfrestningarna från 
väder och vind, så det var viktigt att få 
huset så tätt och välisolerat som möjligt. 
Vi har valt de mest energieffektiva fönst-
rena vi kunde hitta, kombinerat med en 
slitstark träfasad som åldras naturligt och 
inte kräver något underhåll.

även invändigt har paret varit noggranna 
med att välja naturliga och hållbara ma-
terial. Till exempel har köket utrustats 
med en speciell bänkskiva, som består av 

återvunnet papper och krossat sten. Alla 
vitvaror är dessutom utvalda med hänsyn 
till kvalitet och låg energiförbrukning.

– När man väljer inredning för sitt hem 
tycker jag att miljöhänsyn är minst lika 
viktigt som prislappen. Till exempel är 
det bra att välja produkter som baseras 
på återbruk, så att man därigenom kan 
bidra till att minska överutnyttjandet av 
jordens resurser. 

tone bekkestad har som utbildad me-
teorolog ett grundmurat engagemang för 
miljö- och klimatfrågor. Hos svenska folket 
är hon annars mest känd som väderpre-
sentatör på TV4 och för sitt deltagande i 
olika underhållningsprogram. Men numera 
har hon lämnat tv-världen och arbetar som 
moderator och föredragshållare. Hennes 

Klimatsmart boende
Då trivs tone BekkestaD som Bäst

Meteorologen och tidigare tv-profilen Tone Bekkestad njuter av 
lugnet och de natursköna vyerna hemma i Norge. Villa & Fritid 
har hälsat på i hennes nybyggda funkishus som både är ljust, 
hållbart och klimatanpassat.

text: lars bärtås    foto: norhus & martin palvén

föreläsningar handlar bland annat om hur 
företag kan förena hållbarhet med lönsam-
het, berättar hon.

– Jag håller mest föredrag i Sverige, där 
jag är mer välkänd än i Norge. Här hemma 
lever jag en ganska anonym tillvaro, och 
det tycker jag är skönt som omväxling.

tone har också andra intressen. Bland 
annat är hon förtjust i måleri, inredning 

och design och går gärna på husvisningar 
för att hämta inspiration och nya idéer.

– Inredningen får gärna vara stram, 
modern och ljus, men det är snyggt att 
också ha lite färgklickar här och var, säger 
Tone, som har inrett huset med några egna 
målningar i storformat.

tone och hennes man tillbringar mycket 
tid i det rymliga köket, som har direkt ut-

gång till en grillterrass med gott om plats 
för gäster. Hon avslöjar också att badrum-
met är en perfekt plats för avkoppling. 
Huset rymmer tre rymliga badrum, så det 
lär inte bli någon kö även när släktingar 
och bekanta är på besök. 

– Och vill man vara social finns det ett 
riktigt stort badrum med två regnduschar 
bredvid varandra, säger Tone med ett 
leende.

Fakta/tones hus
Läge: Billingstad, utanför Oslo

hustyp: Funkisinspirerad villa i två plan

Boyta: 246 kvm + 30 kvm inbyggt garage

Inflyttning: april 2016 

arkitekt: Norhus/Solhaug Bolig AS 

klimatskal u-värde: 0,76, varav fönster 0,5

Belysning: LED, styrt av med smart hem-
teknik

uppvärmning och ventilation: Bergvärme, 
kamin, FTX-system 

Fakta/tone 
Bekkestad
Tone Bekkestad, född 1970, 
är moderator, föredragshålla-
re och konsult med inriktning 
på miljö- och klimatfrågor. 
Hon är utbildad meteorolog 
och har bland annat arbetat 
med luftföroreningsproble-
matik i Botswana. 

Under flera år var hon verk-
sam i Sverige som väder-
presentatör i TV4 och har 
även publicerat två böcker. 
Dessutom har hon hunnit 
medverka i populära svenska 
underhållningsprogram som 
Let’s Dance och Fångarna 
på fortet.

Modernt funkishus. Tones hus är byggt i två plan med platt tak, 
stora glasytor och en underhållsfri träfasad.

Rum med utsikt. Den öppna planlösningen inbjuder till social gemen-
skap och utblickar mot naturen. En murad kamin skänker mysvärme i 
vardagsrummet.

Badrum för avkoppling. Badrummet är stramt inrett med kakel och 
klinker i jordnära kulörer, samt ett rejält tvätt- och duschutrymme 
med plats för två.

Tone Bekkestad trivs med sitt nya boende. Tavlan på väggen har hon själv målat 
med inspiration från skulpturer i Vigeland-parken i Oslo.
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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.happyhomes.se/molndal

Långedragsv 102, Västra Frölunda

031-29 95 01 www.fargspecialisten.se
Aschebergsg. 23, Göteborg,031-711 00 20

www.happyhomes.se/vasastan

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

TAXNÄS FÄRG
färg  vägg  golv  kakel

Göteborgsvägen 4, Lerum. 0320-719 62

www.nordsjoidedesign.se

bli en demidekkare du också

Madeleine Larsén lät installera 
en värmepump i sin 70-talsvilla, i 
hopp om att få lägre värmekostna-
der och bättre komfort. Istället blev 
huset kallt och värmeräkningarna 
förblev höga. Nu har hon, efter en 
långdragen rättstvist, fått rätt mot 
installatören.

text: lars bärtås

madeleine larsén bor i en 70-talsvilla på 330 
kvadratmeter som vintertid kostar mycket 
pengar att värma upp. För fem år sedan 
bestämde hon sig för att byta ut värmesyste-
met som bestod av en kombinerad olje- och 
elpanna. Hon tänkte att en värmepump kunde 
vara en bra lösning och kontaktade en lokal 
installatör med 30 års erfarenhet i branschen.

– Installatören besökte mitt hus och 
tittade på värmepannan. Han fick också 
uppgifter om husets energiförbrukning och 
annan dokumentation för att räkna fram en 
energikalkyl.

installatören erbjöd i sin offert en luft/vat-
tenvärmepump på 12 kilowatt. Värmepum-
pen skulle enligt kalkylen kunna ge en årlig 
besparing på närmare 23 000 kilowattimmar. 
Madeleine tyckte det lät bra och beställde 
installationen.

– Som privatperson utan större teknisk 
kunskap litade jag på att installatören visste 
vad han gjorde. Firman var dessutom anslu-
ten till branschorganisationen och hade då 
inga anmärkningar, vad jag kunde se. 

när installationen var klar märkte Ma-
deleine att uppvärmningen inte fungerade. 
Temperaturen inomhus sjönk kraftigt och 
var periodvis nere kring 15 grader. Instal-
latören återkom för att kontrollera pumpen, 
men hävdade att det inte var något tekniskt 
fel på den. 

Madeleine valde då att ta kontakt med 
värmepumpstillverkaren Thermia. Efter en 
ny kontroll med en tekniker framgick det att 
värmepumpen var underdimensionerad och 
inte anpassad för husets befintliga, högtem-
pererade radiatorer. Huset hade dessutom 
ett högre effektbehov än beräknat, omkring 
20 kilowatt.

– Installatören hävdade att jag inte hade 
redovisat rätt uppgifter och att det därför 
låg på mitt ansvar att man råkat installera 
en felaktig pump.

madeleine tog hjälp av branschföreningens 
reklamationsnämnd (VPN) för att häva avta-
let med installatören. När denne vägrade att 
följa nämndens beslut tog hon fallet vidare till 
tingsrätten. Där fastslogs att installationen 
visserligen var felaktig, men rätten ansåg 
att företaget utgått från de upplysningar de 
fått och därför inte kunde hållas ansvarig. 
Domstolen gick därför på företagets linje.

– Det var en absurd rättegång, där 
domaren inte agerade opartiskt, menar 
Madeleine.

hon överklagade fallet till hovrätten som, 
i februari i år, kom fram till ett annat beslut. 
Hovrätten ansåg, att oavsett vilken informa-

tion Madeleine lämnat, är det installatörens 
ansvar som fackman att göra en grundlig 
undersökning av fastigheten vid installation 
av en värmepump. Att bolaget inte gjorde 
detta kan inte läggas fastighetsägaren till last. 
Företaget dömdes att betala skadestånd till 
Madeleine med drygt 180 000 kronor och ska 
även ersätta hennes rättegångskostnader. 
Häromåret uteslöts installatören också som 
medlem i branschorganisationen, SKVP.

– Det var bra att jag fick rätt, men det har 
varit en långdragen och plågsam process 
som jag önskar att ingen skulle behöva 
drabbas av. Jag vet inte heller hur jag ska 
få ordning på värmen i mitt hus. Åtgär-
derna kommer troligtvis att kosta mer än 
de pengar jag får tillbaka.

maDeleine fick rätt 
mot värmeinstallatören

tänk på detta vId Byte 
av uppvärmnIng
Många äldre hus har bränslebaserade värmepannor, 
som levererar varmvatten med hög temperatur till 
husets radiatorer (högtemperatursystem). En vat-
tenburen värmepump levererar däremot varmvatten 
med lägre temperatur (lågtemperatursystem). Vid 
byte till värmepump måste därför ofta radiatorvoly-
men utökas för att uppvärmningen ska räcka till och 
värmepumpen fungera effektivt.

Fakta | rekLamatIon av 
värmepumpar
Tvister gällande försäljning och installation av 
värmepumpar har blivit allt vanligare. Tidigare 
har konsumenter varit hänvisade till Värme-
pumpbranschens reklamationsnämnd (VPN), 
men sedan 2016 har dessa fall övertagits av 
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

För mer allmänna råd om värmepumpar går 
det fortfarande bra att kontakta Svenska Kyl- & 
Värmepumpföreningen (SKVP).

Hovrättens dom 
kan bli vägledandeHovrätten bedömer att konsumenten, i detta fall, är i en utsatt situation i förhållande till näringsidkaren som har större kunskap på området. Näringsidkaren har därför högre krav på sig när denna ingår ett avtal med en konsument än vad som gäller vid ett avtal mellan två näringsidkare.

Hovrätten ansåg att, oavsett vilken information Madeleine lämnat, det är installatörens ansvar som fack-
man att göra en grundlig undersökning av fastigheten vid installation av en värmepump.

http://www.jotun.se/demidekk
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CHAMPION™ 
För små och medelstora 
gräsmattor. Låg vikt, perfekt 
balans, extremt lättkörd. 
Funktioner för att du ska 
få perfekt resultat vid olika 
klipptillfällen. 
Briggs & Strattonmotor.

5.800:-

EXCELLENT™
En av våra bästsäljare med ett ena-
stående klippresultat. Klippos hel-
gjutna aluminiumkåpa som aldrig 
rostar. Med eller utan framhjulsdrift. 
Briggs & Stratton eller Hondamotor. 
Kan även fås med elstart.

Pris från 6.250:-

Evighetsmaskinen

Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00
Kungsbacka: Dennis maskin, 0300-519 20 www. Klippo.sE

Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
0520 - 21 19 00

Tagenevägen 37
425 37 Hisings kärra
031 - 57 00 60

KÖPA HUSVAGN ELLER HUSBIL?

Eldabutiken Göteborg 
Marieholmsgatan 1. Tel: 031-707 30 20
Mån-Tors 10-18 l Fre 10-13 l Lör 11-14
Lör stängt fr.o.m. april

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

Scanspis 65-4
27.300 kr | 1.239 kr/mån

Scanspis 66-5
22.400 kr | 1.026 kr/mån

Välkommen 
in i värmen!

Jøtul F 371 
Advance

22.500 kr 
1.030 kr/mån

Otydliga avtal, oskäliga fakturor 
och arbeten som inte utförs kor-
rekt. Det är de vanligaste proble-
men när villaägare hamnar i tvist 
med hantverkare. Här tipsar vi 
om vad du bör tänka på när du 
ska anlita ett hantverksfirma.

text: lars bärtås

är det dags att renovera badrummet? 
Ska du bygga till ett uterum? Eller ska du 
byta ut din gamla värmepanna? Då lär du 
behöva hjälp av en professionell fackman. 
Det gäller dock att vara förberedd och 
påläst när du anlitar en hantverkare. 

– Vi får många samtal varje vecka från 
konsumenter som har klagomål på hant-
verkare. Ofta handlar det om missför-
stånd kring vad man avtalat, och i vissa 
fall saknas det ett skriftligt avtal. Det är 
också vanligt att man anser att hantver-
karen inte utfört jobbet på ett fackmässigt 
sätt, eller tagit betydligt mer betalt än vad 
som angavs i offerten, säger Frida Qvant, 
rådgivare på Konsument Göteborg.

frida qvant påpekar vikten av att upprätta 

ett skriftligt avtal mellan beställare och 
hantverkare där det tydligt framgår vilket 
jobb som ska utföras, samt vilka kostnader 
som ingår för material och arbete. 

– Ett skriftigt avtal ger trygghet om det 
uppstår problem under arbetets gång. Det 
är också ett bevis som du kan använda vid 
reklamation eller tvist kring uppdraget.

det finns färdiga avtalsmallar som du 
kan hämta, till exempel på sajten www.
omboende.se. Men innan du kommit så 
långt bör du alltid kontrollera att företaget 
är seriöst.

– Via Skatteverket kan du kontrollera 
företagets organisationsnummer. Företa-
get ska vara momsregistrerat och inneha 
f-skattebevis. Dessutom är det viktigt att 
begära referenser och gärna kolla att 
referenserna stämmer.

ett vanligt problem 
är att kostnaden för 
jobbet skenar iväg och 
blir mycket dyrare än 
avtalat.

– Vid större projekt 
får man räkna med att det kan tillkomma 
vissa kostnader. Uppemot 15 procent hö-

gre belopp än offerten kan i vissa fall vara 
acceptabelt, säger Frida Qvant.

det är alltid bra att ta in flera offerter 
från olika företag. Om något av företagen 
erbjuder en mycket lägre offert än kon-
kurrenterna finns det skäl att vara extra 
uppmärksam. 

– I många fall är sådana offerter ofull-
ständiga och kan sakna vissa kostnads-
poster. Tänk på att billigast inte alltid 
är bäst!

som beställare bör du inte betala arbeten 
i förskott. Om arbetet inte är korrekt utfört 
och måste rättas till så har du möjlighet 
att hålla inne den del av betalningen 
som krävs för att åtgärda felet. Får du en 
orimligt hög faktura har du möjlighet att 
bestrida fakturan.

anlita hantverKare
- så här undviker du byggfusk 
 och saltade räkningar

Det här var ett fräscht och modernt badrum med bastu  - på ytan. 
Under golvet och i väggarna dolde sin en annan sanning!

”Glöm inte att ange 
en motivering till 
varför du anser att  
summan är oskälig”

Forts sid 10

 bild: jan-erik weinitz

http://www.klippo.se
http://www.fritidscenter.se
http://www.eldabutiken.se
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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

stihl.se

Priser inkl. moms.

LÅT INGENTING STOPPA DIG.
Ny batteristyrka från STIHL.

NYHET!TRIMMER FSA 56 rek. pris 2.290:-

MOTORSÅG MSA 120 C-BQ rek. pris 3.590:-

LÖVBLÅS BGA 56 rek. pris 2.590:-

HÄCKSAX HSA 56 rek. pris 2.590:-

GRÄSKLIPPARE MSA 235 rek. pris 4.990:-

ASKIM GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB 031-68 38 80
KODE KODE MASKIN & MARIN 0303-502 90
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

Stihl.se

HANDHÅLLNA BATTERIDRIVNA 
PRODUKTER FRÅN HUSQVARNA.

  
HUSQVARNA 436 Li
36 V • 2.7 kg

3.300:-

  

HUSQVARNA 115iHD45
36.5 V • Svärdslängd 45 cm

1.800:-

NYHET!

NYHET!

SAMTLIGA PRISER INKL. MOMS (UTAN BATTERI OcH LAddARE)

  

HUSQVARNA 336Lic

2.500:-

Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80
Kungälv: Romelanda Motorsågservice, 0303-22 39 00 
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så rekLamerar du feL
Om arbetet inte utförts korrekt, eller försenas 
mycket, bör du reklamera felet hos hantverka-
ren inom skälig tid. En reklamation som görs 
inom två månader efter det att du upptäckt 
felet anses alltid ha kommit i rätt tid. 

Du har rätt att reklamera fel i upp till tre 
år efter att arbetet avslutats. När det gäller 
arbete på mark, byggnader och andra fasta 
saker har du rätt att reklamera i upp till tio år.

rätt att avbestäLLa
Som konsument har du alltid rätt att avbeställa 
en tjänst innan den har påbörjats eller om den 
påbörjats, innan den har avslutats.

Tänk dock på att din motpart kan ha rätt att 
få ersättning vid påbörjat arbete, till exempel 
för den del av tjänsten som redan utförts och 
de material som köpts in.

– kräv att felet avhjälps utan kostnad för dig

– kräv prisavdrag om felet inte avhjälps

– kräv att arbetet slutförs inom en viss tid

– häv avtalet helt eller delvis

detta kan du kräva 
när hantverkaren gör feL

ta hjäLp av konsumentvägLedare
Om du har frågor om din bostad, vad du 
kan kräva vid en felaktig tjänst eller behö-
ver råd innan du anlitar en hantverkare 
kan du kontakta konsumentvägledningen 
i din kommun. 

Kontaktuppgifter finns på Konsument-
verkets webbplats.

Är du bosatt i Göteborg, Ale, Öckerö, 
Mölndal eller Partille kontaktar du 
Konsument Göteborg på telefon: 
031-368 08 00, eller e-post: konsument-
fraga@kom.goteborg.se

Frida Qvant, rådgivare på 
Konsument Göteborg, säger 
att klagomål på hantverkare 
ofta handlar om missförstånd kring vad man avtalat, och 
i vissa fall saknas det ett skriftligt avtal.

När man har hittat 
”sin” hantverkare 
så får de ofta göra 
återkommande 
arbeten i bostaden. 
Och om det är ar-
beten som de inte 
gör själva så kan de 
ofta rekommendera 
någon inom aktuell 
bransch.

Forts fr sid 8

besök en riktig plantskola med ett av  

Sveriges största växtsortiment!

besök en riktig plantskola med ett av  

Sveriges största växtsortiment!

Nu
Även

Webbshop! 

inspirerande 
butiker!2

www.rangedala.nu • Telefon 033-27 95 00

http://www.nordhenergy.se
http://www.500120.com
http://www.stihl.se
http://www.husqvarna.se
http://www.rangedala.nu
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Jøtul F 105 LL
En kamin med 
karaktär.

brasKaminerna
har förBättrats
Energimyndigheten utförde 2016 
sitt största  test av braskaminer nå-
gonsin. Testet visar att en modern 
braskamin kraftigt minskar ved-
förbrukningen och miljöutsläppen 
jämfört med äldre braskaminer.

I Sverige finns det mer än 1,7 miljoner vedel-
dade eldstäder, som till exempel braskaminer. 
Många av dem är av äldre modell. 

Testet visar att vedförbrukningen kan 
minska med ca 20 procent och miljöutsläp-
pen kan minska med upp till 85 procent.

Oförbrända kolväten och stoft påverkar 
miljön men också vår hälsa. I moderna bras-
kaminer minskar utsläppen av oförbrända 
kolväten med 50-85 procent och stoft med 
60-80 procent. I testet har modernare braska-
miner jämförts med två äldre braskaminer från 
1980- och 1990-talet.

verkningsgraden för de moderna kami-
nerna låg på 75-80 procent och på de äldre 

kaminerna 59-66 procent. 
Den som är intresserad av att installera en 

braskamin i sitt hem behöver först ta reda 
på vad som gäller för eldning i sin kommun. 
Kommunens energi- och klimatrådgivare kan 
ge opartiska och kostnadsfria råd inför valet 
av braskamin.

år 2018 kommer alla braskaminer att få 
energimärkning, motsvarande den som redan 
finns på många andra produkter, som kom-
mer att hjälpa konsumenter som vill välja det 
mest energi- och miljövänliga alternativet. 

år 2022 kommer ekodesignkrav, som stäl-
ler krav på högre verkningsgrad och låga 
miljöutsläpp. 

De nya kraven kommer tillsammans 
att underlätta för konsumenter att välja 
nya effektiva kaminer med låga utsläpp. 

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap och Energimyndigheten. 

Scanspis 66-5
Unik design med skulpturellt 
och stilfullt uttryck.

Gabriel Avanti. En tuff design – En eldstad med 
ett formspråk för modern inredning.

Contura i50. Hämtar förbränningsluften utifrån vilket garanterar en 
problemfri funktion i moderna hus. 

En komplett bok om ved och vedhuggning. I cen-
trum står vedhuggarens bästa vän – motorsågen. 
Författarna går igenom sågens olika funktioner, 
de rätta teknikerna, den bästa säkerhetsutrust-
ningen och experternas tips.

Här lär man sig att proffsigt och säkert fälla, kvista och 
kapa upp träd, och hur man sedan bäst torkar, hugger, staplar 
och förvarar sin ved. / Jon Erik Solberg, Svein Arne Strømsodd, 
Bokförlaget Sonic

Stora vedboken –  
med allt du behöver veta om motorsågen

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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BYGGA NYTT  
ELLER RENOVERA?

HUNTONIT ÄR STÖRST PÅ FÄRDIG-
MÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR

                       huntonit.se

SNYGGT OCH TRYGGT!
Med Benders takpannor och marksortiment går det lättare än någonsin för dig 
att förädla ditt hus och din tomt. Markstenarna är � er än någonsin – många 
av dem kan du få i olika format på samma pall, för ett extra personligt uttryck. 
Benders vet hur man gör betongtakpannor som är lika starka som de är snygga. 
Därför får du hela 30 års garanti när du köper ett komplett Benderstak! Läs mer 
om garantin och låt dig inspireras på vår hemsida benders.se – ta sedan raka 
vägen till din återförsäljare! 

TRETTIO ÅR
TAKGARANTISNYGGT OCH TRYGGT!

Med Benders takpannor och marksortiment går det lättare än 
någonsin för dig att förädla ditt hus och din tomt. Markste-
narna är � er än någonsin – många av dem kan du få i olika 
format på samma pall, för ett extra personligt uttryck. Benders 
vet hur man gör betongtakpannor som är lika starka som de 
är snygga. Därför får du hela 30 års garanti när du köper ett 
komplett Benderstak! Läs mer om garantin och låt dig inspi-
reras på vår hemsida benders.se – ta sedan raka vägen till din 
återförsäljare! TRETTIO ÅR

TAKGARANTI

Hos oss hittar du några av landets mest passionerade specialister. 
Människor som kan värme och värmepumpar utan och innan.  
Så fortsätt att lägga din tid på det du helst vill. Välkommen till oss. 

www.ivt.se

Vi älskar värmepumpar.  
Så att du kan älska annat.

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

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

https://www.woody.se/
http://www.ivt.se
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Vi har allt till din trädgård: marksten, natursten, mursten, 
dekorsten, gräs, belysning, sand & grus, VA material m.m. Vi samarbetar bl.a. 
med Vedumsgräs, Våxtorps betong och Benders m.m.

Entreprenadvägen 1, Göteborg. Telefon: 031-031-55 92 00
Aktuella öppettider och Inspiration se hemsidan  www.gardajohan.se

GRÄSMATTA
PÅ RULLE

Snabbt klar att använda, tät och
jämn utan ogräs. Fint direkt!

Färdiga gräsmattor från egen odling.

Vår gräsblandning ger en slitstark gräsmatta som passar likväl för 
villaträdgårdar som för fotbollsplaner. Vi har den kunskap och erfarenhet 

som krävs, för att din gräsmatta på rulle ska vara av bästa kvalité. 

text&bild: stefan mattsson

Det finns inGa GenväGar till en 

hållbar stenuppfart 
Efter lång tids funderande och en del 
efterforskning, beslutade Joakim Dri-
ving I Onsala, att det var dax att göra 
om sin slitna asfaltsuppfart till en 
stenbelagd uppfart.
-På en middag fick jag tipset att ta hem en träd-
gårdarkitekt. Detta gjorde jag. Arkitekten tog 
fram en skiss utifrån deras idéer. Detta blev lite 
av startskottet för  projektet, berättar Joakim.  

för det tunga jobbet anlitades Tölö Mark & 
Miljö AB. Janne Möller, från företaget, berättar 
nedan hur de tänkt och vad de gjort.

De började med att schakta bort ca 40 cm 
av det gamla materialet från den 220 kvm 
stora ytan. Underlaget var så pass bra att en 
markduk inte behövdes. Markduk behövs då 
det är lerjord, för att jorden inte ska blanda 
sig med bärlagret. 

Efter utgrävningen la man på bärlager i olika 
dimensioner, grövre längre ner och finare hö-
gre upp. På toppen av detta lade man på några 
centimeter sättgrus att lägga plattorna på. 

- Det är viktigt att få till alla lutningar rätt 

så man får ett fall där vattnet rinner av, säger 
Janne. 

vid plattläggningen använde de en vakuum-
lyft så att de slapp bära de tunga plattorna. 
Plattorna läggs med förskjutning så de låser 
varandra och med ett litet avstånd, där man 
sedan sopar ner fogsand.

Plattorna ramades in med det som kallas fris, 
detta ger ett snyggare avslut mot de kapade 
kanterna. Runt kanterna längst ut satte vi 
granitblock som grävdes ner på högkant för 
att stå stadigt. 

efterarbetet för joakim är att ibland sopa 
i mera sand mellan plattorna eftersom sanden 
sjunker undan och spolas bort lite vid kraftigt 
regn. 

-Det finns inte några genvägar, utan det ska ut-
föras enligt konstens alla regler. / Janne Möller

Blir det fläckar på beläggningen av salt 
och oljeläckage skuras det lätt bort med 

avfettning och varmt vatten.

Jannes tips

En del av Duschprodukter AB www.sol-eye.com

EGEN EL MED 
SOLCELLER

Offgrid – där elnät saknas 

Framtidens batteri bank 
för solceller är här 

 87  Solbräckegatan 39, Kungälv.

*1 kW-paketet har 1-fas växelriktare, övriga har 3-fas.Tyska kvalitetssolceller 270W, 3-fas* växelriktare, DC-kablage, montagesystem för tegeltak.

Fritidshus, attefallshus, husbil, husvagn, båt...

SOLARWATT MYRESERVE

Batteribank – expanderbar.

Relativt låg vikt – enkel installation.

Kan dockas till din befintliga solcells
anlägg ning (restriktioner finns).

Lagringsbar energi: från 4kWh 

10 års garanti, ca 15 års livslängd.

Solceller för montage på ditt tak

• Allt du behöver
• Skräddarsytt
• Nyckelfärdigt

Installationspartner

Effekt Ladd- 
ström

Antal 
moduler

Modul - 
storlek

Artikel- 
nummer

Pris 
inkl moms

ProSet 60W (12V) 4A 1 st 710×680 mm 11-510 4 495:-

ProSet 100W (12V) 6A 1 st 1237×557 mm 11-511 5 695:-

PremSet* 100W (12V) 6A 1 st 1237×557 mm 11-512 6 895:-

*PremSet kan ladda två olika batterikretsar samtidigt

130/250W (12/24V) 10A 1 st 1680×990 mm 11-231 4 500:-

250/500W (12/24V) 20A 2 st 1680×990 mm 11-232 8 500:-

500/1000W (12/24V) 40A 4 st 1680×990 mm 11-233 16 500:-

Modulstorlek: 1680×990 mm

Med reservation för slutförsäljning, tryckfel och pris ändringar. Frakt kan tillkomma.

Effekt Antal 
moduler

Växel-
riktare

Beräknad 
års produktion

Artikel- 
nummer

Materialpris 
inkl moms

Material och instal - 
lation inkl moms

1,35 kW 5 st (9m2) 1,00 kW 900-1300 kWh 11-131 19 500:- 33 300:-

3,24 kW 12 st (21m2) 4,20 kW 2800-3200 kWh 11-133 48 500:- 73 500:-

5,40 kW 20 st (34m2) 5,50 kW 4700-5400 kWh 11-134 67 700:- 98 300:- 104 900:-

7,56 kW 28 st (48m2) 7,00 kW 6500-7500 kWh 11-136 91 100:- 127 900:- 138 500:-

10,8 kW 40 st (68m2) 10,0 kW 9400-10800 kWh 11-135 124 900:- 169 700:- 186 500:-

Just nu har vi kampanjpris på 
våra tre större solcellspaket

Vårkampanj

Kommande nyhet i vår

Priserna anges före ev energibidrag och ROT. 

Kontakta oss på info@sol-eye.com eller 031-797 01 00. Besök sol-eye.com.

• Bygg ut efter hand
• Tillbehör & reservdelar
• Servicearbeten

Installationsreservationer finns som kan påverka priset.

Joakim valde stora plattor, för de passar bättre in 
i helheten på den stora uppfarten. Plattorna heter 
Benders Orlando och är 6 cm tjocka.  

http://www.gardajohan.se/
http://www.sol-eye.com
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NATURLIGT SILVERGRÅ PATINA  |  SKYDDAR MOT 

ALGER, MÖGEL & RÖTA |  LENA, STICKFRIA YTOR

MILJÖVÄNLIGT  |  ENKELT UNDERHÅLL

TRÄSKYDD SOM 
HÅLLER UPP TILL 

12år!

Skydda mot naturen.  
Med hjälp av naturen.
Sioo:x är ett unikt och helt miljövänligt träskydd 
som ger alla sorters trä ett högefektivt skydd mot 
alger, mögel och röta under oslagbart många år. 

Med Sioo:x får du en dessutom en hållbar träyta 
med snyggt silvergrå patina, precis som vackert 
åldrat trä  
Med lite enkelt underhåll håller den år efter år.

Läs mer på sioox.se

fakta dereks solcellsanläggning
Uppgiven årlig kapacitet: 9500 kWh
Solfångar effekt per st: 330 W resp 345 W
Producerat sedan start: 4500 kWh (juli-mars)
Leverantör: PPAM Solkraft
Husets totala förbrukning/ år: 25 000 kWh
Dereks mål: Bli självförsörjande på el.
Nästa bil: Elbilen Tesla

Derek Kamzol investerade somma-
ren 2016 i solceller till sin villa i Åsa. 
Hans plan är att i framtiden bli själv-
försörjande med el. 

När jag besökte honom en mulen dag i mars, 
så genererade anläggningen ca 1000W. Det är 
ungefär den genomsnittliga förbrukningen på 
en tvättmaskin vid en 600 tvätt. Soliga dagar ger 
anläggningen mycket mer, blir det för varmt ger 
den så mycket att han kan köra sin AC gratis, 
berättar Derek. 

anläggningen går att följa i realtid på 
telefonen visar Derek. Där får han även fram 
statistik hur mycket anläggningen genererat 
under dagen, veckan, månaden och året. 

Jag frågade om det var besvärligt och 
mycket pappersarbete för att få koppla upp 
sig på nätet. På det svarade Derek, att PPAM 
som han köpte anläggningen av hjälpte honom 
och skötte allt detta.

derek är mycket intresserad av energi, 
teknik och miljö och visar glatt upp kommande 
investeringar på datorn. 

- I framtiden ska jag investera i ett vindkraft-
verk, som inte kommit ut på marknaden ännu 
och även komplettera med batterier från Tesla. 
Jag  kommer då få ut mer energi, som jag själv 
ska lagra. Nu jag inte har behov av elen skickar 
jag ut den på elnätet och hämtar sedan hem 

den nattetid vid behov, säger Derek. 
En annan framtida investering han avser att 

göra är att köpa en helt eldriven bil (Tesla 3) 
som snart kommer ut på marknaden. Då kan 
Derek även ladda bilen med egenproducerad 
el. 

Derek är Granne meD rinGhals men

producerar sin eGen el 

derek visar mig även sin utsikt mot 
Ringhals och påpekar leende att där är hans 
konkurrent.

Han tycker att fler ska investera i solkraft. 
På grannar och bekanta har hans intresse 
smittat av sig, så även några av dem planerar 

att följa hans exempel.
Han berätter till slut att man inte får pro-

ducera mer än sitt eget behov, i hans fall  
tidigare årsförbrukning på 25 000 kWh, en 
konstig regel tycker vi båda. 

På displayen kan man utläsa elproduktionen.

-Solcellsanläggningen ska i framtiden utökas med vindkraft och egen lagring av elen. 
Derek brinner för energifrågor och är en som verkligen gör sitt för att producera egen miljövänlig energi.

text&bild: stefan mattsson

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
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Service & kvalitet
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huset
v a r u

Sedan 1971
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PLATT-TJÄNST

huset
v a r u

Sedan 1971

Service & kvalitet

Compac
Världens mest sålda stödmur.

Göteborg    Entreprenadvägen 1 
Tel 031 - 55 92 00 

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

www.gardajohan.se · info@gardajohan.se

http://www.sioox.se
http://www.ppamsolkraft.se
http://www.gardajohan.se/
http://www.heda.se
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Rot- och rutavdraget görs genom att 
utföraren av jobbet gör ett avdrag för  
arbetskostnaden på din faktura. 

När du betalat fakturan begär utföra-
ren utbetalning från Skatteverket.

Om Skatteverket beviljar utbetalning 
till utföraren förifylls beloppet i din in-
komstdeklaration. 

så här fungerar

rot- och rutavdraget

30 %

50 %
el.

villkoren för att få rotavdrag
•	Du måste ha fyllt minst 18 år (vid beskatt-

ningsårets utgång). 

•	Du är bosatt i Sverige. ( Eller betalar skatt 

i Sverige för minst 90 % av din totala inkomst.)

•	Du måste ha betalat för arbetet före 
årsskiftet ( För att avdraget ska komma med 

i din deklaration året efter. )

•	Du måste betala tillräckligt med skatt!    
( Man kan bara dra av mot skattad inkomst. ) 

•	Ett dödsbo kan få rotavdrag. ( Men enbart 

för arbete som är utfört före dödsfallet. ) 

•	Du måste äga bostaden under den pe-
riod arbetet utförs. ( Äganderätten övergår 

till dig när du skriver under köpebrevet. )

•	 För att nyttja rotavdraget måste du helt 
eller delvis bo i bostaden där tjänsten 
utförs. ( Om du har dubbel bosättning räknas 

båda ställen som bostad. Bostaden måste vara 

ett småhus, en ägdlägenhet eller en bostadsrätt. 

Även fritidshus räknas som bostad. )  

•	Du kan även få rotavdrag för arbete i 

dina föräldrars bostad ( om du har betalat 

för arbetet och äger bostaden. ) 

•	Du kan inte få rotavdrag för att bygga 
ett nytt hus, en friliggande byggnad, 
exempelvis ett garage, ( eller för om- eller 

tillbyggnad av hus som är yngre än fem år. )

•	Rotavdrag kan medges, för att till ex-
empel bygga ett nytt garage eller en 
carport om de byggs samman med ett 
befintligt bostadshus, ( som inte är yngre 
än fem år. ) källa: skatteverket

Typ av skattereduktion
Max procent av  
arbetskostnaden

Max per person 

och år

Rotavdrag 30 % 50 000 kr

Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr

Rutavdrag för dig som fyllt 65 

år vid årets ingång
50 % 50 000 kr

OBS! Arbetet måste utföras på plats för att ROTavdrag ska kunna medges.
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växthus • uterum • www.willabgarden.se

Gäller på ord. pris 
Euro-Serre paketväxthus 

t.o.m. 27 april 2017

KAMPANJ

20%
PÅ UTVALDA
VÄXTHUS!

Dessutom
kampanj på 
Green Room, 
Juliana och 
tillbehör!

Willab Gardens planeringsverktyg på nätet!
Gör det enkelt för dig att själv planera och köpa ditt växthus.

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

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

Passa På aTT byTa fönsTEr nu!

Vi mäter, installerar och garanterar!  

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

SVenSk kVAlitet till Rätt pRiS

http://www.willabgarden.se
http://www.fonstermontage.se
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Generalagent ALLOX AB, Partille

Finns nu även i kulör ’Faluröd’

Enkel att installera
Naturtrogen trästruktur

Helt underhållsfri
Trött på att måla?

GARANTI

20
ÅRS

PVC Fasad

Älskade Kaktusar! Inred-
ningstrenden just nu är att det 
ska vara lite rufft och tufft och 
inte så perfekt! Vad passar då 
inte bättre i växtväg än lite 
kaktusar?

Ingen annan växt är så tacksam 
för latmaskar som denna. En 
kaktus är nöjd med nästan vil-
ken placering som helst och den 
blir glad om den får en skvätt 
vatten någon gång.

Kaktusar ska helst ha en speciell 
jordblandning med sand i, det 
finns färdigblandad kaktusjord 
att köpa. De har ytliga rötter och 
krukan bör vara väldränerad. 
Det får absolut inte bli stillastå-
ende vatten eller långvarig fukt 
i en kaktuskruka. Den främsta 
dödsorsaken när det gäller kak-
tusar är övervattning!

Taggarna är dels till för att 
skydda mot djur men även för 
att fånga in daggdroppar av 
vatten.

Det finns över 1500 olika arter 
av kaktusar och de flesta är, när 
man köper dem, placerade i små 
krukor. Om du planterar över 
växten i en större kruka kom-
mer den att belöna dig genom 
att växa, blir den kvar i sin lilla 
kruka förblir den liten!

“Kaktusar som inredningsdetalj är 
helt ute”, sade trendexperten 

Stefan Nilsson på Formex i januari.  
Vid ett svep genom utställnings- 

hallarna hittade vi dessa. 
Ja, vad ska man säga? 

tagga mer!

Snälla kaktusar som lyser upp 
eller är ...

... 
go

a o
ch

 
 m

ju
ka

...ett stöd för andra ... lite skrämmande

... lite kitschiga
... helt enkelt strålande!... lite strama

text&bild: louise abrahamsson

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.se
låt d iG i n s pi r e ras
Hitta DITT DRöM H uS på Husknuten

Se filmerna om 
våra drömhus!
vargardahus.se

DRÖMHUSET

VårgårdaHus

Husknuten_100x130mm.indd   2 2016-11-02   16:46

http://www.kaycan.se
http://www.husknuten.se
http://www.husknuten.se
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Friskt och hälsosamt dricksvatten 
såväl som miljövänligt och driftsä-
kert avlopp är viktiga vardagsfrågor 
för alla familjer som inte är centralt 
VA-anslutna. Traditionellt måste man 
söka lösningar på två olika håll för 
att hitta rätt. Gräventreprenören hjäl-
per till med avlopp; VVS-aren med 
vattenfilter. 

Företaget BAGA har de under senaste åren 
märkt att de vanligaste avloppsproblemet 
hänger ihop med att inkommande vatten inte 
harmoniserar med avloppsprocessen. Det finns 
ett otal fallgropar, som privatpersoner och en 
del VVS-are inte känner till. 

-Kunskapsglappet på marknaden hoppas 
vi att kunna fylla med vår nya satsning, säger 
Björn Jémin, säljare på kontoret i Uddevalla.

såväl vattenrening som enskilt avlopp är 
teknikintensiva områden som privatpersoner 
endast exponeras mot ett fåtal gånger i livet. 
Rätt person / partner kan göra livet mycket 
trevligare och lättare för husägaren, men fel 
aktör kan skapa oerhörda problem. 

regelverken är inte tillräckligt handfasta 
för att skydda konsumenten, bästa rådet är 
istället att använda etablerade aktörer med 

gott rykte. Då vet man att de finns kvar 
på marknaden om eller när eventuella 
problem uppstår.

brunnsvattnet – en dyrköpt läxa

Enskilda avlopp är en ganska omogen 
bransch, tekniken har utvecklats fort 
det senaste decenniet. Samtidigt som 
utvecklingen bidrar till bättre löningar, 
så är det lätt att förbise kritiska para-
metrar. Detta har varit fallet med just 
inkommande vattenkvalitet.

-de största problemen uppstår 
där vattnet är väldigt mjukt och även 
där avsaltning är nödvändigt. I dessa 
fall kan det vara enklast att applicera 
slutna tankar istället för reningsverk 
och därmed komma runt problematiken, 
kommenterar Björn vidare. 

traditionella dricksvattenproblem 
så som järn, mangan och humus är lätt-
are att komma tillrätta med utan att för-
störa avloppsprocessen. Leverantörens 
jobb är att vägleda och hjälpa husägare 
från att göra kostsamma misstag och 
att ta ett helhetsansvar.

i slutändan handlar det om att familjen ska 
känna sig trygg med att man dricker hälsosamt 

vatten och att man gör rätt för sig gällande 
närmiljön. Rent Vatten och Rent samvete!

vatten, avlopp, 
kretslopp (vak)
Branschen för enskilt vatten och av-
lopp samlas årligen i år var huvudfo-
kus på agendan var Teknik, men ar-
rangemanget överskuggades av det 
nya direktivet som ligger för remiss 
fram till maj från miljödepartementet.

Branschen är rådvill och det råder närmast total 
oenighet mellan kommunernas miljökontor för 
hur man hanterar den nuvarande situationen.

nuvarande direktiv har sitt ursprung från 
1969 då det fastslogs att trekammarbrunnar 
utan efterpolering är olagliga. Trots detta 
kvarstår 25% som använder denna teknik. 
Ytterligare 20-30% av alla enskilda avlopp 
motsvarar inte nuvarande miljökrav. Det är 
därför inte konstigt att HaV-myndigheten blev 
ålagda att skapa direktiv för att snabba på 
åtgärdstakten redan 2013. 

4 år senare ligger ett förslag som 
mötts av stor skepsis från branschens 
aktörer. Största kritiken gäller att di-
rektiven föreskriver tekniska lösningar 
istället för att teknikneutralt beskriva 
vad som krävs från anläggningarna. 

Detta antas vara en konsekvens av 
många dåliga anläggningstyper som 
introducerats, de senaste åren och 
som inte fungerar tillfredsställande. 

istället för att styra teknikval 
vore det betydligt bättre att införa slutbesikt-
ning av anläggningar och regelbunden tillsyn 
så att syndare kan pekas ut och åtgärdas.

en annan negativ del i det föreslagna direk-
tivet är att de accepterade utsläppsnivåerna 
generellt höjs, dvs mer fosfor kommer släppas 
ut och därmed öka tillväxten av alger i Östersjön 
och andra känsliga vattendrag.

det är branschens förhoppning att miljö-
departementet sätter ner foten och fastlägger 
ett regelverk som premierar ny och förbättrad 
teknik som värnar om Sveriges miljö och sätter 
oss i framkant vid en global jämförelse. Vi ska 
med stolthet kunna vidareförmedla fungerande 
och säkra avloppslösningar till kommande 
generationer – det är dags att agera nu! 
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enskilt vatten och avlopp

De största problemen uppstår där vattnet är väldigt mjukt 
och även där avsaltning är nödvändigt.

text&bild: hans pettersson

20-30% av alla enskilda avlopp motsvarar inte nuvarande 
miljökrav.
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Skönaste toan till landet?
Fråga efter nya MullToa.

Ska ni ha ny toalett till landet, och vill
unna er det allra bästa? Marknadens
enda Svanenmärkta toalett MullToa
har bevis för sin förträfflighet. Med
nya generationen MullToa ai, behöver
du inte ens spola. Det är ingen slump
att MullToa är det enda toalettvaru-
märke som erhållit den prestigefyllda
Svanenmärkningen. MullToa är svensk-
tillverkad. Bäst i test. Skön – på alla vis.

• Skön att se på och använda. 

• MullToa ai: skön för att den 
sköter sig själv.

• Enkel installation.

• Slutet system (inget avlopp). 

• Godkänd i alla kommuner. 

• Svanenmärkt 
(omfattar kvalitet, 
kapacitet och 
miljöhänsyn).

• Skönaste toaletten 
till landet, någonsin. 

Se den nya sköna 
generationen 
MullToa ai, som 
sköter sig själv.

Tel: 031 42 29 30  Fax: 031 42 49 08  info@mulltoa.com 
Hitta din närmaste återförsäljare: www.mulltoa.com

www.baga.se

Hälsosamt dricksvatten och miljövänliga avloppslösningar, tryggt och enkelt 

Allt inom vatten och avlopp

Kontakta våra säljare för mer information

Avlopp • Reimer Rexmyr • 031-7607655
Dricksvatten • Björn Jémin • 0522-585880

– för dig och din omgivning         

http://www.mulltoa.com
http://www.cleanpipe.se/
http://www.baga.se
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conclean.se | tel. 019-500 03 00

reningsverk 
i världsklass 

 

- enkla och hållbara lösningar  
för enskilt avlopp

 

torrtoalett
så funkar en

bild: mulltoa
Vid installation: Kontakta alltid Miljö & Hälsos-
kydd i kommunen och följ installationsanvis-

ningarna noga, så minskar du obehagliga lukter 
och toaletten fungerar som den ska.

Har du ingen avloppsbrunn då 
är torrtoaletten en lösning, is-
tället för den gamla stinkande 
”skittunnan”, som man förut 
använde.
Torrtoaletten är en toalett, som till 
skillnad från vattentoaletten inte an-
vänder vattenspolning. 
Men det finns även undantag på detta 
numera .

Företaget Mulltoa har tagit fram 
en variant som de kallar Bioflush. 
Bioflush kan man använda utan av-
lopp, den består av en snålspolande 
toalett av porslin och en liten kom-
posterskammare, som kan placeras 
upp till 10 meter från huset. Det fasta 
avloppet i den komposteras och väts-
kan avdunstar. 

viktiGt

olika varianter av torrtoaletter. 
Mulltoalett, ofta benämnd mulltoa och 
även kallad ”liten biologisk toalett”. Det 
är en torrtoalett där avfallet samlas i 
en behållare under toaletten och bryts 
ned av mikroorganismer. Avfallet om-
vandlas därigenom till kompost, som 
kan användas som gödningsmedel.

Multrum eller ”stor biologisk toalett” 
har en större behållare, där även annat 
komposterbart avfall kan deponeras. 

Multrum är en torrtoalett för lång-
tidskompostering, där det fasta kan 
lämnas kvar i processen under lång 
tid.

Urinseparerande torrtoaletter skiljer 
”vått” från ”torrt”. Urinen kan med 
fördel användas som gödsel och fe-
kalierna komposteras.

Frystoalett är torrtoalett som 
fryser innehållet i en biopåse, som 
man kan kasta till kompost. Den är 
lukt- och bakteriefri.

Förbränningstoalett är en toa-
lett, som förbränner avföring och 
toalettpapper i hög temperatur, 
och lämnar aska som avfalls-
produkt. Askan går utmärkt att 
använda som växtnäring. 

Torrtoaletten kan ses som en miljövänlig avfallshantering. 

Torrtoaletter är 
mest vanliga  
i fritidshus. 

Efter spolning går avfallet till en av 
korgarna i behållaren. Fast avfall 
stannar i Biofiltret och vätskan 
dränerar ner igenom filtret och 
avdunstar med hjälp av ventilation 
och värme.

så funGerar en  
mulltoa Bioflush

Ta med den här boken på toaletten och du får garante-
rat roligt! Risken är bara att besöket blir långvarigt. Här 
bjuds du på en underhållande blandning av roliga his-
torier, slagkraftiga citat och drastiska skämtteckningar 
(Rocky). Ta del av pinsamma skador, skrattretande 
titlar, språkliga klavertramp och en massa annat kul 
som förgyller din stund på toa. / Bokförlaget Semic

herrarnas högexlosiva 
dassbok

hälsosam mat för en friskare mage  
– med 50 recept till ett sundare liv

Vad vi äter har stor betydelse för vårt välbefinnande och 
särskilt för hur magen mår. Här kan du läsa om hur allt 
hänger ihop när det gäller vår matsmältning. I boken finns 
också massor av läckra recept. Allt med fokus på näring 
och välmående.
  / Cecilia Davidsson, Semic

det goda gröna  
-mat från min trädgård

Våga sätta frön, se något växa, vårda, skörda och laga! 
Efter årtionden av snabbmat och halvfabrikat längtar 
vi efter hela, rena råvaror och mat lagad från grunden. 
I den här boken kombinerar Karoline Jönsson sina två 
hjärtefrågor; växtbaserad mat och hemodling. 
/ Karoline Jönsson, Norstedts Förlag

Bok tips!
för ett trevligare besök på muggen! 

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
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VISSTE DU ATT
en Jets vakuumtoalett använder så 

lite som 0,5 liter vatten per spolning?
Som jämförelse använder en traditionell vatten-

toalett i snitt 6 liter per spolning

www.jets.se

AVLOPPSSYSTEM FÖR BÅDE  
VILLA OCH FRITIDSHUS

– kretsloppsanpassat för en  
bättre miljö

Med smarta avloppslösningar från Jets får du samma komfort i 
fritidshuset som hemma. Systemet är enkelt att anpassa, sköta 
och underhålla. Det är dessutom miljövänligt, kretsloppsanpas-
sat och håller högsta skyddsklass. Med Jets får du det tryggt 
och bekvämt – till glädje för både gäster och familj.

Läs mer om Jets och hitta din lokala återförsäljare på www.jets.se

Dags för nytt avlopp?
MARK OCH AVLOPP HJÄLPER DIG FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG AVLOPPSANLÄGGNING MED 10-ÅRS FUNKTIONSGARANTI!

Robusta och säkra avloppslösningar med minimalt underhållsbehov - för såväl fritidshuset 
som permanentboendet, från den enskilda stugan till hela bostadsområdet!

IN-DRÄN® är nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mycket mindre yta.
Systemet är kostnadseffektivt och passar överallt – även när utrymmet är begränsat och terrängen
är svår, t ex med högt grundvatten eller stenig mark. 

TESTADE OCH CERTIFIERADE AVLOPPSSYSTEM  FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY

www.markochavlopp.se

Testa FANN Start
 - få svar direkt vilket

 system som passar dig!

www.fann.se

VI HJÄLPER DIG MED:
• Projektering/dimensionering
• Jordprov
• Rätt typritning
• Grävarbete - 10 års anläggningsgaranti
• Sköter alla nödvändiga kontakter med
   kommunen om så önskas
• Full dokumentation på genomfört  
   anläggningsarbete

Produkter från FANN VA-teknik AB www.fann.se

MARK OCH AVLOPP
markochavlopp.se | 0723-276727

http://www.conclean.se
http://www.jms-vattenrening.se
http://www.jms-vattenrening.se
http://www.jets.se
http://www.markochavlopp.se
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Då man renoverar hemma har 
inte trapporna varit det första 
man tänkt på.  Man byter tape-
ter, golv och målar om, byter kök, 
badrum och så vidare. Men trap-
pan är en stor och iögonfallande 
del, som glöms bort. 

En snygg trappa gör mycket för helheten 
då den binder samman övervåning och 
nedervåning. Trappstegen bör matchas 
med golven och stilen i övrigt, så även 
dess räcken. En trappa som passar in i 
husets stil kan bli husägarens stolthet. 

Numera finns det en uppsjö av räcken 
att välja på till trappan.  Kassiska i enbart 
trä eller en i avvikande material allt efter 
tycke och smak.

Populärast just nu är stålräcken med 
glassidor och en överliggare av trä, säger 
Robert Rundberg Panelstugen. Trä på 
över liggaren väljer man, då stål känns 
kallt att hålla i. Glaset gör trappan mycket 
öppnare och ger ett intryck av ett större 
hem. 

Trappkunskap 
& Ordlista

bilder: panelstugan

Före renoveringen passade trappan inte ihop 
med den övriga inredningen och den skymde 
sikten.

Efter renoveringen känns ytan mycket öppnare 
och stilen passar väl in med sin omgivning.

intresset för 

trapprenovering har ökat

Barnlist eller B-list - höjd-
begränsning mellan plan-
stegen i en öppen trappa, 
förhindrar klämrisk. 

Vang/vangstycke - trappans 
sidostycken, som kan place-
ras på utsidan av eller under 
planstegen.

Handledare - eller ledstång, 
avsedd att stödja sig längs med 
handen, fästes normalt på vägg.
Fingeravstånd - avstånd mellan 
handledare och vägg för att ge 
plats för fingrarna. 

Plansteg - det man 
sätter foten på. 

Sättsteg - det lod-
räta stycket mellan 
plansteg som gör 
en trappa tät. 

Spjälor

Stolpe

Stolptopp Slutsteg - eller 
golvsteg, översta 
steget i plan med 
golvnivån.

Trappnos - eller stegnos, planste-
gets främre kant. Trappnosen är 
oftast rak men kan ha olika profil.  

”Öppen trappa ser man igenom, stängd är 
en som man inte kan se igenom. 

/Robert Rundberg” 

säkerheten:
Det finns regler på hur högt 
räcket ska vara, minst 90 cm 
under 3 m fallhöjd.  Mellanrum 
mellan spjälor och under plan-
stegen får inte vara mer än 10 cm. 

att montera steg och räcke 
är komplicerat då det är många 
vinklar och höjder, som tillsam-
mans ska bli rätt för det perfekta 
resulatet. 

Tänk på!

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

N j E ROT d h lå
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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

Många är intresserade av 
att fynda varor när vi köper 
teknisk utrustning till det 
egna hemmet eller trädgår-
den. 
Med internethandel och en allt hår-
dare konkurrens inom fackhandeln 
har piratkopior och undermåliga 
lågprisprodukter blivit ett allt 
större problem som i värsta fall 
hotar både liv och lem. 

arbetsmiljöverket har initierat 
ett marknadskontrollprogram. 
Första åtgärden var att testa åtta 
lågprismodeller som säljs i Sverige. 

Resultatet som presenterades 
visade att samtliga testade model-
ler hade brister i någon form.

 om en vara är osannolikt bil-
lig gäller det att tänka till en extra 
gång. Det är särskilt viktigt om det 
handlar om tekniska produkter 

med roterande blad eller kedjor. 
Under senare tid har internet 

översvämmats av billiga motorså-
gar som vänder sig till konsumen-
ter och hemmafixare. De säljs som 
kvalitetsprodukter från välrenom-
merade tillverkare, men är i själva 
verket piratkopior. 

Det kan bli aktuellt att vissa låg-
prismodeller förbjuds att säljas. 
Källa: Stihl 

Beslagtagna piratkopior: 
Förvillande lika orginalen.

piratkopior och låGprismoDeller 

Kan bli en dyrKöpt erfarenhet

bild: stihl

IVT NORDIC INVERTER THR-N 
Så effektiv att den belönats med högsta 
energiklass, A+++. Passar särskilt bra i 
större villor. WiFi-styrning ingår. 

IVT NORDIC INVERTER SILVERLINE 
Designad för moderna hem, och nordiska 
vintrar. Sänker dina värmekostnader med 
upp till 50 procent. WiFi-styrning ingår. 

IVT NORDIC INVERTER PR-N 
Anpassad för mellanstora och mindre 
hus. Inverterstyrningen innebär 
att   värmeproduktionen anpassas 
 automatiskt efter behovet. 

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

Tre sätt att göra 
elräkningen billigare.

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

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

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

LÄS MER OCH BOKA ETT 
KOSTNADSFRITT HEMBESÖK PÅ 

TRAPPSTEGSRENOVERING.SE

DAGS ATT GÖR NÅGOT  
ÅT DIN SLITNA TRAPPA? 
Låt oss klä er trappa med nya steg eller varför inte renovera ert slitna golv.  
En standardtrapp med 12 - 14 steg kostar inte mer än   
ca: 12 000 - 16 000 kr efter ROT inklusive montering och material. 

Vi hjälper dig oavsett om du vill ha slipning, lagning, målning,  
betsning eller inklädnad av steg.

Trappstegsrenovering.se
Vi ger din trappa och ditt golv nytt liv

KONTAKTA OSS:  www.trappstegsrenovering.se • tel. 031 757 90 80

http://www.panelstugan.se
http://www.rezas.se
http://www.ivt.se
http://www.trappstegsrenovering.se
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Taket är en viktig del av husets 
fuktskydd. Sköt om ditt tak och var 
vaksam på läckage. Vattnet ska 
lätt rinna av och inte hindras av 
skräp.

Besiktiga taket regelbundet. Skador i taket 
kan bli väldigt kostsamma om du inte upp-
täcker dem i tid.

undersök nogrannt följande områden

hängrännor: Under hösten fylls hängrän-
norna ofta av nedfallande löv.
Tilltäppta rännor stoppar avrinningen och 
leder till ökad risk för inläckage i takkon-
struktionen. Se till att rengöra rännorna re-
gelbundet, i synnerhet efter stormiga dagar.

taktäckning: Tvätta av taket om det är fult 
och mossigt. Påväxt som mossa och alger 
har en förmåga att dra till sig fukt som kan 
bli skadligt, speciellt om det finns sprickor 
i pannor och underlagspapp. 

Kontrollera att hela taktäckningen är fri 
från skador och sprickor. 

Kontrollera beslag och infästningar på 
plåttak. Se till att takpapp sitter tätt och 
inte har lossnat från underlaget. 

Takpannor ska vara hela, rena och ligga 
rätt. Ta stickprov och lyft på några pannor 
för att se om läkt och underlagspapp är i 
bra skick. 

Kontrollera även takfoten under fotplåten 
som brukar vara ett utsatt område.
Fuktskador är vanligast i området längst ner 
på taket.

innertaket: Kontrollera innertaket från 
vinden, det ska vara torrt, ljust och dofta 
friskt. Finns missfärgningar och röta brukar 
det vara tecken på läckage från yttertaket.  
Kontrollera extra noggrant känsliga ställen 
som runt skorstenen, genomföringar och 
fönster – särskilt äldre takfönster. Vindut-
satta ställen bör få en extra översyn, där kan 
det finnas risk att vatten tränger in.

se över Ditt tak

Inspektera ditt tak regelbundet och upptäck kost-
samma skador i tid. 

Är du säker på ditt tak?

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

www.perwikstrand.se

Mossa på taket?

Taket är husets sköld mot vädrets makter. Det skyddar ditt hus från nederbörd år efter år. 
Därför är det av yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxter som mossa, alger och lav 
på taket påverkar inte bara husets utseende, utan även dess skick och värde. Med LA Takvård 
Komplett Service förlänger du enkelt takets livslängd och säkrar husets skick.

Det enda du behöver göra är att kontakta oss för kostnadsfri besiktning och offert
-LA Takvård Komplett Service tar hand om resten!

 0302-66 77 00   
 020 - 11 33 30
vast@takvard.se

Genom att 
anlita oss har du 
kommit en bra bit 
på vägen när det gäller att 
skapa en behaglig boendemiljö för 
dig och din familj.  
 
Fukt är ett stående problem i alla 
typer av fastigheter och GEAB 
är en professionell aktör med ett 
brett koncept kring professionella 
avfuktningsåtgärder.
 
Du slipper hålla i kontakten med 
alla inblandade hantverkare. Som 
kund behöver du endast ha kontakt 
med oss!

Vi hjälper människor dagligen för 
att få en sundare boendemiljö! 

 Vi erbjuder 
helhetslösningar  

inom golvsystem, 
dränering, fuktskydd  

och badrum.

 Â Syllbyten
 Â Ventilerade golvsystem
 Â Dränering
 Â Krypgrunden
 Â Vind

Kontakta oss 
redan idag

Tel: 031-29 33 10

SverigeS StörSta överSkottSlager
3300 kvm – olika partier – oSlagbara priSer

Öppet varje dag Björlanda/Högåsa • Gratis parkering 
Bil och maskin 031-48 61 96 • Butik 031-46 46 96 • Högåsa västra 2

Stor trädgårdsavdelning 
med Black & Decker, Fiskars mm.

Stor outdooravdelning 
med märken som Fladen, Primus, 
Hilleberg, Svenska försvaret mm.

Fynd i butiken

Softlan sköljmedel 1 l 19,90:- Ord pr 29:-

Sekatör fiskars 
99:- Ord pr 199:- 

Räfsa i stål från Fiskars 199:- 
Ord pr 299:-
Kultivator från Fiskars 129:- 
Ord pr  299:-

Slangset Black & decker 4 del 99:- Ord pr 199:-

Ryggsäck 
65 l kraftig flera färger 
390:- Ord pr 790:-

Stövel från Avignon kebene 
695:- Ord pr 1095:-

Fiskeset Fladen barn 395:- Ord pr 595:-

Palmolive schampo 400 ml 
1st 25:- 2st 40:- m-90 byxa style 450:- Ord pr 750:-

Stort parti tamp/rep 
till båt och hemmet från marknadsledande Polyropes

Skotlina
6 mm 25 m 210:- Ord pr 299:-
8 mm 25 m 275:- Ord pr 399:-

Finns i massor av färger! 

Förtöjningslina med 
rostfri krok 4 m 10 mm 
1st 70:- 4st 200:-

Träåror 9 fot 699:-......per par 999:-
Paddel aluminium 195:- Ord pr 295:- •  Öskar 1st 49:- 2st 79:-

1,7x2 m 19:- Ord pr 29:- 
4x6 m 159:- Ord pr 299:- 
5x8 m 299:- Ord pr 399:-

Klipp
Presenning

Solrosfrön 20 kg 
199:- Ord pr 299:-

Trädgårdshandske 
Pris 49:- Ord pr 99:-

Kraftig arbetshandske från 
Björnkläder nu 99:- Ord pr 299:-

Glasfiberyxor 
liten 119:- Ord pr 179:- 
stor 279:- Ord pr 359:-

Briketter 9 kg 99:- Ord pr 159:- superkvalite

Roller med färgtråg 29:- Ord pr 49:-

Fladen sortiment 

priser från199:-

Primus kök 395:- Ord pr 795:-

Känga från Swat 1190:- Ord pr 1890:- 
används av den amerikanska polisen.

http://www.perwikstrand.se
http://www.takvard.se/
http://www.ge-ab.se/
http://www.kvibergsoverskott.se/varuhus-a-bygg
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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

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

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? 
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E-Mail info@dammsugaren.se
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Proffs På Centraldammsugare!
  med marknadens mest kompletta

utbud av centraldammsugare

Dammsugaren.se • Tel. 031-650300 • E-Mail info@dammsugaren.se 
Aröds Industriväg 76, 42243 Hisingsbacka
Öppettider: Mån-torsd 09.00-18.00 • Fre 09.00-16.30
Sista Lörd. i månaden 11.00-13.00
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Spara 
upp till 20% på 
centraldammsugarpaket

Proffs på Centraldammsugare!

Vi har reservdelar till 
alla märken och utför 

även reparationer

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!

10% RABATT
DESSUTOM

på Kitchns produkter 
(kök, bad och garderob). 

Gäller ej vitvaror.

www.kitchngoteborg.se

Datavägen 37b, 436 32 Askim

031-79 60 150

FLAGGSTÄNGER
STRÖMBLADS

www.stromblads.com
AB GUSTAV STRÖMBLAD

STRÖMBLADS

100 years1916-2016

STRÖMBLADS
STRÖMBLADS
STRÖMBLADS

Gamla Alingsåsvägen 27  433 38 Partille

Ring oss för vårerbjudande 
 
 

031-44 34 72

Montage  Leverans  Service
FLAGGSTÄNGER

Glad påsk önskar villa & fritid våra läsare och annonsörer.

Ägget kom obestridligen före hönan. De första äggen 

eller äggliknande strukturerna kom sannolikt redan 

tillsammans med de första flercelliga djuren för en 

miljard år sedan.

De första fågeläggen lades långt senare av de tidigaste 

fåglarna, nämligen för 150–155 miljoner år sedan, 

men hönsfåglarna uppstod ännu senare. / illvet.se

vad kom förSt hönan eller ägget?

Erbjudandet gäller 20/3 – 30/4 vid köp av 
takskjutport med montage. Värde från 3000:-.
Mer info på www.garageportexperten.se.

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

DAGS FÖR NY GARAGEPORT?

JUST NU MOTOR 
 PÅ KÖPET!

http://www.heedothom.se/
http://www.hogsboverken.se
http://www.wasatak.se/
http://www.unisafe.nu
http://www.dammsugaren.se
http://www.lysegarden.se
http://www.kitchngoteborg.se
http://www.stromblads.com
http://www.garageportexperten.se
http://www.garageportexperten.se


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

Ring oss idag för fri offert och besiktning!

Före Efter

JUST NU

20%
RABATT

Byt inte ditt tak
låt oss ta hand om det!

Före

OBS!  
ROT-avdraget 

gäller

Vi utför: 
Takmålning • Taktvätt  
Fasadtvätt • Specialtvätt
Klottersanering • Taksäkerhet

http://www.tvattarna.se

