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Årgång 51

Grilla Gott i sommar
Grillkocken Jonas Borssén ger oss sina bästa tips..

GrillninG

Drömmen om 
en stor altan

 Husägaren utan elnät

EnErgirådgivarEn  
bEsökEr Ett sommarhus

Filip lagrar sin solEl

i batterier

att ÄGa fritidshus 

tillsammans
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Nyheter

Bostadsministern positiv 
till större attefallshus
Hösten 2017 gav 
regeringen Boverket 
i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att 
utöka byggnadsarean 
för Attefallshus. Nu 
redovisar Boverket 
uppdraget till reger-
ingen och föreslår en
utökning från 25 till 
30 kvadratmeter.

- Attefallshusen var 
en bra idé men har inte gett så många nya bostäder som man 
förväntat sig. Jag hoppas nu att vi ska kunna genomföra de här 
förändringarna. Det skulle göra Attefallshusen mer attraktiva, 
hittills har de uppfattats som för små för att kunna fungera som 
en bra bostad, säger bostadsminister Peter Eriksson.

nytt tillBehör för 
roBotgräsklippare
Invention Sweden i Fjärås är ett nytt företag som 
har tagit fram en produkt vid namn RoboMag-
net. Det är en produkt som rensar din gräsmatta 
från all metall som spikar, häftstift, kapsyler mm.

Idéen växte fram när Niklas Johansson 
snickrade och tappade spikar på gräsmattan, då 
dessa skulle plockas upp hittades bara en bråk-
del. Som flerbarnspappa och hundägare blev 
han orolig, då barnen och hundarna springer 
barfota på gräset hela somrarna. Niklas kom då 
på idéen att hänga kraftfulla Neondymmagneter 
på sin robotgräsklippare. / RoboMagnet

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

Tel 0300-180 25
Industrigatan 4

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

Vi kan allt från marksten och köksbänkar till fasader och gravstenar.

EN RIKTIG STENHUGGARE

FÖNSTER- &
KÖKSBÄNKAR

FASADER

OfferdalsSkiffer

MARKSTEN

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 –

mArmor, KAlKSTEN ocH GrANIT. Öppet: Vardag 7-16, Torsdag 7-18, Lördag 10-12

  GRANIT

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 30/6 2018. Med reservation för eventuella tryckfel eller slutförsäljning.

  Vi firar 
50 år 
 Välkommen!
 in Våra butiker! 
 PS. Fina jubileums  erbjudanden.

för öppettider se jarnia.se

NORDICA EKO HUSFÄRG
Vattenburen blank akrylatfärg. 
Mycket lätt att måla med. 
Smuts- och mögelavvisande.
Behåller glans och kulör länge. 

1695:-
9 lit

199:-
2,7 lit

kraftfull färg för ditt hem!

WOODEX AQUA WOOD OIL
Vattenburen nyanserbar träolja för 
skydd av trallgolv och trädgårdsmöbler 
samt andra träkonstruktioner. www.teknos.se

Vår färg håller för fabriker, tåg och vindkraftverk. 
Du kan lita på att den även håller för ditt hem.

kepler 400
Premiumklotgrill med grillskål på Ø57cm.
Av mycket god  kvalité. 
• Stort grillgaller av rostfritt stål
• Påfyllningsluckor i gallret

Pantera med Vagn
 Smart gasolgrill perfekt för 
”Compact living”. Två separata 
värmezoner. Lätt att bära med 
sig och tar lite plats att 
förvara.
Finns med eller utan vagn.

kol eller gasol?

Paketpris med 
vagn. 

2995:-

1995:-

Presenning
Grön eller blå
Flera storlekar

barn-Skottkärra
Plåt, Röd.
Längd: 760 mm. Bredd: 350 mm

ogräsniX
Snabbverkande, effektiv och dryg ättika mot ogräs. 
Trippel effekt. Bekämpar både planta och rot till 
skillnad från vanlig ogräsättika. Volym: 5 L

99:-

399:-Trippel
effekt

Köp till: 
Gjutjärnsgaller 

och Kolbox

http://www.henrikssonsstenhuggeri.com
http://www.jarnia.se
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Innan vi påbörjade projektet gick vi runt 
och kände oss för, hur lång och bred vi 
ville ha altanen. Vi mätte upp, placerade 
ut käppar och flyttade runt dessa för att 
få en känsla av hur altanen skulle bli. När 
vi nästan bestämt oss för altanens utbred-
ning sa en granne till oss de ångrade att 
de inte byggde sin veranda större när de 
ändå höll på. Så vi la till några meter och 
det ångrar vi definitivt inte idag! 

altanen blir aldrig bättre än grunden 

den står på. Vi ville bygga altanen helt 
själva men efter att ha rådfrågat experter 
tog vi en erfaren snickare till hjälp för 
grundarbetet. Att skruva trall kan “en 
klåpare göra” som snickaren uttryckte 
sig. Innan vi började med reglarna tog vi 
ut både en elektriker och en rörmokare. Vi 
hade tidigt bestämt att vi ville ha vatten-

utkastare och belysning i verandan. Dessa 
hantverkare förberedde sina framtida jobb 
och önskade oss lycka till med projektet! 

snickaren hade sett ett “gör det själv” 
program på TV där man använde några 
smarta terassfötter som gick att justera 
upp och ner. Efter lite detektivarbete hit-

tade vi dessa på Biltema. 

Underarbetet, dvs utgrävning, 
dränering etc, gjorde vi själva. Te-
rassfötterna placerades på vanliga 
betongplattor för att få bra bärig-

het. Mycket 
tid och pengar 
sparade vi på 
denna lösning 
mot att gjuta 
plintar. Om 

det i framtiden sjunker lite så kan vi lätt lossa en 
eller två brädor och därefter använda en domkraft 
att justera upp till rätt nivå igen.  

Sedan var det dags att ringa efter snickaren som på 
några dagar reglade upp hela projektet. Snickaren 
hade laserpass och var extremt duktig på att få till 
skarvar och svåra passager, att han lyckades väl 
märkte vi när vi senare la på trallen.

 
alla fick hjälpa till. Därefter satte underteck-
nad “klåpare”, ihop med övriga familjemedlemmar, 
igång med att skruva trall. Jag hade velat ha sibirisk 
lärk eftersom jag tycker det är ett vackert träslag. 

På bygghandeln avrådde dock säljaren mig och 
sa att bäst i svenskt klimat är vanlig svensk furu. 
Vi tog den billiga impregnerade varianten och kom-
mer att behandla den med Sioo:X. Sioo:X gör att 
träet håller sig och blir i stort sett underhållsfritt. 
Dessutom blir det en vacker silvergrå yta. 

ett snickartips vi fick var att använda 3-4 tum 
spikar, för att få till lagom distans mellan trallen då 
den oftast är ganska fuktig från bygghandeln. En 
av oss gick före och satte spikar som distans och 
den andre skruvade fast trallen eftersom. 

Vägen från skiss till verklighet 
var lång och brokig, men drygt 2 
år efter att vi bestämde oss för 
att bygga en ny altan stod den 
äntligen klar hösten 2017!

text & bild: louise abrahamsson

Mina bästa tips
för andra som vill bygga veranda:

• planera noga 
Kolla hur solen går upp och ner och hur utformningen av verandan blir i 
förhållande till solen. 

Vad ska få plats på verandan? Hur stor behöver den vara för att det inte ska 
kännas trångt och bli inskränkt med utrymme?

Placera ut pinnar eller andra markörer och flytta runt dessa för att få en känsla 
av storleken och hur det stämmer överrens med huset. 

Titta i tidningar och böcker om utomhusprojekt och låt er inspireras!

•	budget
Allt kostar, räkna noggrant på material och arbete innan ni sätter igång. Vad 
kan ni göra själva, vad behöver ni anlita hjälp till? Ibland är det kanske lön-
sammare (i tid och slutresultat) att anlita proffs än att lägga massa tid själv 
på sånt man inte är så bra på...Var realistiska och sätt gärna upp lite extra för 
oförutsedda utlägg, de har en tendens att dyka upp!

•	var	sak	i	rätt	tid...
För att projektet ska flyta på är det viktigt att man har en realistisk tidsplan. 
Se till att hantverkare, om sådana ska anlitas, är inbokade och har tid när det 
är deras tur att komma. Ta till lite marginaler ifall något krånglar. 

•	hantverkare	...
Finns både bra och andra. Vi gick på rekommendationer från grannar, vänner 
och bekanta när vi anlitade våra. Det är ofta värt besväret att kolla runt innan 
man anlitar någon för ett jobb. Har de goda referenser kan det vara värt några 
kronor extra för ett riktigt bra jobb. Kolla även om det går på ROT-avdraget!

•	lyssna	på	de	som	kan	och	vet	bättre
En duktig hantverkare har ofta väldigt bra tips och idéer. Vi fick många bra råd 
och förslag från dem vi anlitade. Hantverkarna brukar uppskatta att man rådfrå-
gar och ber om deras åsikter, det är ändå de som är proffs på jobben de gör!

Elektrikern föreslog ledbelysning med skyminingrelä och möjlighet att styra 
via en app i mobilen. Perfekt! 

totalt ca xx kvm. Altanen går runt hörnen och binder ihop yttertrappan och en liten 
uteplats på framsidan av huset.

De justerbara terassfötterna gjorde det 
enkelt att få reglarna i rätt nivå. 

stor altanDrömmen om en

Huset fick ett helt annat uttryck med den stora träaltanen, som går längs hela 
långsidan och är sammanbyggd med yttertrappan.

”Vi är väldigt nöjda med vår fina veranda och i sommar ser vi fram emot många 
fina dagar ihop med glada vänner. Vi har nu gott om plats för samling vid grillen!”

Jag som var helt novis på altanbygge har lärt mig massor på vägen. 
Jag är idag väldigt glad över att vi fick verandan klar och att vi gjorde 
väldigt stor del av jobbet själva! Det var det helt klart värt! 

Louise 
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fem 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!
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Byggmästaregatan 3
Kungälv Tel 0303-625 00

Älvängen Tel 0303-39 10 00

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

Kärrlyckegatan 26 
Göteborg

Tel 031-54 20 60

Hedsvägen 2
Kode

Tel 0303-500 30

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

väst ab

Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen,020-56 50 00
www.varme-kallan.se, info@varme-kallan.se

5 ÅRS
GARANTI

på kompressor och 
värmeväxlare.

A

B

C

D

ENERGIKLASS

A

Vi täcker Båstad / Halmstad / Falkenberg / Kungsbacka / Göteborg / Trollhättan / Ånge

PAHLÉN INVERTER POOLVÄRMEPUMP 
• Modeller från 9,2 - 27,5 kW
• Drift ner till -7°C utomhustemperatur
• Behovsstyrd hetgasavfrostning och droppskålsvärmare 

förhindrar frostbildning
• Elektronisk expansionsventil
• Varvtalsstyrd kompressor och fläkt
• För pooler upp till 150 m3

• Effektiv pooluppvärmning med hög verkningsgrad upp till COP 15

Framtidens miljöval för en 
effektiv pooluppvärmning

Produkter från Pahlén Pool System,
för bekymmersfritt poolägande.
Läs mer på www.pahlen.se

Visst finns det ”väl” en plats någon-
stans i din trädgård som du inte är 
nöjd med? Känns en del ofärdig på 
något sätt? Oftast kan ett stenparti 
med några fina växter vara lösningen.  
bilder : hendrikssons

STEN 
kaN gE liv åT diN Trädgård

Solitud struktur skapar 
känslan av flera olika 
format, men med 
snabbare läggning.  
/ ST Eriks

Spektra -en platta med ett 
helt unikt utseende. Det 

grafiska mönstret ska-
par en yta som lyfter 

hela omgivningen, en riktig 
blickfångare! / ST Eriks

Basic mur är en slät mursten med fasad kant som 
ger ett stilrent intryck. / Våxtorps Betong

Plateau har en skifferliknande yta som gör 
stenen mer naturtroget. 
/ Våxtorps Betong

Niveau mur i tegelmix med inlägg av 
Basic mur.  / Våxtorps Betong

Låt huset bli ett med omgiv-
ning med hjälp av plattor och 
några större stenar. 

En plantering ovanpå en 
mur är lättskött och vacker. 

Här kan man ta en kopp 
kaffe i en avslappnande 
miljö. 

Solvarma plattor är sköna att 
gå barfota på. Kombinera 
med lite växter i krukor och 
rabatter, så blir det en triv-
sam plats att vistas på.

Ett vackert utekök som byggts upp, på en sluttande 
tomt, för att ge intryck av en bergvägg och en platå. 

Etager, kurvor och olika 
stenmaterial, kan bli ett 
snyggt blickfång. 

NyhETEr! 

Av Sania Hedengren & Susanna Zacke 
Det är enkelt att skapa snygga inredningsde-
taljer med betong, och har du väl börjat är det 
svårt att sluta. Betong är ett tacksamt material 
– prisvärt, tåligt, lättjobbat och så blir resultatet 
alltid vackert! / Bokförlaget Semic

Betong 
– en helgjuten hobby

Ett komplett grillpaket från Heda, för dig som 
älskar att laga mat ute i friska luften. I paketet 
ingår även en Landmann Triton gasolgrill.

Grill- 
mästaren

https://www.woody.se/
http://www.varme-kallan.se
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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/HISINGSBACKA: Göteborgs El & Rörjour AB, 
Aröd industriväg 28. 031-500 120. www.500120.com

GÖTEBORG/MÖLNLYCKE: Energiförbättring Väst AB,  
Rådastocksv. 1. 031-338 41 40. www.efvab.se
GÖTEBORG/SÄVEDALEN: Värmekällan Väst AB
Industrivägen 55. 020-565 000. www.ivtcenter.se
KUNGÄLV: Ytterby Rör AB,
Truckgatan 2. 0303-921 45. www.ytterbyror.se

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 högeffektivt 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

Många husägare som investerat 
i en solcellsanläggning vill gärna 
kunna lagra sin el i batterier. Men 
de flesta tycker att det fortfaran-
de är för dyrt. Ett undantag är Fi-
lip Borgh, som är en av de första 
privatpersonerna i Sverige som 
satsat på tekniken.

text:	lars	bärtås	|	foto: kurt-ive nilsson

energilagring i batterier är än så 
länge en mer omtalad än använd lösning i 
svenska villor. Ett skäl är att litiumjonbat-
terierna, som idag är den vanligaste och 
mest effektiva typen av hemmabatteri, är 
så pass dyra att de flesta avvaktar med 
investeringen. 

– Förutom prisnivån upplever nog 
många att batterilagring är en oprövad 
och rätt komplex teknik, i jämförelse 
med att installera solceller, säger Erik 
Martinson på Svea Solar, som är en av de 
solcellsleverantörer i Sverige som börjat 
erbjuda hemmabatterier.

fördelen med batterier är att man kan 
lagra överskottsel från sin solcellsanlägg-
ning och använda den egna elen när den 
behövs. På så vis kan man minska behovet 
av köpt el när elpriset är högt, till exempel 
under morgnar och kvällar. 

– Idag är det förvisso ganska lönsamt 
att istället sälja sin överskottsel via nätet 
och få skatteavdrag för det. Men det är 
inte alls säkert att det blir lika förmånligt i 
framtiden. Om elpriserna ökar och skatte-
reduktionen försvinner kommer alternati-
vet med batterilagring bli mer ekonomiskt 
fördelaktigt, säger Erik Martinson.

en	som	vågat	ta	steget och investera i 
ett batterilager är Filip Borgh i Vallentuna. 
Han började med att köpa en solcellsan-
läggning på 6 kilowatt till sitt hus, som är 
byggt 1967.

– Jag har en utomhuspool som slukar 
ganska mycket el i uppvärmning, så det 
var det främsta skälet till att jag skaffade 
solceller, säger han.

förra sommaren bestämde han sig 

för att utöka solcellerna till totalt 6,9 kilo-
watt. När han hörde att leverantören även 
börjat erbjuda ”solcellsbatterier” tyckte 
han att det lät som ett bra komplement. 
Han bestämde sig för att investera i tre 
batterier med en total lagringskapacitet 
på 6 kilowattimmar. Batterierna samkörs 
idag med solcellsanläggningen och fung-
erar som en lagringsenhet mellan husets 
elsystem och elnätet.

– Med batterierna har jag möjlighet 
att använda solelen i hushållet även när 
solen inte skiner. Alternativet är annars 
att skicka ut överskottet på nätet, men jag 
tycker att det är bättre och möjligtvis lite 
billigare att använda elen själv.

som privatperson kan man få statligt 
bidrag med upp till 50 000 kronor när man 
investerar i ett energilager. Filip sökte och 
fick bidraget, vilket innebar att kostnaden 
för batteripaketet minskade från 85 000 
kronor till 35 000 kronor. Utan detta bidrag 
hade det blivit alltför dyrt att köpa in bat-
terierna, menar han. 
 

Filip 
lagrar 
SiN SolEl 
i baTTEriEr

– Jag är 75 år, så jag räknar inte med att investeringen 
hinner betala sig. Men jag tycker det ändå att det var 
en klok satsning, både för miljöns skull och för att det 
ger ett mervärde för huset och mitt boende, säger Filip.

Fakta | Bidrag 
för energilagring
Sedan november 2016 kan privatpersoner som har 
förnybar elproduktion (t ex solceller) få bidrag för att 
installera ett energilager i hemmet.

Stödet uppgår till högst 60 procent av kostnaderna 
för lagringssystemet, max 50 000 kronor. Stödet gäller 
installationer som genomförts tidigast i januari 2016 
och som slutförts senast den 31 december 2019. 

Ansökan görs hos länsstyrelsen där man bor. Mer infor-
mation om bidrag och ansökan finns på Energimyndig-
hetens webbplats: www.energimyndigheten.se

– Med batterierna har jag möjlighet att använda solelen i hushållet även när 
solen inte skiner, säger Filip Borgh. 

Bockad galvad plåt med 
snigelfrikant. En perfekt 
odlingsbänk som håller i 
flera år. Storlek som en Eu-
ropa pall.  / Trestad design

Marschallhållare ekblad 
/ Eldgarden

Ansiktsformade krukor 
/ Gus Design

Odlingsbänk

Att duscha under bar 
himmel är lika mycket 
en underbar naturupple-
velse som praktiskt och 
klimatsmart. / Folkpool

Prylar till 
trädgården

http://www.ivt.se
http://www.sioox.se
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Susanne och Holger bor i en 
rymlig skånelänga som inte är 
ansluten till elnätet. Men de lever 
bekvämt ändå – tack vare ener-
gin från sol, vind och biobränsle.
text & foto : lars	bärtås

Kyliga vårvindar sveper över slätten på 
Österlen. Men inne hos Susanne och 
Holger Wendt är det varmt och ombonat. 
Skånelängan, som de köpte 1991, har hit-
tills mest använts som sommarställe. Men 
på senare år har de tillbringat allt mer tid 
i huset, såväl under sommar som vinter.

– Vi har successivt anpassat huset till 
ett åretruntboende och planen är att vi 
ska kunna bo här permanent.  

huset är utrustat med flera olika värme-
källor. Huvudvärmekällan är en vedeldad 
kökspanna som strålar ut värme lokalt, 
men laddar också en ackumulatortank i 
badrummet. Ackumulatortanken är anslu-
ten till ett golvvärmesystem i badrum och 
kök, och kan också leverera varmvatten 
till några radiatorer i angränsande rum.

– När det blir riktigt kallt kan vi förutom 
kökspannan använda gasolkaminerna. 
Och så har vi kvar husets gamla sättugn 

som fungerar bra, även om den är lite 
opraktisk att elda i, säger Holger.

paret	 drar	 även	 maximal	 nytta av 
solenergin. På taket har de installerat 
solfångare av modell vakuumrör som 
bidrar med ytterligare varmvatten och 
på söderfasaden sitter en luftsolfångare, 
som blåser in och ventilerar rummen med 
soluppvärmd luft.

under vintersäsongen blir det en del 
jobb med att hålla huset varmt, konstaterar 
paret. Därför har de valt att hålla några av 
de yttre rummen tillstängda, för att spara 
energi och arbete.

– Nuförtiden är vi oftast bara två perso-
ner i hushållet och behöver inte använda 
alla rum. Så för enkelhetens gör vi som 
folk gjorde förr, då man stängde av vissa 
delar av huset och höll sig där det var 
varmt, säger Susanne.

uppvärmningen under vintern är inte 
den största utmaningen med boendet. 
Istället handlar det om att klara elförsörj-
ningen. Huset har nämligen aldrig varit 
inkopplat på elnätet.

– När vi köpte huset tyckte vi inte att 
det var något större problem att det sak-
nades el. Husets historia och dess enkla 
standard hade en egen charm.

ett	 år	 efter	 husköpet, 1992, råkade 
den manuella rickepumpen haverera. 
En eldriven vattenpump skulle kunna 
förenkla tillvaron, insåg paret. De köpte 
in en solcellspanel och ett fritidsbatteri 
för att kunna driva pumpen.

– Det fungerade bra med solpanelen, 
så vi började bygga ut 12 voltssystemet 
med ytterligare paneler, batterier och en 
växelriktare. Därmed blev det möjligt att 
koppla in fler elektriska apparater och 
även belysning.

De fixar el och 
värme själva

nästa steg var att försöka säkra elbeho-
vet under det mörka vinterhalvåret. De 
tittade på olika lösningar och valde att 
investera i ett mindre vindkraftverk med 
en märkeffekt på 400 watt. Kraftverket 
levererades under senhösten 2008 och 
krävde tre man att resa.

– Vi har haft en del tekniska problem 
med kraftverket, bland annat rasade det 
ner under en storm för några år sedan. 
Men nu står det stadigt förankrat på 
tomten och levererar el när det blåser. 
Och det brukar blåsa rätt bra här kring 
slätten.

under vissa perioder då varken solen 
eller vinden levererar tillräckligt får paret 
förlita sig på batteribackupen, som består 
av tre 12 voltsbatterier med en samman-
lagd kapacitet på 600 amperetimmar (Ah). 
Det motsvarar cirka 7,2 kilowattimmar, 
men eftersom batterierna inte bör lad-
das ur kan inte hela reserven användas.

– Man får helt enkelt anpassa sina va-
nor och undvika att använda apparatur 
som drar mycket effekt. Behöver vi städa 
går det ju bra att använda sopborste 
och skurhink, istället för dammsugaren 

som drar 800 watt. På så vis lär man sig 
ju också att hushålla med energi och 
resurser, säger Holger.

det är ingen slump att familjen döpt sin 
skånelänga till ”Vindarnas hus”. Vindarna 
– och solen – utgör en förutsättning för 
deras hus utan elnät.

– I början var vi mest inriktade på att 
göra boendet funktionellt. Men med tiden 
har vi också börjat se det som en möjlig-
het att skapa vår egen hållbara livsstil, 
säger Susanne och Holger.

Fakta |
Vindarnas hus
boendeyta: 230 kvadratmeter

Uppvärmning: Vattenmantlad köksspis, sät-
tugn, gasolkaminer och solvärme.

Elförsörjning: Solceller (1000 W), vindkraft-
verk (400 W), batterilager: 3 st AGM-batterier 
(totalt 600 Ah).

Eldriven utrustning (12/24 V): Kyl/frys, 
köksfläkt, vatten/cirkulationspump, ledbelysning, 
batteriladdare, ”varmvattendriven” tvättmaskin, 
samt diverse 230 V hushållsapparater och datorer 
som drivs via växelriktare.

Övrigt i hushållet: Gasolspis, urinseparerande 
toaletter, vedeldad bastu.

Den vedeldade kökspannan strålar ut värme 
lokalt, men laddar också en ackumulatortank i 
badrummet.

– Vi har successivt anpassat huset till ett åretruntboende och planen är att vi ska kunna bo här permanent, 
säger Susanne och Holger Wendt.

På taket har paret Wendt installerat 
solfångare av modell vakuumrör.
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• 30% i solcellsstöd - privat och företag
• Online planeringsunderlag - kostnadsfri offert
• Vi kan både on/off-grid samt hybrid med lagring
• Fritidshus m.m. utan elnät - Vi har lösningarna
• Enbart kvalitéprodukter med långa garantitider
• Alltid personlig service och rådgivning
• Skräddarsytt efter behov och förutsättningar• Skräddarsytt efter behov och förutsättningar
• Vi är certifierade och gör installationer själva

SOLCELLER
En lönsam investering

Energi på dina villkor

Medan Johan och Mikael instal-
lerade en ny Nibe 470 med app-
styrning delade de med sig av sina 
kunskaper. 

varför ska man inte göra en 
installation själv? 

- Installationen av en värme-
pump kräver olika behörigheter, 
såsom elbehörighet och i vissa 
fall VVS-behörigheter  på de med 
vattenrör och kylbehörighet för 
de värmepumpar där kylmedium 
kopplas, förklarar Johan. 

Vattenkoppling görs på exem-
pelvis frånluft-, bergvärme- och 
luft/vattenpumpar. De vanliga 
luft/luftpumparna, som man kan 
köpa i flera vanliga byggvaruhus 
kräver att man kopplar köldme-
dia. 

-Köldmediumet i den här från-
luftspumpen är propan (gasol).  

Samma som man har i sina gas-
grillar. Det är en miljövänlig 
lösning men det finns noggranna 
krav på jordningen.

Har man otur skulle en gnista 
kunna antända propanet vid ett 
läckage, följden kan bli ett ner-
bränt hus!

oavsett värmeanläggning, så 
ska installationen göras av behörig 
och kunnig personal. Gör man job-
bet själv riskerar man att garantin 
inte gäller och att försäkringen inte 
täcker eventuella fel. Kostnaden 
för installation ska man absolut 
inte snåla på. 

då johans företag till stor del 
även jobbar med ventilation pratar 
vi även om detta, eftersom i rum-
met där installationen görs finns 
det många ventilationsrör. 

Värme och Ventilation
ska man öVerlåta till kunniga hantVerkare 

Johan berättar att ventilationen är mycket 
viktig att justera in. Har man för lite ventila-
tion kan huset snabbt skadas av fukt. För 
mycket ventilation ger kallras och det kostar 
mer att värma upp. I nya hus är det extra 
viktigt då de är så täta och inte har ett visst 
självdrag, som i äldre hus.

johan förklarar skillnaden på de nya 
värmepumparna: Effektiviteten har förbättrats 
framförallt genom bättre styrning. Värme-
pumparna är mer välisolerade och därmed 
effektivare och mycket  tysta. Köldmediet är 
miljövänligt.

- tänk även på att ventilationen måste skötas 
om! Frånluftskanalen ska rengöras minst var 
10:e år. Tilluftskanalen ska rengöras oftare än 
så, förklarar Johan. 

Jag får tipset att kika på en bild på hans 
facebook sida. Se bild nedan. 

Hemma hos Stefan Nilsson i Torslanda, träffade jag 
Johan Jokiranta och Mikael Mogensen från Hönö Vär-
meservice, för att prata om värme och ventilation.

Vattentankarna i den 10 år gamla frånluftsvärme-
pumpen hade gått sönder så det var varken värme 
eller varmvatten i huset. 

text & foto : stefan mattsson
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Hos oss hittar du några av landets mest passionerade specialister. Människor 
som kan värme och värmepumpar utan och innan och som aldrig är längre än 
ett samtal bort – oavsett om du vill bli kund eller har varit med oss sedan 1970. 
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/KÅLLERED: Ericssons Rör & El AB.
Gamla Riksvägen 150. 031-797 16 10. www.ericssonsror.se

GÖTEBORG/MÖLNLYCKE: Energiförbättring Väst AB,  
Rådastocksv. 1. 031-338 41 40. www.efvab.se
GÖTEBORG/SÄVEDALEN: Värmekällan Väst AB
Industrivägen 55. 020-565 000. www.ivtcenter.se
KUNGÄLV: Ytterby Rör AB.
Truckgatan 2. 0303-921 45. www.ytterbyror.se

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 
enastående klippresultat. Klippos 
helgjutna aluminiumkåpa som aldrig 
rostar. Med eller utan framhjulsdrift. 
Briggs & Stratton eller Hondamotor. 
Kan även fås med elstart.

Pris från 6.250:-

Evighetsmaskinen

Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80 
Kungälv: Kungälvs Skog & Trädgård AB, 0303-183 00
Kungsbacka: Dennis maskin, 0300-519 20

www. Klippo.sE

Här är skräckexemplet  
på en ventilationska-
nal som är i stort sätt 
totalt igentäppt! 
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mer att värma upp. I nya hus är det extra 
viktigt då de är så täta och inte har ett visst 
självdrag, som i äldre hus.

johan förklarar skillnaden på de nya 
värmepumparna: Effektiviteten har förbättrats 
framförallt genom bättre styrning. Värme-
pumparna är mer välisolerade och därmed 
effektivare och mycket  tysta. Köldmediet är 
miljövänligt.

- tänk även på att ventilationen måste skötas 
om! Frånluftskanalen ska rengöras minst var 
10:e år. Tilluftskanalen ska rengöras oftare än 
så, förklarar Johan. 

Jag får tipset att kika på en bild på hans 
facebook sida. Se bild nedan. 

Tänk om 
naturens energi 
räcker åt oss alla?

WWW.NIBE.SEIT’S IN OUR NATURE

www.honovarmeservice.se www.delivent.se

Hönö Värmeservice AB
Bustadvägen 23, 475 40 HÖNÖ
 0705-970 031, Johan Jokiranta

Vår mission är att skapa en mer hållbar framtid genom att hämta 
energi från lokala naturkällor. Våra produkter förser ditt hem med kyla, 
värme, ventilation och varmvatten – för ett perfekt inomhusklimat 
med minimal påverkan på miljön.
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Vi är många som gillar att grilla, men långti-
från alla är överens om vilken grill och grill-
metod som ger bäst resultat. Här ger grill-
kocken Jonas Borssén sina bästa tips.

text: lars bärtås

Du kan grilla korv på en liten engångsgrill vid strandkanten. 
Eller ordna barbequeparty kring ett välutrustat utekök i 
trädgården. Grillning är ett socialt nöje som kan utövas 
med olika ambitionsgrad, vilket också avspeglas i det väx-
ande utbudet av grillar och tillbehör.

traditionella klotgrillen. Allra vanligast är den 
traditionella klotgrillen som numera finns i många olika 
varianter och prisklasser.

Kocken Jonas Borssén som skrivit flera böcker om grill-
ning – senast ”Grilla som proffsen” (Norstedts) – har lång 
erfarenhet av klotgrillar.

– Fördelen med en klotgrill är att den fungerar både som 
stekpanna och ugn, vilket gör den användbar för många 
typer av grillrätter. Du kan grilla större köttbitar under 
lock på jämnare värme, och vid längre grillning får du ett 
saftigare kött som fångar upp träkolsaromen bättre jämfört 
med om du grillar utan lock.

grillens dimension är en viktig aspekt. Har du gott om 
”grillyta” kan du tillreda maten på ett flexiblare sätt, säger 
Jonas Borssén.

– En större grill gör det lättare att arrangera glödbäd-
den i nivåer och på så sätt skapa olika temperaturzoner 
på grillgallret, precis som på en spis med olika plattor. Då 
kan du också styra grillningen bättre efter råvarorna. Se 
gärna till att ha ett fritt område utan glöd som du kan flytta 
de färdiggrillade bitarna till.

träkol eller briketter i grillen? Smakmässigt blir 
det ingen märkbar skillnad. Kol ger snabb glödbädd men 
brinner också ut snabbare. Använder du briketter får du 
vänta på glödbädden men kan å andra sidan grilla under 
längre tid och i fler omgångar.

av gammal vana tänder vi gärna kolen med tändvätska. 
Men det är en miljöfarlig ovana, menar Jonas Borssén.

– Tändvätska släpper ut aromatiska kolväten som är 
skadligt för hälsa och miljö. Det finns många hjälpmedel 
som är bättre att använda, exempelvis eltändare, värme-
pistol, braständare eller tändpapp.

ett bekvämt alternativ till kolgrillen är en gasolgrill, 
som är enkel att temperaturreglera och kräver mindre 
”smutsgöra”. Vill du få mer röksmak kan du använda rökspån 
som läggs i en behållare (”rökbox”) nära gasolbrännaren.

Gasolgrillar har blivit allt populärare och det finns idag 
storskaliga modeller som fungerar som fullt utrustade 
utekök med både stekplatta och galler, vask, vattenkran 
och belysning. Priset på en vanlig, stationär gasolgrill lig-
ger i genomsnitt kring 4000-5000 kronor, men du kan hitta 
betydligt dyrare modeller i exklusiv design.

– Även om snygga detaljer alltid kostar lite extra kan 
man säga att du får det du betalar för. Förutom material 
och tillbehör avgörs priset främst av antalet brännare 
och kvaliteten på dessa, liksom skyddsutrustningen kring 
brännarna.

slutresultatet av grillningen beror dock inte så 
mycket på vilken typ av grill du har, menar Jonas Borssén.

– Om du väljer bra råvaror, har lite kunskap om grilltek-
nik och använder ett bra grillgaller så kan du lyckas med 
grillningen oavsett vilken prislapp grillen har.

nu är 
grill- 
säsongen 
äntligen 
här!

– Om du väljer bra råvaror, har lite kunskap om grillteknik och 
använder ett bra grillgaller så kan du lyckas med grillningen oavsett 
vilken prislapp grillen har, säger Jonas Borssén.
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Fredagskockens bästa 
grilltillbehör
En bra råvara på grillen räcker långt i sig själv 
- men det som tar grillkvällen till nya höjder är 
allt det goda runtomkring. Här hittar du mas-
sor av spännande recept på marinader, rubs, 
örtoljor och glaze, som sätter smak och ger variation.

/ Mattias Larsson, Semic

välj rätt grill
öppen kolgrill
Fördelar: Enkelt att använda och lätt att överblicka grill-
ningen.
Nackdelar: Begränsad användning och lämpar sig inte för 
större råvaror som hel kyckling eller stek. Viss risk att maten 
blir torr (jämför klotgrill). Öppna kolgrillar tenderar att sprida 
mycket os och aska.

klotgrill
Fördelar: Flexibel tillagning av olika råvaror. Stort utbud och 
varierande design av grillar.
Nackdelar: Sämre överblick över grillningen när maten döljs 
under lock. Det kan ta lite tid att lära sig klotgrillen och reglera 
temperaturen rätt.

gasolgrill
Fördelar: Praktisk matlagning. Lätt att reglera temperaturen. 
Miljövänligare än kol.
Nackdelar: Når aldrig lika hög temperatur som en kolgrill. 
Större grillar kan vara otympliga att flytta och hantera.

elgrill
Fördelar: Praktisk matlagning utan tändvätska, eld och rök. 
Miljövänligare än kol och gasol.
Nackdelar: Ger inte samma smakupplevelse som en kolgrill. 
Kräver eluttag och är därför mindre flexibel.

rökgrill
Denna grill är i regel utformad som en 

stående cylinder med sektioner där 
maten grillas långsamt på 
svag glödvärme. 
Fördelar: Anses ge en 
smakupplevelse utöver det 
vanliga.

Nackdelar: Inget för den glade 
amatören, kräver lång grilltid och 
kunskap om hur maten bäst ska 
grillas.

årets trend – indirekt grillning
Enligt en ny undersökning från Hornbach växer intresset för 
”indirekt grillning” en metod som går ut på att långgrilla 
maten utan att den ligger direkt över glöden. Men det finns 
även andra trender och metoder som lockar denna säsong, t 
ex smaksatt grillspån, rubs, kryddblandningar och vegetarisk 
grillning.

Vinson 400 med 126 kg 
grillkärlek. / Landmann

Snyggt designad ugn från danska 
Morsö. Grilla, baka eller rök din 
mat i denna grillugn. Känner du 
inte för att laga mat så fungerar 
Forno alldeles utmärkt som endast 
mysbrasa och terassvärmare. Det 
tjocka godset av gjutjärn ger en 

härlig värmestrålning. Du kan även elda med ved. 

Snygg utomhusugn!

– En serie av Åsa Jungnelius.

För de flesta hemmen 
räcker det med tre olika 
typer av glas, tycker Åsa 
Jungnelius. Därför består 
den här serien av tre olika 
glas - champagne, tumbler 
och vinglas. Vackra och 
enkla med mjuka former. 
Handgjort, blyfritt glas och 
kan diskas i maskin.
/ Kosta Boda

Crystal Magic

Vackra glas 
som förhöjer 
sommarens 
alla fester.

Det tvinnade benets 
spiral förhöjer den 
taktila upplevelsen.

kampanj-
pris

kampanj-
pris

Trimmer 129C Röjsåg 336FR

4.900:- 
 oRd. Rek. pRis 5.900:- iNkL. MoMs

1.990:- 
 oRd. Rek. pRis 2.190:- iNkL. MoMs

Husqvarna 435 

Husqvarna 445e/ 445e TrioBrake™

ÅTErFÖrsÄLjarE

pErFormancE
by husqvarna

2.990:- 
oRd. Rek. pRis 4.200:- iNkL. MoMs 

3.990:- 
oRd. Rek. pRis 6.000:- iNkL. MoMs

Göteborg: Göteborgs Skog & Trädgård AB, 031-68 38 80
Kungsbacka: Dennis maskin, 0300-519 20

kampanj-
pris
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Ett eget växthus/orangeri, är många 
villaägares dröm. Drömmen att odla 
egna grönsaker och frukter, eller 
bara ha en grön oas att sitta och nju-
ta i kan bli verklighet. 
Drömmen har flera olika lösningar både när det 
gäller storlek och användning och inte minst valet 
att bygga från grunden eller köpa monterings-
färdigt. Att köpa betyder oftast en konstruktion 
i aluminium med olika glasalternativ. Jag valde 
att bygga ett lösvirkes-växthus. När jag pratade 
med kunniga personer, fick jag som första råd 
-Välj vilken storleken vill du ha. Bygg sedan större! 

Jag valde 5x5 meter. Började med att gräva ut 
med ca 50 cm djup, och fyllde upp med markduk 
och sedan väggrus (0-18). Därefter murades en 
grund av lecasten. Då marken lutade blev det en 
sten på en sida och 2 sten på den andra. Glöm 
inte att dra in el, vatten och ev avlopp.

Därefter byggde jag, liggandes på gräsmattan, 4 
väggkonsoller. Enkelt att bygga, en rejäl tryckimp. 
2x6” som bottenstock med 2x3” stående reglar 
och ett hammarband med 2x3”. Dessa valde jag 
oimpregnerat då det alltid finns en risk för att 
mina kommande grönsaker kan få kontakt med 
det ev giftiga impregneringsmedlet. 

När man bygger väggkonsollerna måste man 
veta vilken typ av ”glas” man skall använda, och 
anpassa regelavståndet efter det. Jag valde att 
ha genomskinlig korrugerad, nästan okrossbar, 
plast på 3 väggar och ”riktigt” växthusglas på 
den 4:de, vilken är framsidan. Varför? Jo, jag 

har grannar med barn, och de har 
en studsmatta ganska nära, och man 
vill ju inte att någon unge råkar flyga 
in i ett glasparti. Och framsidan är ju 
snyggare med ”riktigt” glas.

Att montera väggarna på grunden 
är inte svårt, dock måste man tänka 
på att förankra träkonstruktionen i 
grunden med några bultar, annars 
kanske man hittar sitt växthus i 
grannens trädgård efter en höst-
storm. En remsa tjärpapp stoppar 
ev fuktuppträngning.

Att välja ryggåstakstolar ger en rejäl 
takhöjd invändig. Det krävs då en 
limträbalk i nocken och balkar från 
den och ut till väggarna. Som ”tak-

glas” valde jag en opalvit korrugerad plast. Detta 
med tanke på ungar/
bollar, och att solen 
kan vara väldigt stark 
och ”bränna” mina 
plantor. Om man 
väljer genomskinlig, 
kanske man måste 
köpa dyr skuggväv. 
Glöm inte att bygga 
öppningsbara luckor. 
Det får inte bli för 
varmt i ett växthus. 
Jag rekomenderar 
rejäla automatiska 
öppnare från Classi-
cum, lite dyrare men 
fantastiskt starka & 
hållbara.

Att få en snygg sock-
el var faktiskt väldigt 
enkelt. En STENI-
skiva är en perfekt 
och mycket ”förlå-
tande” lösning som 
täcker och jämnar ut 
alla skavanker. Den 
ser ut som en solid 
stenmur och är i mitt 
tycke mycket vacker! 
Bara att skruva dit 
och det ger växthu-
set ett mycket rejält 
utseende. 

Nu är det ”bara” att stensätta golvet och inreda 
med lite hyllor, arbetsbord och om du har plats, 
en fin sittgrupp i typ rotting - ditt orangeri är 
klart...nästan!

När det kommer till växter, brukar det van-
ligaste valen vara tomater, chili, gurka, örter 
och vindruvor. Men det funkar även med Citrus, 

persika eller varför inte  jordgubbar i hängamplar. 
Att odla i krukor är smart och betydligt enklare 
än att ha jordbäddar, Skaffa ett bra bevattnings-
system med justerbara droppställen, timer, och 
du har ett helautomatiskt system.

text&foto: stig

Tips från en läsare:

Bygg ett Växthus
- så här gjorde jag!

Första rådet jag fick:
Välj vilken storleken vill du ha. 

Bygg sedan större!

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!

Låt d ig i n s pi r e ras
Hitta ditt dröm H us på Husknuten

Borohus anpassar alla hus efter behov och 
önskemål. Hjärtligt välkomna att kontakta 
oss. Tillsammans tar vi fram det optimala 
fritidshuset för just dig och din familj. Se 
alla modeller på vår hemsida borohus.se.

Fritidshus för alla årstider

Villor & Fritidshus   ·   Tel 031-45 55 90

fritidshus 
för alla årstider

beställer du på vår hemsida

Fritidshuskatalogen

www.borohus.se

Husmodell:

Första lyckan
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Nu är det ”bara” att stensätta golvet och inreda 
med lite hyllor, arbetsbord och om du har plats, 
en fin sittgrupp i typ rotting - ditt orangeri är 
klart...nästan!

När det kommer till växter, brukar det van-
ligaste valen vara tomater, chili, gurka, örter 
och vindruvor. Men det funkar även med Citrus, 

persika eller varför inte  jordjubbar i hängamplar. 
Att odla i krukor är smart och betydligt enklare 
än att ha jordbäddar, Skaffa ett bra bevattnings-
system med justerbara droppställen, timer, och 
du har ett helautomatiskt system.

text&foto: ingemar jyrnäs

Första rådet jag fick:
Välj vilken storleken vill du ha. 

Bygg sedan större!

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

VILLA EMYHILL

Ditt hem som du vill ha det

BETALA NÄR DRÖMMEN BLIR SANN
Nu lanserar vi en ny betalningsmodell som innebär att du slipper dyra 
banklån under byggtiden. Du betalar bara en uppläggningsavgift vid 
kontraktsskrivningen och resten när flyttlasset ska gå. Läs gärna mer på 
vargardahus.se och låt dig även inspireras av våra 47 husmodeller.

Vi ritar om utan extra kostnad. Har du drömmen så har vi huset – och ett 
mycket förmånligt betalningserbjudande.

Borohus anpassar alla hus efter behov och 
önskemål. Hjärtligt välkomna att kontakta 
oss. Tillsammans tar vi fram det optimala 
fritidshuset för just dig och din familj. Se 
alla modeller på vår hemsida borohus.se.

Fritidshus för alla årstider

Villor & Fritidshus   ·   Tel 031-45 55 90

fritidshus 
för alla årstider

beställer du på vår hemsida

Fritidshuskatalogen

www.borohus.se

Husmodell:

Första lyckan
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eluppvärmningen, föreslår Bengt. Men 
eftersom huset rymmer flera mindre rum 
är det ingen heltäckande lösning på vårt 
”värmeproblem”.

– Behöver ni snabb uppvärmning under 
vintern är det i det här fallet enklast att an-
vända en eller två portabla gasolkaminer.

huset är utrustat med tre lokala eld-
städer som kommer väl till pass under 
vintertid. För att sprida värmen från 
kaminerna kan vi använda värmedrivna 
kaminfläktar. Sådana fläktar kostar omkring 
600-800 kronor styck och bör vara en väl 
värd investering.

vi följer bengt genom huset. Till sin 
hjälp har en smart pryl: en värmekamera-
adapter som kopplas till mobiltelefonen. 
Adaptern registrerar värmestrålning i 
byggnaden och översätter detta till en 
värmebild med temperaturuppgifter. 
Det innebär att vi kan avläsa golvvärme-
systemet och även upptäcka eventuella 
köldbryggor i olika delar av huset.

– Golvvärmen är lite ojämnt fördelad i 
rummen, men ser ut att fungera. Det ligger 
kring 10 grader, konstaterar han.

bengt	 synar	 också	 alla	 fönster	
i huset. Boningshuset och stallet har 
konventionella tvåglasfönster med tät-
ningslister. Några av listerna har åldrats 
och behöver bytas ut. I stalldelen finns en 
dörr som glipar och behöver tätas. Han 
föreslår också att vi bör avskärma det 
tillbyggda uterummet med ett draperi, 
eftersom det läcker in en hel del kalluft 
därifrån.

i	uterummet, som till större delen består 
av glasväggar, tittar han på märkningen 
av fönstren. Här kan man se var och när 
fönstren är tillverkade. Det visar sig att 
glasen kommer från olika leverantörer 
och är av olika ålder.

– Det kan vara bra att känna till för att 
bedöma glasens energiprestanda. Men 
att byta fönster är knappast aktuellt i 
det här fallet, det är en kostsam åtgärd 
som tar många år att spara in även i ett 
åretruntboende.

när vi köpte huset anmärkte besikt-
ningsmannen på ventilationen. Det fanns 
överhuvudtaget inga ventiler för friskluft! 
Så vi lät en firma borra hål i stenväggarna 

och montera in nya gjutjärnsventiler i 
retrostil. Nu är luftväxlingen bättre, men 
frågan är om det blir ännu dyrare att värma 
upp huset framöver?

– Under vintertid bör det fungera bra 
att stänga igen ventilerna för att spara 
på underhållsvärmen, då är den relativa 
luftfuktigheten också förhållandevis låg. 
Men jag rekommenderar att ni ventilerar 
huset under övriga delen av året och när 
ni är på plats.

vi	får	anledning	att	återkomma med 
en ny rapport om vårt energislukande som-
marhus. Bengt har hjälpt oss på traven med 
kloka råd och nästa gång räknar vi med 
att det resulterat 
i lägre energiräk-
ningar.  

I höstas slog vi till och köpte ett fritidshus. 
Underbart på alla sätt! … Förutom att 
huset är dyrt i drift. 

Som tur är känner vi Bengt Drakenberg. 
Han har jobbat som kommunal energiråd-
givare i många år och har även bidragit 
med goda råd i några av våra artiklar i 
Villa & Fritid.

Som energirådgivare brukar han van-
ligtvis ge råd på telefon och mejl, men i 
undantagsfall händer det att han besöker 
husägare i deras hem.

– Det kan vara om ägaren har ett ”en-
ergiproblem” som är svårt att lokalisera 
och förklara, säger Bengt.

vårt	sommarhus	får	väl	ses	som	ett	
sådant	fall?	
Det är byggt 1909 och renoverades se-
nast under 1990-talet. I huset ingår en 
numera integrerad stallbyggnad och ett 
tillbyggt uterum. Totalt är boytan drygt 
200 kvadratmeter, lämpligt för att samla 
släkt och vänner. 

Ett problem är att huset redan slukat en 
massa kilowattimmar el, trots att vi inte 

hunnit bo där så mycket. En förklaring 
är att vi under vintern varit tvungna un-
derhållsvärma byggnaden via ett elvärmt 
golvvärmesystem. 

– Vattenburen golvvärme som värms 
med elpanna är ju inte optimalt för ett 
fritidsboende. Det är dyrt och tar tid att 
värma upp. Och med tanke på att huset 
renoverades under 1990-talet är golviso-
leringen förmodligen otillräcklig, då en-
ergikraven var lägre än idag, säger Bengt.

elförbrukningen har under långa perio-
der, enligt Eon:s mobilapp, uppgått till 40-50 
kilowattimmar per dygn. Det blir ungefär 
1200-1500 kilowattimmar per månad under 
vinterhalvåret. Sedan tillkommer elnätsav-
giften. Förutom abonnemangskostnaden 
för 20 ampere får vi som husägare betala 
för ”elöverföring”, baserat på förbrukade 
kilowattimmar. Ju högre förbrukning desto 
högre elnätsavgift, alltså.

– En given lösning är att byta till ett ef-
fektivare värmesystem. Med en modern 
jordvärmepump eller luftvattenvärme-
pump bör värmekostnaderna kunna 

sänkas med omkring 75 procent. Det är 
naturligtvis en stor investering för ett 
fritidshus, men ska ni använda huset ofta 
bör ni överväga det alternativet. 

i	 väntan	 på	 det	 beslutet finns det 
kanske andra sätt att spara energi? Bengt 
föreslår att vi kan pröva att sänka under-
hållsvärmen lite grann. Termostaten är för 
närvarande inställd på 12 grader. Sänker 
vi temperaturen en grad sparar vi ungefär 
5 procent av förbrukningen.

– Men ni bör hålla kolla på klimatet 
inomhus. Det gäller särskilt under höst- 
och tidig vintersäsong, då den relativa 
luftfuktigheten brukar vara hög. Är tem-
peraturen inomhus alltför låg kan det på 
sikt uppstå fuktproblem.

ett annat alternativ är att sätta in en 
luft-luftvärmepump som kompletterar 

Vilka förbättringar kan göras i ett stort fritidshus som slukar 
mycket el? Vi tog med oss energiexperten Bengt Drakenberg 
för att få kloka råd. 

text & foto : lars	bärtås

”här finns 
månGa 
kilowatt- 
timmar 
att spara”

Värmekameraadaptern, som kopplas till 
mobiltelefonen, registrerar värmestrålningen 
i byggnaden.

s t e n
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Service & kvalitet

Compac
Världens mest sålda stödmur.

Stationsvägen 6, Stora Höga 
Tel: 0303-79 88 30
info@harasbyggvaror.se
www.harasbyggvaror.se

Göteborg Entreprenadvägen 1 
Tel 031 - 55 92 00 

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

info@gardajohan.sewww.gardajohan.se      

Energiexperten 
Bengt Drakenberg 
synar förbruknings-
siffrorna och ger 
goda råd. 

http://www.heda.se
http://www.heda.se/
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skräm bort rådjur, möss och råttor
Skrämmer effektivt bort 
störande katter!

Tel 08 – 20 14 00

Dricksvatten är vårt viktigaste livs-
medel, därför är det viktigt att se till 
att vattnet håller god kvalitet.

Både kvaliteten på ditt vatten och tillgången 
av det kan förändras med tiden, därför be-
höver du med jämna mellanrum se över din 
brunn eller dricksvattenanläggning. Det är 
ägaren eller ägarföreningen som ansvarar för 
vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i 
bra skick.

viktigt om ditt vatten
tillgång

Vattnet ska finnas i sådan mängd att det täcker 
behovet av vatten som dryck, för matlagning 
och för hygieniska behov. Behovet av vatten 
beräknas till mellan 150 och 200 liter per 
person och dag. 

inte bara lukt och smak 
Du bör alltid se till att vattnet inte är grumligt 
eller luktar och smakar illa. Men att bara lukta 
eller smaka på vattnet räcker inte för att av-
göra om det är säkert att dricka och använda. 

påverkan	på	installationer	
Utfällningar av till exempel kalk, järn, mangan 
och koppar påverkar ibland disk- och tvätt-
maskiner, varmvattenberedare, badrumsinred-
ning och tvätt. Det kan bli dyrt.

det	finns	främst	tre	olika	brunnstyper

Vanligast idag är att man anlägger bergsbor-
rade brunnar. Men de andra typerna av brunn-
nar är också vanliga, särskilt i äldre fastigheter. 

grävd brunn 
För en grävd brunn krävs att det finns vatten-
förande lager på ett djup av högst fem till sex 
meter. Eftersom den grävda brunnen är anlagd 
i ytliga grundvattenmagasin, är den särskilt 
känslig för påverkan av föroreningar från till 
exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd 
och jordbruk. Den grävda brunnen är också 

känslig för att grundvattenytan höjs och sänks 
naturligt. Det innebär att vattentillgången kan 
bli dålig, eller att brunnen sinar helt, under 
torrperioder. 

En grävd brunn anläggs oftast i egen regi 
då det inte finns företag i Sverige som har 
specialiserat sig på att gräva brunnar. Med 
bra förutsättningar och god utformning kan 
de fungera bra. 

filterbrunn

En filterbrunn är en borrad brunn i jordlagren, 
där filtret anpassats till det grundvattenfö-
rande lagrets egenskaper. Eftersom vattnet 
tas upp från ett större djup än i den grävda 
brunnen är filterbrunnen mindre känslig för 
ytlig påverkan.
 
borrad brunn

Bergborrad brunn är den brunnstyp som 
anläggs mest idag. Den bergborrade brunnen 
har stora fördelar om arbetet med den utförs 
omsorgsfullt och yrkesmässigt. Anlita därför 
endast certifierade brunnsborrare.

Även om vattentillgången kan vara liten 
är det är relativt sällsynt att en bergbor-
rad brunn ger för lite vatten för ett enskilt 
hushåll.

vattentäktens svaga punkter

I en bra brunn rinner det inte in något ytvatten 
eller ytligt grundvatten. Se därför över din 
brunns kritiska punkter och brunnens omgiv-
ning med särskilt fokus på eventuella källor 
till föroreningar. Särskilt känsliga är grävda 
brunnar, men föroreningar kan också drabba 
bergborrade brunnar. 

känsliga ställen att se över:
ytligt	påverkat	vatten

I brunnens omgivning kan det finnas verksam-
heter och omständigheter som smutsar ner 
grundvattnet, till exempel avloppsinfiltration, 
läckande avloppsrör, jordbruk, gödselupp-
lag, läckande oljetankar eller oljespill och 
vägdagvatten. 

Brunnens närmaste omgivning är viktig 
för att ytvatten ska ledas bort från brunnen. 

konstruktion 
Många föroreningar kan förhindras genom att 
man har en så tät konstruktion som möjligt 
ner till den nivå där grundvattnet kan tillåtas 
rinna in i brunnen. Då stängs ytvatten och 
ytligt grundvatten ute. 

brunnslock

En vanlig orsak till förorenat brunnsvatten är 

att brunnslocket på grävda brunnar är otätt 
eller trasigt. Det gör att möss, grodor, ödlor 
och insekter kan komma in i brunnen. Det kan 
i sin tur leda till att vattnet blir förorenat med 
bakterier och andra mikroorganismer. Ett rätt 
utformat brunnslock är tätt och har en avluft-
ning som är utformad så att inte småkryp kan 
ta sig in i brunnen. 

det	är	först	när	man	analyserat	vatt-
net som man verkligen vet att det håller god 
kvalitet som dricksvatten. Vid en vattenanalys 
undersöker man förekomsten av mikroor-
ganismer och kemiska ämnen, och vattnets 
fysikaliska egenskaper. 

mikrobiologi 
Det är viktigt att dricksvattnet inte innehål-
ler mikroorganismer som vi kan bli sjuka av. 
Sjukdomsframkallande mikroorganismer kan 

vara svåra att analysera, framför allt för att de 
oftast förekommer i relativt liten mängd. Därför 
måste man i stället undersöka om dricksvattnet 
innehåller andra mikroorganismer som tyder 
på att vattnet kan ha blivit förorenat. De kall-
las indikatororganismer. Förhöjda halter av 
koliforma bakterier och odlingsbara mikroor-
ganismer kan tyda på att brunnen har blivit 
förorenad med ytvatten.

Escherichia coli, vanligen kallad E. coli, 
används främst som indikatorer på förore-
ning från avföring, det vill säga förorening 
från avlopp eller gödsel. Om det finns sådana 
bakterier i dricksvattnet är det stor risk att 
vattnet också innehåller sjukdomsframkal-
lande mikroorganismer.

kemi

Kemiska ämnen i dricksvattnet undersöks 
också. Det kan vara ämnen som orsakar pro-
blem med färg, grumlighet och lukt, men det 
kan också vara ämnen som orsakar tekniska 
problem som utfällningar av kalk eller kor-
rosion, det vill säga att ledningar rostar. Vissa 
kemiska ämnen kan ge problem med hälsan, 
till exempel radon, fluorid och vissa metaller 
som bly, arsenik och mangan.

regelbunden kontroll

Livsmedelsverket rekommenderar att man 
regelbundet analyserar vatten från den egna 

brunnen, minst vart tredje år om brunnen 
förser en eller två familjer med vatten och en 
gång per år om brunnen förser många hushåll 
med vatten. Om man har eller har haft problem 
med brunnsvattnet är det lämpligt att testa 
vattnet oftare. 

Små barn är särskilt känsliga för höga halter 
av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, kop-
par och nitrit. Därför är det extra viktigt att 
brunnsvattnet testas ofta om små barn finns 
i hushållet.

ackrediterat laboratorium

Analys av vattenprover bör utföras av ett 
ackrediterat laboratorium. Laboratoriet ger 
anvisningar för hur själva provtagningen går 
till. Resultatet av analysen får du i ett dokument 
och du får också en särskild förklaring om något 
inte är som det ska. 

Är vattnet bedömt som tjänligt med anmärk-
ning eller otjänligt måste du själv åtgärda det.

ansvar

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare, 
eller din ägarförening, som är ansvarig för att 
säkerställa en god vattenkvalitet. Det innebär 
att du har ansvar för att kontrollera och ta 
prover på dricksvattnet i brunnen och det är 
även du som bör åtgärda eventuella problem. 

otjänligt vatten

Om ett provsvar visar att dricksvattnet är 
otjänligt, eller tjänligt med anmärkning, eller 
om du på annat sätt är missnöjd med kvaliteten, 
bör du som brunnsägare göra något åt det. 

Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda 
problemen. När det gäller problem med den 
mikrobiologiska kvaliteten ska orsaken alltid 
utredas först.

filter

För att komma till rätta med problem med 
kemiska ämnen i dricksvattnet behöver man 
ibland installera filter. Kontakta fackkunniga 
filterleverantörer för att diskutera detta. 

sköt om din Brunn för 
Bra dricksvatten

•	Begär in skriftliga offerter från flera 
företag.

•	Begär referenser av filterleverantören.

•	Begär funktionsgaranti på åtgärden. 
•	En funktionsgaranti ska säkerställa att 

filtret löser problemet och inte skapar 
andra problem som mikrobiologisk 
aktivitet eller korrosion.

•	 Följ upp den installerade vattenrening-
en genom att ta prov på dricksvattnet 
en period efter det att vattenreningen 
installerats. 

 
 

Källa: www.livsmedelsverket.se

tänk på följande:

Kontrollera ditt vatten regelbundet!

Brunnslocket är största boven till förorenat vatten.

Både kvaliteten på ditt vatten och tillgången 
av det kan förändras med tiden.

foto : j-e weinitz

Europe filtersystem står för naturlig vattenrening utan giftiga kemikalier.
Vi har vattenfilter för alla vattenproblem:Våra kompletta järn & manganfilter finns för både 
hydrofor & hydropress. Vårt luftnings-system i syrafast rostfritt fäller ut metallerna så att de 
enkelt avskiljs i filterutrustningen!

Vi har även: Avsaltning, Avhärdning, Ph-höjning, Nitrit – Nitrat – & Humusfilter som inte ger 
pH-sänkning, vilket är helt unikt!

vår patenterade radonavskiljare
Vår patenterade Radonout® tar bort ca 98-99,9% radon, ingen risk för tryckluftsmällar i kranarna.
Enkel installation: Vatten IN, vatten UT & anslut stickkontakten.
Monteras efter Er befintliga trycktank. Ingen dyr trycktank behöver monteras efter Radonout®.

EL: endast ett jordat vägguttag behövs. Installationskostnaden bör vara den lägsta på marknaden.

Vi erbjuder förmånliga ackrediterade analyserbjudanden. Bra vatten eller pengarna åter!

EuropE vattEnrEning ab
Centralgatan 16, 365 42 Hovmantorp
Tel: 0478-100 17 • Fax: 0478-122 13 • www.europevattenrening.se • info@europevattenrening.se

Patentnr: SE0801122-3

Kund- 
referenser med  

99,9% 
i reningsgrad
Se hemsida

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

040 – 41 31 35
www.aquainvent.se

Vi kan Vattenrening! 
 Från vattenanalys till vattenfilter.

http://www.motavack.se
https://www.europevattenrening.se/
http://www.stromblads.com
http://www.aquainvent.se
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 text & foto : blomsterfrämjandet/ lena granefelttomtato
tomat och potatis korsning

Jessica är kokboksförfattare, driver en Youtubeka-
nal, bloggar i Amelia, jobbar som gästkock på TV 4. 
Under 2018 kommer Blomsterfrämjandet och Jessica 
att samarbeta runt svenskodlade växter.

En av Jessicas Frejs favoriter i vår är duoplan-
tan TomTato. Den är speciell på så sätt att 
det är en tomatplanta vars rotsystem bildar 
potatis. Under sommaren bjuder TomTato på 
mängder av goda körsbärstomater och när 
den sedan vissnar ner för säsongen väntar 
en potatisskörd.

TomTato är möjligt tack vare att både tomat och potatis 
tillhör växtfamiljen Solanaceae. Tomatskottet är ympat 
på en potatisplanta.

-TomTato är en helt genial grej och en fantastiskt rolig 
innovation! säger Jessica. 
Odla egna kryddor tycker hon är en självklarhet, efter-
som de smakar så mycket mer än köpta. Även tomater 
som utgör basen i många av hennes rätter tycker hon är 
värda att odla själv eftersom smakskillanden är så stor. 

jessica tipsar!
•	 Är	 det	 många	 tomater	 som	 mognar	 samtidigt	 är	
ett tips att ugnsrosta dem. Genom att långsamt rosta 
dem i ugnen koncentreras smakerna och den femte 
grundsmaken, umami framträder bättre.

•	 Grunden	för	att	lyckas	med	potatis	är	att	tillföra	salt	
i vattnet när du kokar den!

Så lyckas du med tomater
•	 Oavsett	om	du	sår	dina	tomater	själv	eller	köper	dem	
fördrivna behöver de planteras om i större krukor. När 
tomatplantor planteras om kan de med fördel plante-

ras djupare än de stått tidigare, nya rötter bildas från 
huvudstammen och plantan står stadigare. Den kruka 
som plantan ska stå i under sommaren bör rymma minst 
10 liter näringsrik jord. När det gäller TomTato ska du 
välja den största kruka du har, gärna 40 liter. Plantera 
så att ympen kommer minst 3 cm under jordnivå, gärna 
djupare, eftersom potatis är ljuskänsligt. Sätt ner en 
pinne som stöd för tomatplantan.

•	 Tomatplantor fungerar både utomhus och i 
inglasade utrymmen, men de ska flyttas ut först när 
risken för nattfrost är över. Optimalt resultat fås när 
plantorna härdas genom att successivt få vänja sig vid 
utelivet.

• De flesta tomatsorter behöver tjuvas, vilket 
betyder att småskott som växter ut från bladfästen 
längs med stjälken ska nypas bort. Detta görs för att 
inte onödig energi ska gå till bladproduktion och för 
att tomaterna ska få tillräckligt med ljus för att mogna 
fram. Det finns också busk- och ampeltomater, och de 
behöver inte tjuvas. 

•	 Tomater	vill	ha	rikligt	med	både	vatten	och	nä-
ring för att utvecklas optimalt. Tillför långtidsverkande 
näring i jorden eller vattna regelbundet med svag 
näringslösning.

•	 Har	du	en	TomTato-planta	låter	du	den	vissna	
ner efter den sista tomatskörden. Sedan är det dags 
att skörda dina potatisar. 

Tomater är nyttiga tack vare att de 
innehåller både antioxidanter och 
vitaminer, men endast få kalorier. 

Lykopen heter den antioxidant som ger tomaten dess 
röda färg. Antioxidanten tas lättast upp av kroppen 
om tomaterna steks eller kokas och eftersom lykopen 
är fettlösligt så ska helst tomater ätas tillsammans 
med lite fett. 

fakta om tomater

STIHL – 
ALLT FÖR DIN TRÄDGÅRD

PRIS FRÅN*
9.900:-

ORD PRIS FR.
13.900:-

iMow ROBOTGRÄSKLIPPARE
Ovanligt intelligenta robotgräsklippare för 
ytor från 500 till 4 000 m2.  Kom in till oss 
och se mer!

HÖGTRYCKSTVÄTT  
RE 129 PLUS
Tvätt med många 
Bäst i Test utmärkelser. 
Ett säkert köp!

NU*

3.190:-
ORD PRIS FR.

3.990:-

Effektiv bioklippare, med 
bekväm hjuldrivning och 
hög komfort. För gräs-
ytor upp till 1 500 m2. 
4 ÅRS GARANTI!

2 + 2
VIKING BENSIN

GARANTI

GRÄSKLIPPARE MB 2 RT

NU*

3.990:-
ORD PRIS FR.

5.990:-

*Kampanjpriser gäller t.o.m 2018-09-30. Med reservation för tryckfel. Priser inkl.moms.
stihl.se

ASKIM GÖTEBORGS SKOG & TRÄDGÅRD AB 031-68 38 80
FRILLESÅS FRILLESÅS LANTMÄN 0340-65 00 53
HISINGS BACKA PG EXPORT AB 031-75 70 911

KUNGSBACKA ZIMMERMANS SKOG &TRÄDGÅRD 0735-01 52 01
KUNGÄLV KUNGÄLVS SKOG & TRÄDGÅRD  0303-183 00
PARTILLE PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD AB 031-340 28 24

STENKULLEN L-M MASKIN 0302-222 70
SÄTILA SÄTILA BYGG 0301-460 00
VÄSTRA FRÖLUNDA TOOLAB 031-87 83 85

Stihl.se

Ditt självklara val när det gäller markprodukter 
Stort sortiment av marksten, natursten, mursten, dekorsten, gräs, belysning, 
sand & grus, VA material, tillbehör m.m. m.m.

Entreprenadvägen 1, Göteborg. Tel: 031–55 92 00. Öppettider/inspiration: 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. 

http://www.stihl.se
http://www.gardajohan.se/
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Många fritidshus i Sverige går i arv från 
föräldrar till barn, och vidare till nästa ge-
neration. Därför är det inte längre ovanligt 
att fritidshus ägs av flera familjer som ska 
samsas om utgifter och skötsel.

– Samägande innebär ofta en prövning 
av relationerna inom en släkt. Det kan lätt 
uppstå en oenighet kring hur stort ansvar 
varje ägare bör ta och hur man fördelar 
arbetsbördor och utgifter i praktiken, 
säger Mattias Synnergren, fastighetsjurist 
på juristfirman Familjen Jurist.
  
en vanlig faktor till osämja är att 
delägarna har olika viljor och ambitioner 
kring boendet. Någon vill kanske rusta 
upp och modernisera huset, 
medan en annan är nöjd 
med huset som det är. Även 
ekonomin är en viktig faktor 
när man ska komma överens 
om investeringar och dyra 
reparationer.

– Samägandet tenderar att 
bli mer problematiskt om 
delägarna har olika ekono-
miska förutsättningar. Förr 
eller senare kan det uppstå 
ett läge där någon upplever 
att huset är en alltför stor 
belastning och vill sälja sin 
andel. Finns det inget avtal 
om hur försäljning och köp 
av ägarandelar ska regleras 
kan det bli komplicerat, i syn-
nerhet om huset är högt värderat, säger 
Mattias Synnergren.   

samägande regleras idag av lagen om 
samäganderätt, som skrevs redan 1904. 
Enligt denna lag måste alla beslut som rör 
fastigheten fattas i full enighet, med undan-
tag för rent akuta förvaltningsåtgärder. Det 
innebär att varje delägare har lika mycket 
att bestämma om, oavsett ägarandel. Skulle 

till exempel en delägare vilja sälja huset så 
har ägaren rätt att begära att huset säljs, 
även om övriga ägare inte vill det. 

– I sämsta fall leder detta till att man 
lämnar in en begäran hos tingsrätten om 
att fastigheten ska säljas på offentlig auk-
tion. Det blir tyvärr i så fall ofta en dålig 
affär för samtliga parter.

lösningen för att undvika en sådan 
situation är att ägarna tecknar ett så 
kallat samäganderättsavtal. I ett sådant 
avtal kan man ange ett flertal villkor som 
underlättar samägandet, framhåller Mat-
tias Synnergren.

– I avtalet kan man till exempel be-

stämma att majoritetsbeslut ska gälla 
när det gäller beslut om investeringar 
och större underhållsåtgärder. Man kan 
även bestämma att man avsätter en viss 
pott för framtida utgifter och reglera hur 
huset ska disponeras av de olika ägarna. 

det är bra att tillsammans diskutera 
igenom frågor om samägandet på ett så 
tidigt stadium som möjligt, tycker Mattias 

Synnergren. På nätet kan du hitta informa-
tion och råd om vad ett samäganderätts-
avtal innebär. Men när du upprättar ett 
avtal är det säkrast att anlita en jurist.

– Avtalets utformning beror på hur 
många delägare ni är och kan vara ganska 
komplext att sammanställa för den som 
inte har juridisk kunskap. Man brukar ju 
säga att ”djävulen sitter i detaljerna” och 
det är lätt att det uppstår oklarheter kring 
hur man ska tolka olika villkor. 

ett samäganderättsavtal förenklar 
förutsättningarna för samägandet. Däremot 
kan man inte förvänta sig att allt går att 
reglera med ”millimeterrättvisa”. 

– Att äga ett fritidshus tillsammans 
innebär att man måste vara öppen för 
kompromisser och försöka hålla en le-
vande dialog om ansvar och åtaganden. 
Om ägandet inte fungerar är det bättre att 
upplösa ägandet, sälja fastigheten och be-
hålla relationerna, istället för att ge sig in i 
en konflikt som riskerar att sluta med att 
fastigheten säljs och relationerna upphör.

Mattias Synnergren, 
fastighetsjurist på 
Familjen Jurist.

punkter att 
komma överens om:

• Beslutsfattande 
Vilka beslut bör regleras? Ska alla delägare vara eniga 
eller bör majoritetsbeslut (utifrån ägd andel) tillämpas?
 Hur länge ska avtalet gälla?

• Ansvar för underhåll 
Bör varje delägare ta på sig lika stort ansvar? 
Kan till exempel en ägare ges fullmakt att sköta 
löpande förvaltningsåtgärder?

• Gemensamt konto 
Upprätta gärna ett konto för löpande kostnader 
och planerade investeringar där varje delägare
sätter in pengar månadsvis eller årligen. 

• Nyttjande 
Bestäm hur huset ska disponeras, om ni inte kan 
vistas där samtidigt. 

• Håll liv i gemenskapen 
Resonera i förväg om era planer och önskemål 
för fritidsboendet och hur ni kan ta ansvar för det. 

Samägande innebär ofta en prövning av relationerna inom en släkt. Det kan lätt uppstå en oenighet till 
exempel om delägarna har olika ekonomiska förutsättningar.

DEla på lantStällEt
– så få du samägandet att funka

www.eldabutiken.se

Eldabutiken Göteborg C  Marieholmsgatan 1  | tel 031-707 30 20  
Eldabutiken Mölndal Ekenleden 13  A | tel 031-27 01 18 
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

Contura 750
17 000 kr

Ord  20 500 kr | 791 kr/mån*

Contura 820T
18 900 kr

Ord  20 900 kr | 873 kr/mån*

Contura 310
16 900 kr

Ord  18 900 kr | 786 kr/mån*

Välkommen in i värmen.

A+ A+ A+

2 000 kr
rabatt!*

Contura 750
17 000 kr

Ord.  20 500 kr | 791 kr/mån**

Erbjudandena gäller t o m 18 juni 2018. * För mer information om avbetalningslösningar, kontakta din Eldabutik. 

3 500 kr
rabatt!

2 000 kr
rabatt!

att äga ett fritidshus tillsammans ger en 
bra möjlighet att samla släkten och dela 
på utgifterna. Men det kan också vara 
svårt att få olika viljor att samsas. 

Här är de bästa råden för att underlätta 
samägande och minska risken för fram-
tida bråk. 

text & foto : lars	bärtås

fördelar med samägande
Gemenskap: huset blir 
en naturlig träffpunkt.

Lägre kostnader: 
utgifter delas mellan 
ägarna.

Mindre arbetsinsats: 
underhåll och skötsel kan 
delas upp.

och 
nackdelar:
Ojämlik ekonomi: 
försvårar överenskommel-
ser om investeringar 
i huset.

Varierat engagemang: 
oenighet kan uppstå kring 
skötsel och underhåll. 

nyttjande: konflikter 
kan uppstå om hur och 
när huset ska användas.

5

Om man flera som äger huset tillsammans 
kan underhåll och skötsel delas upp så blir 
det mer tid över till vila under semestern.

http://www.eldabutiken.se


26   2018 nr  1 2018 nr  1    27

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

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

Tel. 031-96 00 91 • www.gikab.com

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

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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Spara 
upp till 20% på 
centraldammsugarpaket

Proffs på Centraldammsugare!

Vi har reservdelar till 
alla märken och utför 

även reparationer

utan giftiga färger 
och spånskivor

kök oCh sniCkEriEr

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

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

Vi har även utbytesluckor.

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

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

att de vill se roboten rå på maskrosor och 
annat ogräs.

Nästan lika många, 45 %, vill att den ska 
kunna eliminera mördarsniglar och olika 
skadedjur. Hjälpa till att så frön eller vattna 
gräsmattan var andra önskemål.

en	ny	familjemedlem

Helt klart har många ägare fått emotio-
nella band till sin robot. En fjärdedel av 
de svenska ägarna uppgav att de fått en ny 
”familjemedlem” och fler än hälften, 53 %, 
hade även namngett sin klippare. Här kan 
vi konstatera att antalet namn verkar vara 
lika många som antalet robotar och att fan-
tasin flödar. Till de mer underhållande hör 
onekligen Grace Killer, Trädgårdsmästaren 
och Rymling. Om den sistnämnda hade 
svårt att hitta tillbaka till laddstationen 
låter vi vara osagt.

* Trädgårdsbarometern 2018 är initierad av 

Andreas Stihl Norden. Undersökningsföretaget 

Yougov har under februari frågat 1944 villa- och 

fritidshusägare i de nordiska länderna om deras 

synpunkter på och relationer till robotgräsklippare.

Förra året tog trädgårdsbaro-
metern upp hur det står till med 
den svenska grannsämjan bland 
villa- och fritidshusägare. årets 
upplaga av trädgårdsbarometern 
har inriktat sig på frågor kring ro-
botgräsklippare, en produkt som 
fortsätter att ta allt större mark-
nadsandelar.

Frågorna har kretsat kring hur det är att 
äga en robot. Om den gör någon skillnad 
för drömmen om den perfekta gräsmattan 
och vilka förväntningar husägare har på 
framtidens robotgräsklippare.

sedan den första robotgräsklipparen 
introducerades 1995 så har försäljningen 
och utbudet av modeller ökat för varje år. 
Att många hus- och tomtägare upplever 
fördelar med sin investering, bekräftas i 
Trädgårdsbarometern 2018.

Av de svenska husägarna var det 38 % 
som planerade att köpa en ny eller upp-
gradera sin nuvarande robotgräsklippare. 

Det vanligaste skälet till att avstå ett inköp, 
förklaras främst med olämplig tomt, 37 %. 
För dyr tyckte 11 % och 4 % tror det är för 
krångligt att installera. 7 % uppgav att de 
behöver motionen som gräsklippning ger.

bra för familjefriden

Bland tillfrågade som redan ägde en robot-
gräsklippare, kan vi konstatera att en stor 
majoritet är nöjda med sin investering och 
det på flera plan. 65 % upplever att deras 
gräsmatta blivit tätare och grönare. Nästan 
lika många, 61 %, uppger att det inte be-
höver känna dåligt samvete eller oroa sig 
för gräsmattan när de är bortresta eller på 
semester. Drygt hälften, 54 %, uppskattade 
att de fick mer tid över till annat och var 
fjärde, 28 %, uppgav att de numera slipper 
bråka med sin partner eller övriga familjen 
om vems tur det är att klippa gräsmattan.

framtidens robotgräsklippare

Trädgårdsbarometern ställde också frågan 
vilka förväntningar eller funktioner hus- och 
tomtägarna har på framtidens robotgräs-
klippare. Knappt hälften, 49 %, svarade 

Ny uppkopplad 
robotgräsklippare

Svenskarna älskar sina

robotGräsklippare

Nu lanserasen helt ny uppkopplad variant 
av Husqvarna Automower®. Den nya 
Automower® 315X kan både styras och 
spåras från din smart-phone, oavsett var du 
befinner dig!

Med hjälp av en GPS-tracker är t ex 
stöldskyddet extra säkert eftersom man hela 
tiden kan hålla koll på var robotgräsklipparen 
befinner sig i realtid. Dessutom går det att 
skapa ett virtuellt staket runt trädgården, ett 
så kallat GEO-staket, som sänder ut ett larm 
om gräsklipparen lämnar ett visst område. 

Man kan se nuvarande status och skicka 
kommandon som ”starta”, ”stanna”, ”par-
kera” och ”klipphöjd”. Det går även att 
konfigurera och ändra olika inställningar så 
som klipptider och klippschema.

Med denna idébok för trädgården kan du förvandla 
populära material eller sådant du har liggande 
hemma till en mängd användbara projekt. Bygg 
insektshotell, snickra bord och bänkar, gjut fågel-
bad, hitta inspiration till hur du dekorerar såväl en 
asiatisk, modern trädgård som en charmig, gam-
maldags täppa – den här boken är fylld av påhittiga 
tips för större och mindre uterum. / Semic

Fixa fint för 
trädgården
Av Anna Örnberg

foto : stihl

http://www.gikab.com
http://www.panelstugan.se
http://www.dammsugaren.se
http://arodsinredningar.eu/
http://www.wasatak.se/
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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

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? 

 

0585 31661   www. jf-fritid.se

Sveriges mest 
sålda pool !

Sveriges
bästa erbjudanden !
på Poolpaket och tillbehör 

Vid nybyggnation eller renovering kan man 
välja att installera en luftspaltbildande, nivå-
reglerande golvkonstruktion. 

Exempel på användningsområden:
Golv med ojämna underlag kan justeras 
utan att behöva gjuta eller reglas upp tack 
vare benens nivåreglerande funktion. Rör-
dragningar kan enkelt göras dolt under det 
färdiga golvet. 

Vid fukt, mögel eller vissa radonproblem 
kan golvet installeras med ventilationskana-
ler och frånluftsfläkt. Med hjälp av under-

trycksventilationen kan golvet även torkas 
upp och den dålig luft föras ut ur huset. 
Golvet går även att ljudisoleras med företa-
gets patenterade ljudfot. / Giha Golvsystem

smart golvsystem

✃

Odinsplatsen 2 • Tel: 031-15 28 16  
www.galantplast.se. Vi finns även på: 

Galant plast

dy n o r
Balkongskydd och dynor sys enl kundens 
önskemål efter mått och mall till uterum, båt, 
husbil soffor mm. Även restaurang, hotell, 
kontor och skola.

spara utrymme
SpaceSaver är en fläktkonvektor som 
enkelt passas in i sockellådan under ett 
köksskåp. Den ersätter behovet för ett 
vanligt element i köket (även i andra rum) 
och ger extra utrymme för skåp och bänk-
utrymme. Den finns för både vatten och 
elvärme och i flera olika effektstorlekar. 
80 mm högt tomt utrymme är allt den 
behöver.  / DeliVent

tips 

ska du renovera eller Bygga om?

färgsätt ditt hus
 Med appen Jotun ColourDesign kan du ladda 
upp bilder av ditt eget hus och prova olika 
färger. Ladda ner appen från App Store eller 
Google Play.

Brygga öl – från nybörjare 
till avancerad ölbryggare

Gustav Lindh tar dig med rakt ner i ölkoket och för-
klarar kunnigt och inspirerande om kemin, biologin 
och magin som resulterar i den ädla dryck vi känner 
som öl. Att brygga fullt drickbart öl är enkelt som 
att baka bullar.
/ Gustav Lindh, Semic

Mat för latmaskar
Saknar du också tiden, lusten och kunskapen 
för att laga god och nyttig mat – varje dag? Här 
berättar Simon Sköld, PT och författare till succén 
Träning för latmaskar, hur du med minsta möjliga 
insats kan komma igång och laga mat som är 
superenkel men hälsosam.

/ Simon Sköld, Bonnier Fakta

Träningen inför Vasaloppet 
börjar i maj!

Nya böcker

Charlotte Kalla - styrka, teknik 
och pannben
Drömmer du om Vasaloppet? Om att bli en 
bättre skidåkare? Följ med Charlotte Kalla ut 
i spåret, kör hennes rörlighetsprogram som 
morgonträning och ta del av hennes bästa 
knep för att hålla motivationen på topp.

/ Charlotte Kalla, Bonnier Fakta

I allt fler trädgårdar ser vi hus 
för våra viktiga bin, humlor, 
fjärilar och andra insekter. Och 
de behövs! Bin och humlor är 
på många håll i Sverige på väg 
att försvinna.

Naturskyddsföreningen har 
därför lanserat en kampanj med 
tips på hur man kan bygga/sätta 
upp ett hus och bivattnare för 
att underlätta för bin och hum-
lor. En bivattnare är bara ett fat 
med spelkulor (puttekulor) och 
vatten. Kulorna fungerar som 
binens landningsplats!

Registrera gärna ditt bihotell 
på Naturskyddsföreningen/
bivänlig.nu så stöder du forsk-
ningen.

Insektshotellet och fjärilshu-
set till vänster är designade och 
snickrade på Tjörn av art-of-
adventures. De är målade eller 
laserade på utsidan och taket är 
täckt med tjärpapp för längre 
hållbarhet.

Fjärilshuset sätter du upp en 
meter ovanför marknivån på 
en solig plats med växter som 
lockar till sig fjärilar.

SaTSa på ETT 

insekts-
Hotell - 

dE bEhövS

Inflyttningsklara hus 
för trädgårdens viktiga 
insekter.

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

http://www.hogsboverken.se
http://www.unisafe.nu
http://www.jf-fritid.se
http://www.500120.com


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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giha.se

» Installationsgolv
» ljudgolv
» Ventilationsgolv
» Golvvärmesystem

Golvlösning
en Smartare

Lindberg 97 | 432 92 VARBERG | Tel: 0340-62 07 64 

Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
0520 - 21 19 00

Tagenevägen 37
425 37 Hisings kärra
031 - 57 00 60

KÖPA HUSVAGN ELLER HUSBIL?

Litar du på ditt tak?

Specialist på låglutande tak!

Välkomna att kontakta oss!

Tel. 031-788 59 59
info@torslandatak.se

Vi utför ny- och omläggning av papptak!

Takmontör sökes!
Låglutande tak, tätskikt.

För mer information ring Christian

tel. 0709-36 96 36

mailto:t.stalbyggab%40telia.com?subject=
http://www.giha.se
http://www.fritidscenter.se
http://www.torslandatak.se/


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

FÄRGBODEN
GÖTEBORGS FÄRG OCH TAPETKOMPANI

Första Långgatan 1, Göteborg

031-14 04 70 jarntorget@jhuset.se

Lilla Verkstadsgatan 7, Kungsbacka, 0300-745 74

www.happyhomes.se/kungsbacka

Jannes Färg 
& Tapet

Bli en Demidekkare du också. 

Demidekkare målar gärna. 
Men inte så ofta. 
Under mer än 40 år har Jotun kontinuerligt testat och utvecklat DEMIDEKK 

för att tåla det skandinaviska klimatet. Den unika AMA® teknologin ger extra 

skydd och lång hållbarhet. Demidekks suveräna glans- och kulörstabilitet 

gör också att du kan njuta av ett hus som ser nymålat ut länge. 

Enklare
att påföra

JOSE0020_Jotun_SE_Demidekk_vårkampanje2018_ÅF_225x298.indd   1 13.03.2018   14:22

https://www.jotun.com/se/se/b2c/products/exterior/demidekk/

