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KVALITET TILL OUTLETPRISER!

Tel 0700-380 250  •  info@outletshop.seOutletShop.se
Ekologiska finska timmerhus!

-15%

Högklassiga och  
säkra bastuaggregat.

Dörrar med högsta  
Svenska kvallitet.

-30%

-45%

Finska Badtunnor.

-20%

Möbler.

-70%

Finska attefallshus av ekologiskt timmer.

-15%

-15%

Högkvalitativa finsktillverkade lusthus.

Dags för tydligare krav på byggvaror

Jonny Hellman

VD Byggvarubedömningen 

Inom bygg- och fastighetsbranschen 
används stora mängder material, där vi har 

begränsad vetskap om innehållet och hur dessa 
ämnen påverkar oss på lång sikt. Vi har också 

bristfällig information om hur de sociala kraven är 
beaktade vid framställningen av produkten.

Många lever i tron att det material som använts i byggandet 
är fri från farliga kemikalier och att leverantören av bygg material 
har en säkerställd leverantörskedja. Att det saknas tydlig lagstift-
ning som reglerar detta är det få som har kunskap om.

Regeringens satsning på en giftfri vardag välkomnas. Ambi-
tionen är att försöka identifiera förekomsten av farliga ämnen 
som ännu inte regleras inom EU. Kartläggningen tar sikte på 
farliga ämnen i konsumentprodukter i människors vardag och 
resultaten förväntas användas till att begränsa användningen av 
dessa. Huruvida produkter som används i våra byggnader ingår  
i kartläggningen återstår att se!

Byggvarubedömningen är en ekonomisk förening och skapa-
des 2006. Bakom initiativet står många av landets ledande aktö-

rer inom bygg- och fastighetsbranschen. Byggvarubedömningen 
är i dag branschens ledande system för bedömning av byggvaror 
och består av 41 medlemmar.

Visionen för Byggvarubedömningen är att aktivt bidra till att 
Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens håll-
bara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en 
giftfri miljö och hållbara leverantörsled.

Byggvarubedömningens sökdatabas medför att användaren 
kan söka bland tusentals produkter och få information avseende 
kemiskt innehåll och hur produkten påverkar miljön. Nivåindel-
ningen är indelad i tre nivåer, undviks, accepteras och rekom-
menderas. Enkelheten har varit en framgångsfaktor där tydlighet 
och transparens varit andra ledord till den positiva utveckling 
Byggvarubedömningen haft. 

Jag uppmanar därför samtliga att börja ställa tydliga krav, 
så att vi minimerar farliga ämnen inom bygg- och fastighets-
sektorn. Om inte, finns en stor oro över vad vi lämnar över till 
vår nästa generation!

Nu presenterar vi den andra utgåvan 
av BOSTAD. Precis som tidigare hittar 
du mängder med spännande reportage 
om allt som har med hus, hem och det 
sköna boendet att göra. Vi tar bland 
annat en titt på hur fönster kan förgylla 
hemmet och vilka fördelarna än med 
en bekväm, underhållsfri enplansvilla. 
Och missa heller inte den inspirerande 
profilintervjun med mäklarundret och 
tv-stjärnan Fredrik Eklund, som delar 
med sig av sin syn på en bransch med 
många utmaningar.

WENDELIN MEDIA
önskar er alla
GOD JUL &  
GOTT NYTT ÅR

Jessica  
Robertsson Wallén,  

projektledare.
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Inspirationen till mönstren 
har Hanna Werning hittat i 
Elfas klassiska produkter.

När formgivaren Hanna Werning fick 
i uppdrag av Elfa att formge mönster 
till en ny skjutdörrskollektion, hämtade 
hon inspiration från linjerna i Elfas 
produktklassiker från 50- och 60-talet. 
Resultatet är fyra unika och tidlösa 
mönster och en spegeldörr som ger 
karaktär och harmoni i rummet.

Som konstverk 
utan ram

Med inspiration 
från naturen

TRENDSPANING

En lek med det klassiska 
Harlequinmönstret, 
med inspiration från 
Elfas klassiska trådback.

GRAVITY FLOW
Ett romantiskt fritt 
fall av droppar och
 löv, inspirerat av 
Elfas meshmönster.

ZACK
Ett zick-zack motiv –
utan zick. En modern
 twist på traditionell 
träpanel.

MIMIC
Inspererad av det 
klassiska rutmönstret 
hos några av Elfas mest 
kända klassiker.

Inspirationen till mönstren 

HANNA WERNING,
FORMGIVARE

REFLECT
Med infälld 
retroformad 
spegel för extra 
karaktär.

Elfa CNC pattern for MDF sliding doors | www.byhanna.com | 2016.04.19
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MIRROR guideline

Skjutdörrar Scenic med 
fyllning Tasteful teak.

GENUINE 
WALNUT VENEER

HUMBLE ASH VENEER

WEATHERED 
GREY OAK

TASTEFUL 
TEAK

ADORABLE 
ASH

SENSIBLE OAK
INNOCENT BIRCH

NORDIC 
SENSE

Snow cloud

Tarragon

Artic night

Natural clay

På elfa.com kan du se filmen där Hanna berättar om sitt arbete med mönstren till Linear-dörrarna 
och ladda ner foldern Elfa Colour Collections.

I vinter inspireras vi av de färgskalor och 
upplevelser av material som vi möts av 
i den orörda och vilda naturen. Djupa skogar, 
bergslandskap och karga stränder skapar en 
färgpalett i gråblått och jord. Men framförallt 
handlar säsongens möte med naturen om vår 
plötsliga nyförälskelse i trä - överallt ser vi trä! 
Vi ser blonda träslag som ask och björk, 
men också det mörka tar plats, som i form 
av teakens revansch.

Elfas skjutdörrskollektion Nordic sense 
är därför högaktuell. Här har vi samlat 
våra favoritfyllningar som Tasteful teak, 
Adorable ash och Weathered grey oak. 

Om du vill inreda efter vinterns 
färgpalett i ditt hem, rekommenderar 
vi skjutdörrsfyllningarna Tarragon, 
Natural clay, Snow cloud 
och Artic night.



– Det är vårt sätt att bjuda in våra kunder att 
fira med oss, säger Jessica Hultqvist, vd. 

När Jessica och maken, tillika produktut-
vecklaren, Björn startade företaget 1996 i små-
ländska Moheda var LED-belysning ett rela-
tivt nytt fenomen på den svenska markna-
den. Designlight har sedan dess legat i fram-
kant när det gäller produktutveckling och kan 
blicka tillbaka på en mängd utmärkelser.

– Bland annat har vi vunnit Elfack Design 
Award två gånger, vilket ingen annan gjort. Vi 
har också utsetts till bästa Elnyhet på Elmäs-
san och har dessutom utsetts till Årets Företag 
i Kronoborgs län. Det är förstås väldigt posi-
tivt att få den typen av utmärkelser, det stärker 
både företaget och personalen.

Den största steget under företagets två 
decennium togs dock 2011. Då byggdes näm-
ligen ett nytt lager och kontor i Moheda.

– Det innebar att vi tog ett viktigt steg 
framåt. I och med byggnationen så kunde vi 
helt enkelt visa upp oss på ett helt annat sätt – 
man gör inte en så stor satsning utan att vara 
seriös, säger Jessica Hultqvist.

All produktutveckling och design sker på 
hemmaplan medan själva tillverkningen görs 
i Kina. 

– Vårt huvudsakliga fokus är på kvalitet 
och alla våra lampor designas efter svenska 

byggnormer och krav. Det är samtidigt något 
som syns i vår statistik: vi har bara 0,5 pro-
cents reklamationer.

En annan framgångsfaktor är att Design-
light gärna skräddarsyr belysningslösningar 
till sina kunder. 

– Vi är väldigt anpassningsbara och kan 
designa utifrån specifika önskemål. Vår ljus-
designer kan dessutom hjälpa till med att göra 
belysningsförslag. Vi har också en utbild-
ningslokal dit våra kunder kan komma och få 
lära sig om belysning, säger Jessica Hultqvist.

Vilka trender inom belysnings märker ni 
av nu?
– En tydlig nyhet är så kallade dimtoner som 
gör att man själv kan välja om belysningen ska 
vara i varmvitt eller kallvitt ljus. Tidigare har 
det varit antingen det ena eller det andra – 
med dimtoner justerar man efter behag.

Vad har Designlight på gång i framtiden?
– Vårt mål har alltid varit att vi ska bli bäst 
på det vi gör och alltid ha de bästa produk-
terna till bra pris. Nu höjer vi ribban och skall 
bli marknadsledande i Norden och vi är på 
god väg med ett stort projekt i Norge, säger  
Jessica Hultqvist.

Läs mer på designlight.nu

I 20 år har Design- 
light Scandinavian AB 

levererat högkvalitativa 
LED-belysningslösningar 
för alla behov. Jubileet  
har uppmärksammats 

med en ny produkt serie 
bestående jubileums-

produkter som sålts till 
reducerat pris hela året.

            

Inget projekt är 
det andra likt
Vårt yrke handlar om så mycket mer än bara estetik och  
design.Dethandlaromengagemang,nyfikenhetoch
 förståelse för att varje projekt är unikt och kräver sina egna 
lösningar utifrån vision, varumärke och förhållningssätt.
Medexpertkompetensinomfleraområdenskaparvi
 restauranger, kontor, hotell och andra kommersiella lokaler 
specifiktutformadeförersomskanyttjadem.

I nära samarbete tar vi oss mot målet tillsammans.

www.spectrumarkitekter.se
Howcom & Masscreation                       
Foto: Jason Strong                       

20 ÅR AV SMART BELYSNING
FÖRETAGSPRESENTATION

Björn Hultqvist, produktutvecklare och  
Jessica Hultqvist, vd.

RENOVERA 
Jämfört med oktober förra året har antalet ROT- 
företag under oktober månad minskat med  
17 procent, enligt en undersökning från Företagarna.
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COM HEM TILL 
ALLT MELLAN HIMMEL 

OCH JORD
Sveriges snabbaste bredband och 

största utbud av tv & play

Ring oss på 90 222 eller besök comhem.se

Vid jämförelse i oktober 2016 ingick det fler kanaler och playtjänster i kanalpaket från Com Hem än i övriga svenska operatörers kanalpaket.
Av totalt 112 miljoner mätningar genomförda av Bredbandskollen under 2015 hade Com Hem den högsta genomsnittliga hastigheten nedströms av alla bredbandsleverantörer i Sverige.



Funderar man på att byta fönster så finns det 
ett par saker man bör tänka på. Nya fönster 
har en livslängd på normalt cirka 40 år och 
de ska passa rent estetiskt. Fönster ska släp-
pa in både ljus och värme, men för mycket är 
inte heller bra. Och för att isoleringsförmågan 
verkligen ska fungera så är det viktigt hur de 
monteras. 

– Det är många som vänder sig till oss som 
inte har en komplett lösning, men vi hjälper 
våra kunder genom hela processen från första 
mötet till dess att arbetet är klart, säger Sebas-
tian Karlström, som äger och driver byggfö-
retag Skärgårdspartner som specialiserat sig 
på det mesta inom glas och nu är företaget 
även återförsäljare av pelletskaminerna från 
Öländska KMP.

Det var när Sebastian Karlström ville instal-
lera en kamin hemma i sitt radhus samtidigt 
som han inte ville ha en skorsten som han 
började leta efter alternativ.

– Det tog ett tag men så hittade jag KMPs 
kaminer. Med en av deras pelletskaminer så 
slipper man både skorsten och sotare. Den 
installeras genom att man gör ett hål i ytter-
väggen, fäster en väggfläkt och sen är det i 
princip bara glaset som måste putsas.

Med dagens pelletspriser får man värme 
för drygt 50 öre/kWh. 

– Pelletskaminen är ett bra komplement till 
värmepumpar när det är som kallast och elen 
som dyrast.

De finns i två olika storlekar och fyra olika 
utförande. 

– Den mindre är på 3–5 kW och passar ett 
mindre hus på cirka 100 vadratmeter. Har man 
ett större hus kan det vara bra att satsa på den 
som ligger på 3,5–6 kW om man vill ha den 
som värmekälla. Är det bara mysfaktorn man 

vill ha så funkar givetvis den mindre kaminen.
Pelletskaminerna kan ersätta upp till 80 

procent av den tidigare uppvärmningen i ett 
normalt hus och är ett bra komplement för 
den som har direktverkande el och inte vill 
investera i ett vattenburet system. 

– Kaminerna är konstruerade så att de 
enkelt kan ansluta till en gammal eller ny 
skorsten om man har sådan.

Läs mer på skargardspartner.se

HÅLL VÄRMEN MED KAMIN & NYA FÖNSTER
Energieffektivisera och 

sänk elkostnaderna  
med bra fönster och 

moderna pelletskaminer 
med hög verkningsgrad  

– kom också ihåg att 
kaminerna går att  

montera utan skorsten.

I december står 72 lägenheter klara i den inn-
ovativa stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

– Vi ingår i ett forskningsprojekt om det 
smarta hemmet. Bostäderna som byggs får 
en rad smarta lösningar, till exempel egenpro-
ducerad el, avfallskvarnar och möjligheter att 
odla kryddväxter i planteringslådor  på bygg-
nadens tak. De boende kan via en läsplatta 
själva följa och styra sin energi- och värmeför-
brukning, säger Lennart Karlsson, vd HEBA.

HEBA har också nyligen börjat investera i 
samhällsfastigheter, bland annat tre nypro-
ducerade äldreboenden i Täby, Farsta och 
Sollentuna.

– Det är en marknad som växer och vi ser 
utveckling av hyresbostäder och äldreboen-
den som ett sätt att bidra till samhällsutveck-
lingen och ta ansvar för regionens utveckling.

Att finnas nära sina kunder är en av fram-
gångsfaktorerna, menar Lennart Karlsson.

–Vi har egen personal och lokala expedi-
tioner dit hyresgäster kan vända sig. Bra dia-
log skapar trygghet, helt enkelt.

– Varje år renoverar vi dessutom äldre 
fastigheter för cirka 100 miljoner kronor och 
vi satsar hela tiden på hållbara material och 
lösningar. För oss är det viktigt att jobba lång-
siktigt samt äga och utveckla under långt tid, 
säger Lennart Karlsson.

Läs mer på hebafast.se

HEBA BIDRAR TILL  
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
HEBA har lång erfarenhet 
av att utveckla och förval-
ta hyresbostäder i Stock-
holmsområdet. För när-
varande jobbar de med 
flera spännande projekt 
och fokus på hållbarhet 
är tydligt.

Lennart Karlsson, vd HEBA.

Byggföretaget Skärgårdspartner riktar in sig på glasmästeri, byggarbeten och pelletskaminer.

Stilrena pelletskaminen Ekerum finns 
i flera olika kulörer och monteras utan 
skorsten.

SPANING 
När köket blivit hemmets hjärta och mediekonsumtionen förändrats 
i grunden, minskar behovet av vardagsrummet. Det menar antro- 
pologen Katarina Graffman, som undersökt framtidens boende,  
på uppdrag av hustillverkaren Movehome.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Med ett bestånd av 300 modernt möblerade 
företagslägenheter i Stockholm kan de erbju-
da flexibla, tillfälliga boendelösningar.

– Vi vet att bostadsbristen i Stockholm är 
ett bekymmer för företag och huvudkontor 
som vill etablera sig här och med vårt kon-
cept så kan vi bidra med en effektiv lösning. 
Vid övernattningar längre än tre veckor sän-
ker våra kunder hotellkostnaderna ända ner 
till 50 procent av hotellpriserna, säger hon.

Fördelarna att bo i en lägenhet istället för 
på hotell är många.

– Förutom ett större och bekvämare 
boende får gästerna också en helt annan 
"hemmakänsla". Man kan komma och gå 
som man själv vill, laga sin egen mat, läm-
na sina kläder över helgen och enkelt bju-
da över gäster. Dessutom kan flera kollegor 
dela på en lägenhet och checka in och ut 
utan problem – nycklarna lämnar man över 
till varandra eller via nyckelskåp.

Beautiful Apartments lägger också ner 
mycket tid på att skräddarsy boendet efter 
kundens specifika behov. 

– Det innebär att vi alltid försöker erbju-
da en adress som ligger nära arbetsplatsen 
för att korta ner restiderna för våra kunder. 

– Våra egna inredare ser också till att alla 
lägenheter har en känsla som passar med 

husets ålder, läge och stil. Det ska kännas 
personligt och som hemma. Vi har också 
stort fokus på bekvämlighet med fullt utrus-
tat kök, bra tv-utbud, städning och det kan-
ske viktigaste; stabilt WiFi och sköna sängar. 

Styrkan i Beautiful Apartments koncept 
ligger i snabbheten och flexibiliteten, menar 
Manuela Zerega Westin.

– Vi kan ta emot sista minuten-bokning-
ar samtidigt som vi bara har två veckors 
uppsägningstid. Det gör att vi snabbt kan ta 
emot nya gäster med kort varsel, utan krång-
liga procedurer, säger hon. 

En som ofta vänder sig till Beautiful Apart-
ment är Lena Rekdal, vd på Newcomers. Ur 
hennes perspektiv är det ett enkelt val.

– Många av våra kunder har inte möjlig-
het att resa till Sverige före deras arbetstill-
stånd har blivit godkända. Att kunna börja 
arbeta direkt och bo i en fin lägenhet som 
de kan flytta in i när de landar gör mycket 
för hur bra de mår på jobbet. Under tiden 
de bor i ett temporärt boende söker de efter 
en bostad att hyra i andra hand där de kan 
bo länge. Från ett kostnadsperspektiv så är 
BeAps ett jättebra alternativ till hotell, då du 
har större yta, kan rå dig själv till en betyd-
ligt lägre kostnad, säger hon och tillägger:
– Ibland undrar vi om BeAps trollar med 

knäna, de får liksom alltid till det. Vi har 
samarbetat med BeAps i många år eftersom 
vi vet att våra kunder blir väl bemötta och 
bostäderna håller hög kvalitet. BeAps-tea-
met tar hand om allt med gott humör och vi 
får väldigt positiv feedback från kunderna. 

Manuela Zerega Westin blickar nu framåt 
– och mot nya marknader.

– Företagen har samma bekymmer att 
hitta vettiga tillfälliga boende i Göteborg och 
Malmö som i Stockholm så just nu siktar vi 
på att etablera oss även där. Dessutom har 
vi ett lägenhetshotell på gång i Stockholm 
under 2018, säger hon.

FLEXIBLA BOENDELÖSNINGAR 
HYLLAS AV FÖRETAGEN

Stockholmsbaserade 
företag som letar  

bostad åt konsulter och  
nyanställda har ofta 

en dyster andrahands-
marknad eller dyra hotell-

vistelser att välja mellan. 
Men det finns bättre  

alternativ. Det vet Manuela 
Zerega Westin, som 2012 

startade bostadskonceptet  
Beautiful Apartments.

INFO

Beautiful Apartments startade  
sin verksamhet 2012.
Idag är man 6 anställda och har 300 
lägenheter runt om i Stockholm.
Under 2017-2018 planeras etableringar 
i Göteborg & Malmö. 

www.beaps.se
Mauela Zerega, Beautiful  
Apartments.

FÖRETAGSPRESENTATION

Styrkan i  
Beautiful Apartments 
koncept ligger i snabb-
heten och flexibiliteten

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



VÄLJ DET TRYGGA SÄTTET!
Ska ni borra efter vatten eller energi?  
Anlita en Certifierad Brunnsborrare

Svenska Sol, är till skillnad från många andra 
i branschen, helt och hållet fokuserade på sol-
energi och hjälper således sina kunder i alla 
steg; från att söka investeringsstöd, till att söka 
bygglov och sedan själva installationen av sol-
panelerna. Svenska Sol sköter också kontak-
ten med nätägaren, när det gäller frågor om 
att sälja sin överskottsel.

Att växla om till solenergi är samtidigt 
något som också uppmuntras från myndig-
hetshåll. Privatpersoner har möjlighet att få 
ett investeringsstöd på 20 procent och företag 
kan få stöd på 30 procent. 

För att processen ska vara så effektivt 
som möjligt gör Svenska Sol alltid person-
liga möten med kunden, offerter ges därför 
aldrig över mejl eller telefon. På så sätt blir 
det alltid skräddarsydda lösningar baserade 
på hur huset ligger i förhållande till solen, 
takets storlek och skick. Om det rör sig om 
ett gammal tak som inte lämpar sig för sol-
paneler gör Svenska Sol dessutom de nöd-
vändiga renoveringarna.

Svenska Sol ser att intresset för solenergi-
lösningar ökar lavinartat. Dels handlar det 
om människor som helt enkelt vill säkra sina 
elkostnader, eftersom elpriserna förväntas sti-
ga, och del är det människor som har sikte på 
att bli helt självförsörjande. Många har förstås 
också med sig miljötänket – det blir således 

allt vanligare att man vill göra medvetna val.
En tydlig kundgrupp är jordbruken, efter-

som det är verksamheter som kräver myck-
et energi. Svenska Sol installerar inte bara 
solceller på taken utan erbjuder även mark-
baserade lösningar som ger en ännu större 
avkastning.

Solenergitekniken utvecklas och förbättras 
i väldigt hög tak, något som Svenska Sol hela 
tiden håller sig a jour med. Dagens paneler 
genererar mer el än gårdagens, samtidigt som 
priserna i många fall sjunker. I Svenska Sols 

fall är det paneler från kända och väletablera-
de producenter som LG och Trina. Dessutom 
erbjuder man en garanti på 25 år.

Förutom de traditionella solcellslösningar-
na har Svenska Sol andra solprodukter, bland 
annat elbilsladdare och hela carportar med 
solceller. Billaddarna finns både till villaägare, 
som en enskild enhet, eller till bostadsrättsför-
eningens garage – då med en väggmonterad 
laddningsenhet. Nästa år lanserar Svenska Sol 
ytterligare solcellsprodukter.

Läs mer på svenskasol.se

Solen är en fantastisk  
resurs, något som allt 

fler börjar inse. Det vet 
man på Svenska Sol, 
en helhetsleverantör 

av solpaneler. Sol celler 
på taket generar el 

till hushållet, pengar i 
form av överskottselen 
man kan sälja, och inte 

minst en rejäl minsk-
ning av den egna  

klimatpåverkan.

LYSANDE FRAMTID FÖR SVENSK SOLENERGI

SVERIGES FÖRSTA
PARKINSONBOENDE

NÄSBYPARKS PARKINSONBOENDE ÄR SVERIGES 
ENDA BOENDE SPECIFIKT INRIKTAT FÖR DIG MED 
PARKINSON ELLER ATYPISK PARKINSONISM. 

BOENDET HAR PLANERATS OCH INRETTS I SAM-
ARBETE MED PARKINSONFÖRBUNDET. VÅRA MED-
ARBETARE ÄR UTBILDADE INOM PARKINSON OCH 
VI ÄR CERTIFIERADE FÖR VÅRT KVALITETSARBETE. 

VÄLKOMMEN TILL HSB OMSORG!
VI HAR LEDIGA PLATSER.

010-442 16 31
NASBYPARK@OMSORG.HSB.SE

LEDIGA
PLATSER!

SVENSKA SOL

FÖRETAGSPRESENTATION

LARM GAV TORRA NÄTTER
Sängvätning, eller enures som är den 
medicinska termen, är vanligare än 
vad många tror. Var tionde sjuåring 
kissar regelbundet i sängen och en av 
hundra femtonåringar är sängvätare. 
Pojkar drabbas i större utsträckning 
än flickor och den vanligaste orsaken 
är en senare mognad av de nervsys-
tem som styr blåsan.

De flesta sängvätare upplever sitt problem som 
genant och de får inte sällan sämre självförtroen-
de och oroar sig för att sova borta. Men det finns 
mycket hjälp att få. Behandling med moderna 
tekniker, till exempel enureslarm kan hjälpa 
sängvätare att bli och förbli torra på natten.

Larmet består av en sensordel och en larm-
del. När de första urindropparna når sensorn 
utlöses larmet – på så sätt lär sig barnet att 
reagera på kroppens egna signaler och vakna 
innan det blir vått i sängen. Carin och hennes 
familj har kämpat länge med sonens sängvät-
ning. Idag är han elva och har varit torr i ett år 
– tack vare larmbehandling.

Men när sonen var sex år kissade han fortfa-
rande i sängen. Inte ibland. Utan varje natt. En 
till två gånger. Situationen fick Carin och hen-
nes man att vända sig till vården, varpå de blev 
remitterade till en barnläkarmottagning. Här 
fick de höra att deras fall inte var prioriterat.

– Man tyckte väl att han fortfarande var 
så liten. Då uppsökte vi en privat barnläka-
re med erfarenhet av sängvätning. Här gick 
det bättre och vi fick desmopressin utskrivet 
– ett hormon liknande läkemedel som tillfäl-
ligt minskar kroppens urinproduktion. Men 
behandlingen gav inget resultat. Det hände 
ingenting, säger Carin.

De nattliga aktiviteterna fortsatte. Man för-
sökte så gott det gick med olika typer av under-

lägg för att slippa tvätta madrasserna varje dag. 
Veckorna gick. Blev till månader. År.

– Vi var noga med att inte skuldbeläg-
ga. Han kunde ju liksom inte hjälpa att han 
inte vaknade. Samtidigt var det såklart någ-
ra påfrestande år för oss allihop. Att vara lugn 
och visa förståelse när man blir väckt mitt i 
natten. Varje natt. Det var tufft.

Ungefär tre år efter försöket med desmo-
pressin fick man en ny remiss till en barnläkar-
mottagning. Carins son skulle snart fylla tio år.

– Nu rekommenderade man oss att 
behandla med larm. Sagt och gjort. De valde 
ett litet, trådlöst larm där sensorn sätts fast i 
byxan och som avger en signal när den kom-
mer i kontakt med fukt. De första nätterna 
fick Carin eller hennes man väcka sonen när 
larmet gick. De följde med honom upp så han 
fick kissa klart och så nya sovkläder och på 
med larmet igen. Men efter bara en knapp 
vecka började han vakna själv av larmet.

– Visst, vi behövde byta byxor, men han 
fixade det själv nu. Och så en morgon, efter 
ytterligare en vecka, var han plötsligt torr när 
han vaknade. Nästa natt gick också bra. Efter 
alla år av avbruten nattsömn fick vi nu sova 
allihop. Behandlingen tog bara två veckor. Jag 
tycker verkligen det visar att betingning fung-
erar – att det går att lära hjärnan att vakna 
innan det är för sent.

För säkerhets skull använde de larmet i 
ytterligare en månad. Men det förblev tyst i 
huset. Han var torr nu. För gott.

Läs mer på sangvatningsbutiken.se

Läs mer om Avanti System  
på nästa uppslag

ANNONS
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Hjärnan bakom byggnaden är arkitekt Åsa 
Lundberg, som gjorde den första skissen 
redan 2011.

– Det kommunala bolaget som bygger 
huset ville ha ett speciellt hus samtidigt som 
det skulle vara rationellt, säger hon.

Resultatet har fångat in båda aspekterna. 
Stadstornet är speciellt i många avseenden. 
Förutom en fin plåtfasad är huset, tack vare 
balkongernas böjning, ovalt.

Att designa ett helt nytt hus i en klassisk 
miljö är samtidigt inte utan sina utmaningar.

– Det är ett ganska avancerat hus för att vara 
ett bostadshus, inte minst tack vare den ova-
la formen, som gör det till ett mer skulpturalt 
objekt. Det har gjort att det är väldigt många 
radier som vi måste förhålla oss till och det har 
ställt krav både på oss som ritat, bolaget som 
bygger huset och företaget som tillverkar fasad-
plåtarna och de inglasade balkongerna. 

Just plåtfasaden har inneburit en hel del finlir.
– Eftersom huset är så högt så finns det all-
tid en risk för att vinden ger upphov till höga 
ljud. Därför har fasadplåtarna testats i vind-
tunnlar på KTH för att hitta ett mönster som 
inte låter så mycket. En tidigare design som 
testades lät lika högt som en domarviss-
la men med stöd av en duktig akustiker så 
har vi designat ett mönster som ska fungera, 
säger Åsa Lundberg.

– Utsikten från Stadstornet är en annan 
viktig aspekt. Alla lägenheterna har dessutom 
balkong, de flesta har till och med två, så att 
man kan se ut i flera väderstreck.

Stadstornet förväntas ha inflyttning till 
sommaren 2017. Under processens gång har 
också den tänkta målgruppen ändrats en aning.

– Det har byggts ganska mycket i Piteå de 
senaste åren och de flesta nybyggen har haft 
samma kundgrupp, det vill säga människor i 
övre medelåldern med utflugna barn som vill 
sälja sitt hus och flytta till en mindre lägenhet. 
Men på hösten 2014 så insåg man att upplägget 
med fyra ganska stora lägenheter per våning 
inte var optimalt – det fanns redan många lik-
nande i stan. Därför gjorde vi om husets nedre 
halva och har byggt fler och mindre lägenheter. 
Tanken är att även unga människor kan tän-
ka sig att bo här. Således passar huset idag för 
människor med olika önskemål och behov.

Mottagandet för Stadshuset har varit 
mycket positivt bland Piteåborna, menar Åsa 
Lundberg.

– Framförallt är det många unga människ-
or som tycker det är kul att det nu händer lite 
nytt. Jag tycker också det är väldigt roligt att 
ett kommunalt bostadsbolag satsar så mycket 
som de faktiskt gör, säger hon.

Att bygga höga hus tycks samtidigt vara en 
trend på fler ställen.

– Jag vet att många mindre orter diskuterar 
höga hus, att man vill ha något som som stick-
er ut. I Piteås fall blir det också ett sätt att byg-
ga ett häftigt hus, inte bara högt, för att mäta 
sig med Luleå, som man alltid haft en viss 
rivalitet med. 

Piteås skyline håller på 
att få ett helt nytt utseen-
de. Just nu växer stadens 

hittills högsta hus fram. 
Stadstornet blir med sina 
16 våningar mer än bara 

ett modernt bostadshus – 
det blir ett nytt riktmärke 

för hela trakten.

STADSTORNET BLIR  
PITEÅS HÖGSTA BYGGNAD

Jag tycker också det  
är väldigt roligt att ett 
kommunalt bostadsbolag 
satsar så mycket som de 
faktiskt gör

Åsa Lundberg, Lundberg 
Arkitektur.

Stadstornet står färdigt i vår, med  
beräknad inflyttning till sommaren 2017.

nära så många lägenheter 
har byggts i Sverige i år, enligt 
Sveriges Byggindustrier.

65 000 BOENDE 
En färsk undersökning från Mötesplatsen bland svenska 
singlar visar att kvinnor, i betydligt större utsträckning än 
män, söker efter ett särboförhållande.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

9



Bygg ut huset 
fast du inte är 
stenrik. 

Vi hjälper dig göra allting lite enklare. Vi svarar på  kluriga 
byggfrågor och hjälper dig hitta kvalitets säkrade hantverkare. 
Och genom medlemsrabatterna får du dessutom pengar över 
till annat. Bli medlem idag – du betalar bara 395 kr fram till 
december 2017!

Läs mer och bli medlem på  
villaagarna.se/renoverahus!

RABATT PÅ 
BYGGMATERIAL!
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Med oss blir du hemma med det mesta

Djupare borrhål där det är ont om borrnings-
yta, värmepumparnas ökande verkningsgrad, 
bättre arbetsmiljöregler och stärkta koppling-
ar mellan näringsliv och akademin är några 
exempel som möjliggör utvecklingen mot att 
också kunna erbjuda större fastigheter effek-
tiva geoenergilösningar. 

– Vi ser en utveckling där allt större fast-
igheter som sjukhus, shoppingcenter och 
bostadsrättsföreningar väljer geoenergi, 
säger Dominika Rydel, vd på Avanti System 
AB som är servicebolag till Sveriges Avanti-
Borrare Förening. 

Tidigare så har villamarknaden stått för 
den största efterfrågan för geoenergi.

– Idag ser vi en eftermarknad med bland 
annat tilläggsborrning samt byte till nya och 
effektivare värmepumpar. Framgångsrika 
försök att borra djupare centralt i storstäder 
innebär också ökade möjligheter för stör-
re fastigheter att nyttja förnybar geoenergi, 
säger hon.

I strävan mot att uppnå våra miljömål 
genom nyttjandet av förnybar energi, erbju-
der en del aktörer idag fastighetsägare möj-
ligheten att istället för att äga själva geoen-
ergianläggningen, att betala för driftenergi 
och effekt.

Kopplingen mellan näringslivets behov 
och forskningens framsteg skapar en snabb-
växande utveckling. På KTH och Chalmers 
pågår för närvarande fem forskningspro-
jekt inom geoenergi, samtliga med stöd från 
industrin. Under de senaste åren har tre dok-
torsavhandlingar presenterats med fokus på 

förbättrad teknik för energiuttag, kartlägg-
ning och uppföljning av markens egenskaper 
(DTRT), samt utveckling av verktyg för berg-
värmeanläggningar med lutande borrhål.  

– Dessa projekt innebär helt nya möjlig-
heter för branschen då dimensionering och 
drift kan anpassas till lokala förutsättningar, 
säger Dominika Rydel.

Hon lyfter även fram ett av KTH-projek-
ten som fokuserar på samproduktion mellan 
sol- och geoenergi.

– Projekten startade förra året och ska 
vara klara i mitten av 2018. Forskning kring 
förnyelsebar samproduktion och värmelag-
ring är spännande och kan komma att bety-
da mycket för en hållbar och energieffektiv 
samhällsutveckling.

– Nya innovationer fortsätter att komma. 
Till exempel kring flerfamiljshus. Våra relativt 
kallare borrhål hjälper solceller att produce-
ra mer el samtidigt som värmen lagras i mar-
ken och återanvänds vintertid. Under Nord-
bygg 2016 delades även Stora Inneklimatpri-
set ut, där kandidaterna tävlade med produk-
ter och tjänster för förbättrat inneklimat. De 
som vann utnyttjade bland annat en teknik där 
geoenergi kombineras med solvärme. 

Även om svensk geoenergi ligger i framkant 
är det viktigt att vi lär av den internationella 
marknaden, menar Dominika Rydel. I Kina 
och USA till exempel borras det geoenergila-
ger med över tusen energihål. 

– Här bidrar Avanti genom att förbättra 
samarbetsnätverken och kommunikationen 
mellan branschens olika aktörer.

– Därför medverkar vi också inom IGSHPA 
Sweden, en svensk filial av den internationel-
la bergvärmepumpsföreningen, som under 
KTH:s vingar länkar samman branschaktö-
rer med forskning. Det är en kanal för nät-
verk och utbyte, men också för utbildning av 
studenter. Innovativa samarbeten för bran-
schen framåt.

FOKUS PÅ FRAMTIDENS GEOENERGI
Sverige är med sina 

över 500 000 anlägg-
ningar ledande i världen  

inom geoenergi och 
utvecklingen går mot allt 
större geoenergiprojekt 

och samproduktion  
mellan olika energiformer.

FÖRETAGSPRESENTATION

INFO

Sveriges Avanti-Borrare Förening är  
en ideell förening som rikstäckande 
förenar certifierade borrentreprenörer  
i branschen. Fokus för verksamheten  
är borrning efter vatten, geoenergi 
(bergvärme) samt grundläggning.
Läs mer om vår verksamhet på 
www.avantisystem.se 

Dominika Rydel, vd  
på Avanti System AB. 
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skanska.se/bostad

Spelar det någon roll  
för miljön hur du bor?
Det finns många saker man kan göra för att vara lite mer miljövänlig.  
Som att sopsortera eller att lämna bilen hemma. Ett annat sätt är att  
köpa ett nytt Svanenmärkt hem från oss. Då kan du vara med och  
skapa en bättre värld för kommande generationer bara genom att bo.

Från och med 2017 skapar vi bara Svanenmärkta hem.   
Är du redo för nästa steg?

Läs mer på ärduredo.se



Den största svensk-franska fastighetsbyrån på 

FRANSKA RIVIERAN

+46 (0)8 511 60 919 +33 (0)4 92 98 92 54        contact@wretmanestate.com

www.wretmanestate.com

Nice | Takvåning | Öppen planlösning
122 m² | Söderläge | 1 280 000 €

Mougins | Gångavstånd | Sydvästläge
114 m² | Terrass 50 m² | 700 000 €

Cannes | La Croisette | Penthouse
2 sovrum | Sydvästläge | 1 650 000 €

Antibes | 800 m till stranden | 68 m²
2 terrasser | Mycket ljus | 395 000 €

Nice | Härlig utsikt | 2:a på 53 m²
Balkong | Söderläge | 320 000 €

Vence | Villa på 280 m² | 5 sovrum
4 badrum | Söderläge | 1 900 000 €

Cannes | Centralt | Sydvästläge
2 sovrum | 2 badrum | 1 060 000 €

Cap d’Antibes | Modern nybyggd villa
4 sovrum | 4 badrum | Unikt objekt

Cannes | Bästa läget framför havet
 3 sovrum & 3 bad | Renoverad | 2 700 000 €

  Mougins | Stor terrass | På golfbanan
112 m² | 3 sovrum & 3 badrum | 650 000 €

Saint-Laurent-du-Var | Havsutsikt
Rymlig terrass | Dubbelgarage | 245 000 €

 Tourrettes | Uppvärmd pool | 2000 m² tomt
 4 sovrum & 2 badrum | 185 m² | 574 000 €

 Nice | Framför havet | Hänförande utsikt
Översta våningen | 122 m² | 1 095 000 €

Valbonne | Byggbar tomt i inhägnat område
Bästa läget | 1500 m från byn  | 410 000 €

Valbonne | Hus i inhägnat domän med pool
3 sovrum | Idealiskt läge | 369 000 €

Menton | Framför havet | Ljusa ytor
Nära till affärer | 3 sovrum | 750 000 €

5 kontor på Franska Rivieran: Cannes, Nice, Antibes, Fayence-området & i inlandet bakom Nice.
Vi är 25 medarbetare på plats som bor & arbetar på Franska Rivieran & känner till området från St Tropez till Italienska gränsen utan & innan.

Vi erbjuder tusentals objekt & utför en skräddarsydd sökning med fokus på era önskemål.
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I Holgersdotters ateljé  
kombineras läder, fjädrar,  
organza, ull och pärlor till  

just det rätta uttrycket, 
 genom ett konstnärligt  

öga och skickliga  
hantverkarhänder.

Vi möter Margareta Holgersdotter i hennes 
nyöppnade ateljé och showroom i Täby Kyrkby. 
Här finns spännande material längst väggarna  
och armaturerna i taken visar inga begräns-
ningar. Det är i Stockholm och på Gotland som 
hon skapar sitt magnifika hantverk. 

Holgersdotter skräddarsyr mobila instal-
lationer för rummet. Hon är mest känd för 
sina fantasifulla och spännande lampor, men  
Holgersdotter tar även fram unika rumsav-
skiljare, tavlor, mattor, puffar och kuddar. 

Materialen är A-O i hennes skapelser och 
inköps från jordens alla hörn.

Hur går arbetsprocessen till?
Holgersdotter får genom en första kontakt 
med kunden en känsla av vad platsen behö-
ver. Kunden kan med fördel lämna fotogra-
fier, inredningsdetaljer eller bara tankar och 
uttryck på vad hemmet signalerar och har för 
behov. Holgersdotter tolkar intrycken och ger 
förslag på material och form. I ateljén dukas 
det upp ett smörgåsbord med material och 
möjliga format. Därefter tas inredningsdetal-
jerna fram och får sin plats i kundens hem. 
Holgersdotter förstärker den befintliga inred-
ningen med en skapelse som pricken över i.

Holgersdotter utvecklar även inrednings-
detaljer till offentlig miljö. Hon är känd för 
sin haute couture som skapar spännande sam-
tal. Man kan se hennes skapelser på Bomans 
Hotell i Trosa, Smakrike krog i Ljugarn och 
Valluga Hotell i S.t Anton. Inget uppdrag är 
för litet eller för stort.

HAUTE COUTURE SKAPAR SAMTAL

Ett smörgåsbord med material  
och form dukas upp.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Room Apartment Hotell är hotel-
let för dig som tröttnat på trånga 
hotellrum. Här erbjuds gästerna 
atmosfäriska hemtrevliga lä-
genheter som är moderna med 
anpassade hushåll. Room Apart-
ment hotell är ett prisvärt och 
bra alternativ för de som behöver 
boende för längre perioder, en 
vecka eller enstaka nätter. 

Maria Sjödin, platschef på Room Apartment 
Hotel: 

– Efter namnbytet 2014 med ny logga har vi 
förverkligat vårt mål att nå en bredare målgrupp. 
Det har fört med sig att vi har utökat och byggt 
nya ljusa, moderna och e� ektiva lägenheter efter 
en av Västerås populära gator i city. 

Hos Room Apartment Hotel får gästen lägen-
hetens bekvämlighet i de centrala delarna, men 
fortfarande i lugna områden. 
– Alla ska känna sig speciella och unika hos oss, 
säger Maria Sjödin. Vi erbjuder varierande servi-
cegrad, med möjlighet till tilläggstjänster, och 
storlekarna på lägenheterna är från 20 till 150 
kvadratmeter.

Till Room Apartment Hotel kommer gäster 
från hela världen, och varje möte är unikt. Före-
taget skräddarsyr gärna vistelsen efter kundens 
behov och har bred erfarenhet av event, med en 
av Västerås vackraste festvåningar och konferens-
lokaler.

Sponsrar kulturen
Man får alltid nånting tillbaks. På Nyårskalazet 

”Västerås är så mycket bättre”  22-02 kommer en 
massa sköna band som fyller kalazet med många 
stilar .Allt från Irländsk glad musik till Mother 
Minks spännande framtoning blandat med rap-

peri från Osten af och Governor Andy. Vår su-
pertrollkarl Seth Engström kommer att mingla 
runt och överraska oss med sina otroliga trix. 
23.30 Stadshustornsklockkonsert. På temat 
Rockn Roll samspelar klockorna med Dan Eid-
erfors, Svante Drake och BicycleBeat innan tolv-
slaget. 23.45 ”Ja må vi leva”   sjunger vi tillsam-
mans med tornet  2400 STORT FYRVERKERI 
i Vasa Parken.  Sedan fortsätter Kalazet på Väs-
terås Konserthus fram till 02.00

”Vi älskar sjön!”
– Vi på företaget älskar att vara på sjön och ta del 

av den lugnande njutning en båttur ger. Bada, 
simma och enkelt hoppa i vattnet efter en het 
bastu på Ooops! 

Hotellet vid Västra holmen har man tillsam-
mans med konstnären Mikael Genberg. 

– Det ruskar om ens minnen om hur överras-
kat uppfriskande det kan vara med friskt kallt rent 
Mälarvatten. 

På Ooops! � nns även möjligt att bo över 
eller  ha sjöparty, styrelsemöte, bröllopsnatt 
med mera.

 �

av den lugnande njutning en båttur ger. Bada, 
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Lägenhetshotell, festvåning och
 konferens i Västerås City

Vi har nå´t till dig!
Room APARTMENT HOTEL

God Jul och Gott Nytt År
önskar

NYÅRSKALA  ET NYÅRSKALA  ET 
ARTISTER & FYRVERKERI

31/12 VÄSTERÅS KONSERTHUS 22-02
NYÅRSKALAZET.SE • ENTRÉ 199:-

Room Apartment Hotel presenterar stolt:

års jubileum

1997-2017

Foto: Peter Knutson



– Bostaden är ofta den största affären man 
gör i sitt liv. Då borde det vara mer prioriterat  
att skydda den, och familjen, från bränder, 
säger han.

Passivt brandskydd kan innebära många 
saker. För Eld och Vatten handlar det främst 
om brandskyddsfärg för trä och stål samt så 
kallade brandsäkra luftspaltsventiler med 
momentant brandstopp. Båda produkterna 
har som syfte att hindra brandspridning.

– Brandskyddsfärg kan dels användas som 
flamskydd som förhindrar att en brand spri-
der sig på till exempel en trävägg. Det är ofta 
ett krav i offentliga lokaler. Vidare finns det 
färg som är svällande som oftast används på 
trä som är av en viss tjocklek – vanligtvis 
gamla fina spegeldörrar i trä som man hit-
tar i gamla slott, herresäten, pensionat och 
hotell. Vi har bland annat tillhandahållit färg 
till Gripsholms slott.

– Luftspaltventilerna gör så att lågor och 
gnistor inte kommer in i fasader och tak-
fot, det vill säga  de utrymmen där branden 
snabbt sprider sig och åsamkar stor skada. 
Detta kallas att ha ett brandskalskydd. FB luft-
spaltsventilerna är de enda som är testade och 
godkända enligt EI30-EI90. Det vill säga skyd-
dar mot brandgenomträngning 30-90 minu-
ter, från första sekund. 

Men många hus- eller bostadsrättsägare har 
inte ett tillräckligt brandskydd, menar Erik 
Wahlström.

– Det sker cirka 20 bostadsbränder i Sverige 
per dag och enligt en undersökning så är det 
flera tusen svenska radhus som har bristfälligt 
brandskydd. Vi tycker därför att det är vik-
tigt att man får till en annan mentalitet när 
det gäller brand och säkerhet. Branden spri-
der sig snabbt upp i takfoten, och oftast med 
resultatet att hela radhuslängan brinner ner. 
Med FB brandsäkra ventiler förhindras dessa 
totalskador.

– Vi brukar jämföra med bilar. Den som 
köper en bil idag är väldigt angelägen om att 
den ska vara så säker som möjligt. Varför då 
inte ha samma tänk kring sitt hem?

I Sverige råder en nollvision som säger att 
inga människor ska omkomma i bränder.

– Men samtidigt har vi byggregler som 
mest fokuserar på att man ska kunna ta sig ut 
ur ett brinnande hus, snarare än att huset ska 
byggas för att minimera brandrisken. Det är 
lite paradoxalt, säger Erik Wahlström.

Eld och Vatten jobbar mycket med infor-
mationsspridning om brandsäkerhet, bland 
annat genom att anordna utbildningar och 
konferenser på olika teman. 

– Vi vill att fler ska få upp ögonen för vik-
ten av brandskydd och de lösningar som vi 
kan erbjuda. Vi jobbar aktivt med passivt 
brandskydd, helt enkelt.

Läs mer på eldochvatten.com

Väldigt många är beredda 
att lägga flera miljoner på 
hus eller lägenheter men 

när det kommer till brand-
skydd av bostaden är man 

ofta inte lika benägen att 
spendera särskilt mycket. 

Det menar Erik Wahlström 
på Eld och Vatten (EOV 
Sverige AB), ett företag 

som specialiserar sig på 
passivt brandskydd.

JOBBAR AKTIVT MED  
PASSIVT BRANDSKYDD

Inspirerande julklappstips

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Vackra smycken 
för hem 
& trädgård 

Smycka
fasaden TRADSPIRA.SE

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Vackra smycken 
för hem 
& trädgård 

Smycka
fasaden TRADSPIRA.SE

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Vackra smycken 
för hem 
& trädgård 

Smycka
fasaden TRADSPIRA.SE

Gomera spartrappa
Design till ett bra pris! 

Phoenix spartrappa
Design till ett bra pris! 

www.byggera.se  |  Tel: 08-626 90 21

K-märkt dörr från Gripsholms slott målad 
med HW01och  behandlad med topplack 
av linoljefärg – Så här kan man alltså uppnå 
högt brandskydd utan att det syns.

Målning med HW01 samt täckmålade med 
linoljefärg för att behålla ursprunget. Brand-
klassen som uppnås är över EI30.Brandsäkra luftspaltsventiler för-

hindrar brandspridning i fasad.
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EN BLÅ FASTIGHETSHIMMEL 
MED NÅGRA FÅ MOLNTUSSAR

Bjurfors är ett av Sveriges ledande, största och 
äldsta privata mäklarföretag. Med 430 med-
arbetare är Bjurfors ett företag med lång his-
toria och erfarenhet av bostadsmarknaderna 
i Stockholm, Göteborg och Malmö och med 
verksamhet i flera andra städer.

– De senaste åren har vi etablerat oss i min-
dre men expansiva städer som Helsingborg 
och Västerås. För oss är nyckeln till framgång 
helnöjda kunder. Därför är vi alltid är måna 
om att hitta rätt köpare till rätt bostad, och all-
tid till rätt pris, säger Bjurfors Stockholms VD 
Pontus Kopparberg. 

Bostadsmarknaden ser fortsatt ljus ut i 
Stockholm. Räntan är för närvarande myck-
et låg, inflyttningen är hög och en bra arbets-
marknad bidrar till ett fortsatt stort intresse 
från köpare och säljare.

– Marknaden präglas av ett större utbud, 
framförallt på bostadsrätter, än de senaste 
åren och prisförändringen är för närvaran-
de liten. Jag tror på en relativt stabil marknad 
utan de prisuppgångar vi sett de senaste åren.

Första juni i år infördes ett amorterings-
krav för alla som lånar mer än halva bosta-
dens värde. Något som kan vara både bra och 
mindre bra. 

– Vi ser att det kylt av marknaden främst 

vad gäller mindre lägenheter. Det är dock 
positivt att den rätt långa tiden av osäkerhet 
kring amorteringskravet nu är borta. 

Bankernas krav på ökad handpenning har 
också påverkat marknaden en aning. 

– Man har stramat upp sin kreditgivning 
och blivit mer selektiva. Detta har ökat kravet 
på egen kontantinsats eller hjälp från föräldrar 
vid det första bostadsköpet. I grunden är det 
en sund utveckling men det försvårar för ung-
domar från resurssvagare familjer.  

Det finns en del som påverkas av bostads-
marknaden. Inflyttning, arbetsmarknad och i 
förlängningen även kommunernas skattebas. 
Då nyinflyttad arbetskraft bidrar till att öka 
skatteintäkterna. Pontus Kopparberg menar 
att bostadsmarknaden är dysfunktionell. 

– Det är den eftersom den inte förmår 

leverera bostadsalternativ till olika typer av 
hushåll i varierade skeden av livet. Vi har en 
väl fungerande marknad för ägda lägenheter 
men en reglerad hyresmarknad. 

En konsekvens av den dysfunktionella mark-
naden blir att företagen i storstäderna får pro-
blem att rekrytera då deras personal har svårt 
att hitta en bostad. 

– Det naturliga vore att införa marknadshy-
ror och trappa av räntebidraget. Man bör dock 
gå försiktigt fram men nu är en bra tid att bör-
ja eftersom räntorna är rekordlåga och då blir 
effekterna för hushållen begränsade.  Vi behö-
ver också minska inlåsningen, alltså att höga 
priser i tillväxtområden, hög reavinstbeskatt-
ning och omsättningsskatt på villor som mins-
kar viljan och möjligheten att flytta till jobb.

För den som ska investera i en bostadsrätt 
eller villa är de viktigaste argumenten för köp 
fortfarande läget och tillgång till bra kommu-
nikationer. En faktor som börjar synas vid 
köp av lägenheter är bostadsrättsföreningar-
nas ekonomi. 

– Ett bra råd är att noga studera förening-
ens ekonomi och exempelvis räkna ut vilken 
skuld föreningen har per kvm. Allt för att slip-
pa överraskningar efter köpet.

Den svenska bostads-
marknaden har haft en 

positiv utveckling de 
senaste åren. Den ser ut 
att fortsätta men stabili-

seras något. Det ser allt-
så ljust ut även framöver 
men det finns tendenser 

till moln på den annars 
blå himlen.  Vi har pratat 

med Pontus Kopparberg, 
VD Bjurfors Stockholm.  

Jag tror på  
en relativt  
stabil marknad utan 
de prisuppgångar vi  
sett de senaste åren.

Pontus Kopparberg,  
vd Bjurfors Stockholm.

FOTO:  BJURFORS

FÖRETAGSPRESENTATION
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UNDER GRANEN 
VR-glasögonen blev årets julklapp enligt HUI men 
om man lyssnar på butiksägarna så är det hörlurarna 
som kniper förstaplatsen, enligt ElektronikBranschen.



Julen och nyår kan betyda stress för våra 
husdjur. Förutom smällare och raketer bör 
man också hålla dem borta från bland annat 
lök, choklad, russin och bittermandel, vilka 
kan vara giftiga för hundar.

FYRFOTA

Hur exakt dagsljuset påverkar oss är ännu 
oklart, men att det är viktigt för vårt välbefin-
nande är vetenskapligt bevisat. Dagsljuset styr 
hormonnivåer, halten D-vitamin i kroppen, 
hur lever och njurar arbetar, ämnesomsätt-
ning, sömn och vakenhet samt troligen även 
humör. Att integrera det unika nordiska ljuset 
i arkitekturen är således bra för humöret, men 
också för miljön och plånboken. 

Glas kan användas till så mycket mer 
är bara traditionella fönster och gifter sig 
väl med andra material. Våga utmana for-
men och storleken på glaspartierna! De ger 
karaktär till ditt hem samtidigt som de kny-
ter samman interiören med exteriören. Har 
du turen att ha naturen som granne behöver 
du ens inte tapetsera. Med stora glaspartier 
kan du följa naturens skiftningar och har en 
ny ”tapet” varje dag. 

Sätt in skjutdörrar och du kan enkelt flytta 
utomhus så fort vädret tillåter. Eller välj vik-
dörrar som du kan öppna helt så att rummet 
blir en del av trädgården. Glas passar till allt. 
Och gör dig glad.

Men hur står sig val av stora fönster mot 
miljö och energieffektiv lösning? 
– God arkitektur utgår från dina behov. Idag 
finns det riktigt bra och energismarta lösningar  
- faktum är att det bara är fantasin som sätter 

gränser, säger Melinda Lemke, marknadschef 
Schüco Sverige.

Schüco är ledande leverantör av högkva-
litativa fönster, dörrar och fasadsystem i alu-
minium. Deras produkter säljs runt om i värl-
den och uppfyller de högsta kraven på design, 
komfort, säkerhet och energieffektivitet. De 
skräddarsys och tillverkas lokalt av utvalda 
Schüco Partner.

– Vi fokuserar på designade användarvän-
liga, komfortabla och energieffektiva lösningar. 
Ditt hem ska kunna vara en plats som speglar 
din personlighet och tillgodoser just dina behov.

Att välja fönster handlar inte bara om ener-
gieffektivitet och pris. Det handlar om att välja 
en stil och ett material som passar både husets 
karaktär och den arbetsinsats du är beredd att 
lägga ned på kommande underhåll. Valet av 
fönster påverkar också nästkommande gene-
rationer. 

Därför är det värt att fundera över funktio-
ner och smarta tillbehör. Tänk igenom place-
ring och solskydd, öppningstyper och eventu-
ellt vädringsläge, vilken inbrottsklass du önskar 
samt hur du ska kunna putsa fönstren. Du kan 
också fundera över om alla fönster måste vara 
öppningsbara eller om du kan välja fasta par-
tier för att komma ner i pris och öka storleken.

Schücos system ger dig trygghet mot både 

väder och inbrott och säkerställer ett behagligt 
inomhusklimat och god luftkvalitet. De byggs 
av glas och aluminium, underhållsfria och 
hållbara material med lång livslängd. Smarta 
tekniska lösningar gör livet bekvämt. 

Det finns en rad funktioner så som olika 
öppningstyper, integrerade insektsnät och 
smarta system i form av karmkontakter kopp-
lade till larm, dolda fönstermotorer, ”Smart-
Stop” så att små barnahänder inte klämmer 
sig, integrerade entrékameror, dörrkontroll-
system av olika slag och passagekontroller i 
form av fingeravtrycksläsare.

Det är skillnad på  
att bygga ett hus och  

att skapa ett hem. Det är 
så mycket mer än bara 

väggar, tak och golv. Det 
handlar om att skapa en 

känsla och tillgodose  
unika behov. Och här  
spelar dagsljuset en  

mycket viktig roll.

RÄTT FÖNSTER GÖR  
DITT HUS TILL ETT HEM

Vi fokuserar  
på designade 
användar vänliga, 
komfortabla och 
energi effektiva  
lösningar. 
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Ny katalog 2017!

scandorama.se • 040-600 00 00

Alltid med guide!

eller boka på 
din resebyrå!

RUNDRESOR . VINRESOR . WEEKEND . STORSTÄDER . FLODKRYSSNINGAR . VANDRINGSRESOR

Världen som 
 du vill ha den!

BOKA-
TIDIGT-RABATT

upp till 

1 200:-
Boka senast 26/1

Uppge kod
 ”2017”

Flyg från Arlanda/Kastrup/Landvetter. Anslut smidigt från 110 orter till våra bussresor!
        Läs mer om allt som ingår och boka på: 

. Toscana med Florens . Bordeauxkryssning . Galicien 
& Baskien . Engelska sydkusten . Sri Lanka . Apulien & 
Amalfi kusten . Tyrolen . Spanien Runt . Skottland med 

Orkneyöarna . Alsace, Bourgogne & Champagne 
. Azorerna . Lago Maggiore . Donaukryssning 
. Normandie . Montenegro med Dubrovnik 
. Piemonte med Cinque Terre . Bergen med 
norska fjordar . Sardinien . Rom med Florens 

& Venedig . Italien Runt med Capri och mycket mer!

KÄLLEMO • KLONG • JIO MÖBLER • BALMUIR • TOVE ADMAN • NORELL • SMD • FLOS 
H SKJALM P • OSCAR & CLOTHILDE • KAMELO • HIMLA • ARTWOOD • EDBLAD • MAGIS
VÄXBO LIN • AGNETA LIVIJN • EVA SOLO • MILLE NOTTI • DIRTY LINEN • HAY • BARBOUR

VANSTA TRÄDGÅRD m fl.

www.countryhouse.se

COUNTRY HOUSE

KÄLLEMO • KLONG • JIO MÖBLER • BALMUIR • TOVE ADMAN • NORELL • SMD • FLOS 
H SKJALM P • OSCAR & CLOTHILDE • KAMELO • HIMLA • ARTWOOD • EDBLAD • MAGIS
VÄXBO LIN • AGNETA LIVIJN • EVA SOLO • MILLE NOTTI • DIRTY LINEN • HAY • BARBOUR

VANSTA TRÄDGÅRD m fl.

www.countryhouse.se

COUNTRY HOUSE

Småländskt hantverk
sedan 1914

Tel 0383-346 00 | Ekenässjön, Sweden | www.broderna-anderssons.se
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Hur kom du in i mäklaryrket? Vad lockade?
 – Att bli ett med New York, förändra staden 
genom nyproduktion. Att nå toppen, bokstav-
ligen talat, med de högsta skyskraporna.  Min 
familj hade inte mycket pengar när jag väx-
te upp, men mina föräldrar såg alltid till att 
jag och min bror Sigge fick resa. När jag var 
10 år blev min pappa inbjuden att medverka 
på en konferens i New York, och istället för 
att åka ensam bytte han ut sin businessbiljett 
mot tre ekonomibiljetter och tog med sig mig 
och min bror. Jag minns fortfarande den gula 
taxin som hämtade oss utanför JFK Airport, 
reggaemusiken på radion, den nästan tropiska 
värmen som blåste mot ansiktet när jag veva-
de ner rutan och stack ut huvudet för att kun-
na se stadens storslagna silhuett. Jag blev kär, 
hopplöst förälskad, där och då.
 
Hur skiljer sig den svenska och amerikan-
ska mäklarbranschen från varandra?
 – Här i New York är arvodet 6 % och det delar 
säljarens och köparens mäklare på. Sen finns 
det fler mäklare, över 35 000 på Manhattan 
där jag varit etta fyra år i rad nu. Det säger 
sig självt att det är ett tuffare klimat. Mäklaren 
är också delaktig i själva produktionen av nya 
bostäder, ett arbetssätt som vi nu introducerat 
i Sverige. Redan på ett tidigt stadium hjälper 
vi byggherren att utvärdera byggnadens läge, 
är ibland med och hittar den bäst lämpade 
arkitekten och ser till att ljus och utsikt i varje 
lägenhet maximeras. I början av min mäklar-
karriär kunde jag ibland känna att jag saknade 
något: att skapa något från grunden, utveckla 
och utforma. Idag får jag fullt utlopp för min 
kreativa ådra eftersom jag är med och desig-
nar husen jag säljer. Att vara med och påverka 
olika stadsbilder på det här sättet är inte bara 
otroligt kul, det är också något jag kommer att 
kunna se tillbaka på om flera decennier och 
fortfarande vara stolt över.
 
Finns det något mål som du ännu inte upp-
nått, som du fortfarande jobbar mot?
 – Mer balans. Barn. Mer tid i Sverige med famil-
jen. Flyga in hela tjocka släkten till en stor ame-
rikansk vit jul i nya huset i Connecticut. Huset 

ligger bara en och en halv timmes bilfärd från 
Manhattan, men är ändå mitt ute i landsbygden 
med jordbruk, gröna skogar, frisk luft och inte 
en människa inom synhåll. Jag längtar till paket-
öppning framför den öppna brasan, julsånger i 
högtalarna, stora härliga julbord och snögnist-
rande morgnar. För första gången ser jag faktiskt 
fram emot vintern för jag vet hur vackert huset 
kommer att vara när det är klätt i snö och frost.

Vilka är de stora utmaningarna  
för mäklare idag?
– Att anamma ny teknik. Att kommunicera.  
Att vara transparent. Att nå ut internatio-
nellt. Att konsultera med nyproduktion, inn-
an arkitekterna ens kommit in. Att skapa 
sig egna varumärken, starkare än företagen 
de jobbar på. Tillsammans med Real Estate 
Webmasters har jag tagit fram en plattform,  
FredrikEklund.com, där mäklare över hela 
världen kan skapa sin egen hemsida. Jag har 
lagt särskild tonvikt på sociala medier, som är 
en avgörande komponent i min arbetsstrategi. 
Jag har över 15 miljoner följare världen över, 
och ser mitt sociala nätverk som en andra 
familj – och ett fantastiskt kundregister.
 
Vad tycker du är viktigt att tänka  
på som bostadsköpare?
 – Att ta sig tid. Inte stressa. Inte låt dig bli 
pushad. Köp alltid ljus och utsikt, renovera 
kan man göra på sikt, men ljus och utsikt kan 
du inte ändra.
 
Och vad är viktigt att tänka på när  
man vill sälja sin bostad? Tips?
 – Måla om. Slipa golven. Ta bort hälften av 
alla saker i lägenheten, allt plotter. Eller gör 
det enkelt för dig och välj en mäklare som 
har en inredningsstylist – som ESNY:s. Maria 
Kangärde, som lyfter fram varje hems speciel-
la särart och renodlar det i samarbete med säl-
jaren. Maria har en lång bakgrund i foto- och 
reklamproduktion och ser och tänker i bilder, 
och bilder är allt idag. Och givetvis, välj en 
mäklare som verkligen ger allt. Rekordpris-
hungern ska brinna i ögonen. Det gör den på 
varenda en i ESNY:s team.

Fredrik Eklund, super-
mäklare, dokusåpastjärna 

och författare, har visat 
vad man kan uppnå med 

ett starkt driv. Idag har 
hans mäklarteam på fir-
man Prudential Doglas 
Elliman i New York den 

största omsättningen  
i hela USA. 

Utbildning till internationell fastighetsmäklare

STOCKHOLM LONDON NEW YORK ONLINE

 Läs mer på  
fei.se/

bscrealestateBSc Real 
Estate

”Låt dig inte bli  
pushad i bostadsaffären”

 Vilka aktuella projekt, i Sverige  
och USA, har du på gång?
 – Jag har cirka 40 lägenheter vid Soho här i 
New York som jag har designat tillsammans 
med Lenny Kravitz, hans första bostadspro-
jekt i New York. Och så har jag Madison 
Square Park Tower som är 65 våningar glas 
och 83 lägenheter med hela 5-rumsvånings-
plan som startar på $20M styck, med värl-

Köp alltid ljus  
och utsikt, renovera 
kan man göra på sikt, 
men ljus och utsikt  
kan du inte ändra.
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Den 1 januari 2017 träder nya uppskovsreg-
ler för beskattning av bostadsförsäljningar 
i kraft, vilket gör det möjligt att skjuta upp 
reavinstskatten efter en lyckad bostadsför-
säljning. Ur Villaägarnas perspektiv kan det 
dock innebära en räntefälla.

– Att skjuta upp att betala reavinstskat-
ten kan liknas vid ett dyrt topplån, efter-
som räntan som löper på uppskovsbeloppet 
motsvarar en bankränta på 3,25 procent, 
säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef 
på Villaägarna. 

Syftet med regeländringen är att öka rör-
ligheten på bostadsmarknaden, eftersom 
den som säljer sin stora villa för att köpa en 
mindre lägenhet slipper att betala hög rea-
vinstskatt direkt efter försäljningen.

– Villaägarna har länge pekat på pro-
blemet att höga flyttskatter sänker rörlig-
heten på bostadsmarknaden, så detta är en 
framgång för oss. Det är positivt att reger-

ingen delar vår problembild, men effekten 
är reformen är sannlikt inte stor. Det vore 
bättre att sänka kapitalvinstskatten rakt av. 
Det kan finansieras med lägre ränteavdrag 
för nyupptagna lån. Det skulle vara att slå 
två flugor i en smäll.
Jakob Eliasson tror samtidigt inte att en 
generell sänkning av ränteavdragen, som 
förespråkas av vissa, är rätt väg att gå.
– Det skulle sätta många hushåll i klistret 
och vara ett löftesbrott mot dem som redan 
gjort sina affärer. Att ändra villkoren i efter-
hand för livets största affär är mycket svårt 
att försvara, säger han.

Sängen är troligtvis den viktigaste möbeln i 
hemmet. Det är här vi slappnar av och åter-
hämtar oss – bra sömn är helt enkelt lika 
med välbefinnande.

För den som lider av sängvätning, eller 
enures nocturna som är den korrekta ter-
men, kan det dock vara svårt att få till en 
hel god natts sömn. Tur då att det finns bra 
hjälpmedel som både skyddar och behand-
lar. Det vet man på Sängvätningsbutiken 
och BED and bells, som är experter på säng-
skydd och enuresprodukter.

Det trådlösa enureslarmet DRI Eclipse 
har en fuktkänslig sensorplatta som place-
ras i barnets underkläder och en mottagare  

i form av en larmdosa. När sensorplattan 
känner av tillräckligt med fukt skickar den 
en trådlös signal till larmdosan som larmar 
och väcker barnet.

För att kunna vara ännu tryggare, torrare 
och mer hygienisk finns mjuka och absor-
berande madrasskydd i anpassade material  
som är både hållbara och luftiga, bland 
annat frotté – ett bra alternativ till den som 
svettas mycket på natten. Skydden finns för 
alla sorters sängar och är fria från alla typer 
av kemikalier.  

Läs mer på sangvatningsbutiken.se 

www.facebook.com/bedandbells

... Jakob Eliasson, Villaägarna.

ETT ÖGONBLICK ...

TRYGG SÖMN MED  
RÄTT PRODUKTER

FÖRETAGSPRESENTATION
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Du vill gå en utbildning med kvalitetsstämpel. Som samarbetar med branschen och ger dig ett nätverk. Du vill kunna 
fortsätta jobba samtidigt. Och du vill, såklart, studera i en tajt grupp med engagerade, professionella lärare. 
Därför väljer du Sveriges äldsta, mest välrenommerade uppdragsutbildning till registrerad fastighetsmäklare. 

Därför väljer du Malmö högskola. 

MAH.SE/FMU

dens kanske bästa utsikt. I Sverige har vi ock-
så flera härliga nyproduktioner: 240 meter 
höga Karlatornet, Göteborgs första riktiga 
skyskrapa som också blir Nordens högsta 
byggnad, ritad av amerikanska arkitektby-
rån Skidmore, Owings & Merrill. Bergmans 
bageri, en fastighet från 1919 nära Maria-
torget som gjorts om till fantastiska lägen-
heter av prisbelönta Andreas Martin-Löf  

Arkitekter och Medvind. Pump huset i natur-
sköna Järla Sjö, en vacker industri byggnad 
från slutet av 1800-talet som ritats om till 
bostäder av Thomas Sandell. Och såklart 
Continental Apartments, som vilar 60 meter 
över Stockholm i korsningen Vasagatan/
Klarabergsgatan – 19 våningar med magni-
fik panoramavy över stan, ritade av danska 
arkitektbyrån 3XN.

FOTO: SANNA DAHLÉN 

Fredrik Eklund, supermäklare,  
dokusåpastjärna och författare.
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Att välja kök, tapeter, kakel och allt det där 
andra kan lätt bli en snårig process som både 
tar lång tid och riskerar att ge upphov till job-
big beslutsångest. Men för Optimala Hems 
kunder är den istället en lustfylld aspekt av 
husköpet.   

– När man köper ett hus från Optimala  
Hem så ingår ett möte i vårt show-
room tillsammans med mig. Då träffas vi 
under avslappnade former, dricker kaf-
fe och går igenom alla valen – allt från 
golv till kranar. När kunderna sedan går 
härifrån så är allt bestämt och alla är nöj-
da, säger Mija Kinning, som har sam-
arbetat med Optimala Hem i ett och  
ett halvt år.  

Mija har valt ut ett antal olika kollektio-
ner och alla produkter kommer från kän-
da, högkvalitativa tillverkare; Ballingslöv, 
Svenska Kakel och Kährs med flera.  

– Samtidigt finns det möjlighet att göra 
olika tillval som inte ingår i bassortimentet. 
Kanske vill man ha stenskiva i köket och då 
ska man givetvis kunna få det – poängen är 
ju att man ska få sätta sin egen prägel på sitt 
nya hem, säger hon.  

– Det här är ett väldigt roligt yrke efter-
som hela processen blir förknippad med en 
skön energi, istället för den där ångesten 
man kan ha upplevt när man var i färd med 
att inreda sitt gamla hus.  

Även om Optimala Hem riktar sig till 
personer som är 55+ finns det på inga sätt 
några åldersgränser, varken övre eller undre, 
något som också märks på kunderna.  

– Vi har personer som är under 30 och 
över 80 som har köpt hus av oss – mål-
gruppen är således alla som vill leva på ett 
bekvämt sätt och som vill få tid och pengar 
över till annat, säger Lars Mattsson, vd.  

Mija Kinning instämmer.  

– Det handlar ofta om människor som 
befinner sig mitt i livet och gärna vill ha ett 
behändigt boende, men för den sakens skull 
är det inte ett krav att all inredning bara ska 
vara bara praktisk. Det här är ju samtidigt 
en väldigt medveten kundgrupp, som vet 
vad de tycker är snyggt.   

Bekvämligheten kommer dessutom 
automatiskt, i och med husens utformning.  

– Själva huset är i ett plan på totalt 100 
kvadratmeter och trädgården är i precis 

lagom storlek. Allt är nytt och fräsch, vil-
ket betyder att man slipper massa under-
håll – samtidigt som driftskostnaderna är 
låga, säger Lars Mattsson.  

– Många av våra kunder är personer 
som börjar närma sig pensionen, som säl-
jer sina gamla villor från 70-talet. Då får 
man ofta lite pengar över från sin husaffär 
och väljer att bo i en av våra bostadsrätter 
och kan på så sätt behålla en bra summa på 
banken – pengar som då kan användas till 
livets goda.  

Optimala Hem är för närvarande enbart 
verksamma i Skåne. Sedan starten har snittet 
legat på 100 nya hus om året. Just nu är pro-
jekt på gång på flera orter, till exempel Staf-
fanstorp, Ängelholm, Ystad och Veberöd.  

– Vi märker att intresset är stort, inte 
minst eftersom våra hus gör det möjligt för 
många att bo kvar på sin ort även när de 
sålt sin villa. Vi har hela tiden nya projekt 
på gång och är man nyfiken tycker jag man 
bör gå in på www.optimalahem.se och göra 
en intresseanmälan, avslutar Lars Mattsson. 

Läs mer på: optimalahem.se

Ett bekvämt boende 
som ger tid över till livets 

goda. Det är utgångs-
punkten för Optimala  
Hem, ett företag som 
bygger lättskötta och 

problem fria bostadsrätter i 
form av enplanshus. Till  

sin hjälp har de dessutom 
kända inredaren Mija  

Kinning, som lotsar  
kunderna till det  

perfekta hemmet.

FOTO: FABIAN HRIBSEK

ETT PROBLEMFRITT BOENDE

När Optimala Hems kunder ska välja inredning får  
de hjälp av kända inredaren Mija Kinning

Vi märker att intresset är stort, inte minst  
eftersom våra hus gör det möjligt för många 
att bo kvar på sin ort även när de sålt sin villa

FÖRETAGSPRESENTATION

Optimalahem
T I D  Ö V E R  F Ö R  L I V E T S  G O D A !

så mycket har Boverket beviljat 82 projekt som  
på olika sätt syftar till att förbättra utemiljöer  
i socioekonomiskt utsatta områden.

124 MILJONERBOKTIPS 
Johan Norman (1744–1808) var tapettryckare 
och hovleverantör. Nu finns boken om hans liv, 
som också ger en inblick i hans tapetkonst.
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Sedan en tid finns en helt ny typ av stryk-
bord på marknaden. Facile Skjortstrykbord 
är formad för att underlätta skjortstrykning-
en – ett perfekt julklappstips till alla som vill 
att strykningen ska gå snabbare och ge ett 
bättre resultat.

– Den stora fördelen med det här strykbor-
det är att hela skjortans rygg får plats och på 
så sätt slipper man de där vecken som annars 
gärna uppstår med konventionella strykbord, 
säger Cecilia Adolfsson, marknadsansvarig. 

En annan viktig aspekt är att strykningen 
blir effektivare och snabbare.

– Vår tanke är alltid att alla våra produk-
ter ska underlätta det där hushållsarbetet som 
kanske inte alltid är så roligt så att man helt 
enkelt kan tillbringa mer tid med familj och 
vänner, inte minst nu kring jul.

Strykbordet har ett miljövänligt bomulls-
överdrag tillverkat med Öko-tex-certifierat 
tyg, designad av den svenska formgivaren Bit-
te Stenström. 

– Med den steglösa höjdinställningen kan 
man anpassa strykbordet exakt som man vill 
ha det, upp till en höjd på 97 centimeter. Där-
med kan man både sitta och stå bekvämt. 
Benen är dessutom låsbara i hopfällt läge vil-
ket gör den säkrare att flytta och förvara.

– Ett hållare för sladden gör att den aldrig 
är i vägen under strykningen.

Facile har också en galghängare där man 
kan hänga de färdigstrukna skjortorna, eller 
de skjortor som väntar på att bli strukna.

– Vi arbetar aktivt med produktutveck-

ling för att hela tiden förnya vårt sortiment. 
Alla nya funktioner ska leda till att vardagen 
underlättas för våra kunder. 

Det är samtidigt väldigt viktigt att vi ska-
par produkter som håller hög klass både 
design och kvalitetsmässigt. Hushållspro-
dukter behöver inte se tråkiga ut som 
dom ofta gjorde förr – de ska 
vara snygga och passa in i 
ett modernt hem, säger 
Cecilia Adolfsson.

NYA STRYKBRÄDAN GER  
TID MER TID TILL ANNAT

Rörets Industrier har 
lång erfarenhet av att 

utveckla smarta hushålls-
produkter. Sedan starten 

1943 har man etablerat sig 
som en av landets främ-

sta tillverkare av stryk-
bord och torkställningar. 

Fokus har alltid legat både 
på funktion och form. Pro-
dukterna ska således vara 
både tidsbesparande och 

fina att titta på.

Hushållsprodukter behöver inte  
se tråkiga ut som dom ofta gjorde förr.

WWW.PIXALL.SE 020-40 70 00

Grovsopor är mer än bara skräp. Faktum är att 
mycket av det vi slänger kan få nytt liv och nya 
användningsområden. Det är tanken bakom  
Pixall, ett företag som specialiserar sig på att 
hämta och återvinna grovsopor från företag,  
bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

– Vår ambition är att återanvända och återvinna allt som 
vi hämtar. Det känns som en självklarhet, säger Pontus 
Johansson, vd, som startade Pixall tillsammans med 
vännen Pål Ringborg 2013.
 De träffades när de båda pluggade arkitektur på 
Chalmers. Efter examen jobbade de som arkitekter på 
varsitt håll men kände att något saknades, en ny utmaning. 
Svaret blev att starta ett företag tillsammans.

– Vi såg en lucka i marknaden någonstans mellan en 
flyttfirma och sophantering, som dessutom tog ett mil-
jöansvar. Vi vet att mycket av det som slängs faktiskt är 
hela och rena grejer som enkelt kan återbrukas. Det som 
måste slängas tar vi till tippen, resten försöker vi ge ett 
nytt hem. Det sker genom olika kanaler, till exempel att 
det skänks till välgörenhetsorganisationer, går till auktion 
eller säljs på loppis.
 Sedan starten har Pixall blivit en riktigt uppskattad 
tjänst i Stockholm där många saknar tid och möjlighet att 
forsla sopor till tippen.
 – Det är en smidig lösning för privatpersoner.  
Vi tar helhetsgreppet. De behöver bara kontakta oss och 
peka på vad som ska forslas bort – vi fixar resten och ser 
till att grejerna hamnar där de ska, säger Pontus Johansson.
 Förutom hämtning av grovsopar erbjuder Pixall 

också bland annat lokaltömningar, hämtning efter  
gårdsstädning, hämtning av byggavfall och tömning  
och städning av dödsbon.
 – Inget är för litet eller för stort, vi tar allt från  
hela möblemang till enstaka saker. Vi vet var olika saker  
hör hemma och hur man bäst ger dem ett nytt liv.
 För närvarande är Pixall verksamma i Stockholm 
med omnejd men planen är att köra igång även i Malmö 
och Göteborg.
 – Under våren kommer vi dessutom leta efter  
nya lokaler. Tanken är att vi ska kunna kombinera 
butiksverksamhet och renoveringsverkstad. Vi lanserar 
nu också en helt ny hemsida som kommer ligga ännu 
mer i linje med vilka vi är och vad vi står för; engagerade 
återvinningsexperter med ambitionen att minimera våra 
kunders miljöpåverkan.  

TVÅ ARKITEKTER SOM HÄMTAR SKRÄP

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS

24



Tillsammans 
kan vi hålla hela 
Sverige levande!

Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 
mackar från Abisko i norr till Skanör i söder, där du minst 

anar och mest behöver det.

Gå in på hemsidan www.qstar.se/stationer
Går du in från en smartphone visar den direkt närmaste station

Gå in på www.hitta.se – Välj Vägbeskrivning
Klickar du på Vägbeskrivning så visas alla våra stationer längs din färdväg. 

 QR-koden
 Man scannar koden med en QR-scanner i sin Smartphone  

 och länkas direkt till vår mobilanpassade sida ”Hitta närmaste mack”. 

Går du in från en smartphone visar den direkt närmaste station

Klickar du på Vägbeskrivning så visas alla våra stationer längs din färdväg. 

 Man scannar koden med en QR-scanner i sin Smartphone  
 och länkas direkt till vår mobilanpassade sida ”Hitta närmaste mack”.

SÅ HÄR HITTAR DU VÅRA 400 STATIONER:



BÄST TRUSTSCORE I SVERIGE PÅ SOFFOR

VALEN SKINNSOFFA
18 000:-

JAGUAREN MARMORBORD
Finns i fler storlekar och färger
4 500:-

BAGGEN FOTPALL
Finns i fler storlekar och tyger
2 000:-

PLÄD
1 750:-

KRISTALLKRONA   
           19 000:-

MÖBLER ÄR EN
LIVSSTIL.

9.3

Söker du känslan av
lyxig, amerikansk östkust?

Sweef har ett brett sortiment
av stora, svulstiga designmöbler 

i exklusiva material till
vettiga priser.

SVERIGES SKÖNASTE MÖBLER



Välkommen till 
Utblick Båstad.

En kort promenad från Båstads centrum ligger Hasselbacken, 53 meter  
över havet och med en magnifik utsikt i alla riktningar. Laholmsbukten och  
Kattegatt åt det ena hållet och den fantastiskt vackra Sinarpsdalen söderut. 

I denna underbara miljö skapar vi Utblick Båstad, ett område med 45  
moderna bostadsrättslägenheter för människor som vill må riktigt bra. 

DITT NYA DRÖMBOENDE I BÅSTAD. REDAN 20 LÄGENHETER SÅLDA,  
KONTAKTA OSS IDAG FÖR ATT RESERVERA.
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Båstad  |  Torekov |  Mallorca  |  Köpmansgatan 96 i Båstad  |  info@nkfast.se  |  www.nkfast.se  |  0431-37 10 39

utblickbastad.mjobacks.se



– Vi har tagit fram en balkong som ska kun-
na snabbfästas, nu återstår att färdigställa och 
testa snabbfästet och vi räknar med att kun-
na vara igång med produktionen i mars, april 
nästa år, säger Pelle Feistner, som äger och dri-
ver PE Creative i Eksjö.

Han startade smidesföretaget 2003 och 
fokuserade då på konstsmide, efter lite turer 
fram och tillbaka bestämde han sig för att 
företaget skulle satsa på franska balkonger.

– Jag brinner för hantverket, att hitta på 
nya lösningar och här fanns en marknad där 
vi kunde växa, säger han. 

Vilket de också gjort och i oktober förra 
året flyttade de in i större lokaler.

– Jag började snegla på enklare lösningar 
för att få upp volymen. Det skulle vara enkelt 
och stilrent, hantverkskänslan skulle finnas 
kvar och de balkongerna visade sig ge mycket 
bra resultat.

All produktion sker i den egna fabriken, 
produkterna är underhållsfria och lätta att 
montera.

– Våra balkonger ska fungera som smycke 
på huset, de ska smälta in och förhöja intrycket.

Hur ser trenden ut?
– Oavsett om man bygger nytt eller renove-
rar så sker det inga stora trendbrott, utan det 
handlar mer om olika klassiska stilar som 
New England med sina karaktäristiska kryss, 
Funkis med mycket fyrkantiga raka linjer eller 
Jugend med något snirkliga mönster. Glasbal-
konger med självrengörande glas blir allt mer 
populärt och den franska balkongen fortsätter 
att fylla sin vädringsfunktion.

Pelle Feistner designar och formger bola-
gets nya modeller.

Kreativitet, formspråk och detaljerna är delar 
av Pelle Feistners drivkraft.

– Vi är lyhörda gentemot kunder och arki-
tekter. Det är otroligt viktigt att kunna lyssna 
in hur de vill ha det.  Utmaningen att hitta rätt 
är uttryck och lösning, vilket är mycket roligt, 
säger han.

Just nu är han bland annat fokuserad på 
nästa års modeller och de nya snabbfästande 
balkongerna.

– De här franska balkongerna är inte tänk-
ta till en privat marknad utan för större pro-
jekt. Nu är det ju snart jul så under den här 
perioden har vi en del konstsmidesprojekt. 
Förtjänsten är inte så stor men det är vansin-
nigt kul och mina anställda uppskattar de här 
kreativa jobben. Vinsten ligger i den inspira-
tion som den typen av uppdrag ger oss. 

Trenden med franska 
balkonger växer inte minst 

i storstadsområdena. Det 
märker smidesbolaget PE 
Creative som bland annat 

designar och tillverkar  
stilrena balkonger. Till 
våren lanserar de en 
fransk balkong som  
i princip ska kunna  
klickas på fasaden.

DET SKA VARA ENKELT ATT 
BEHÅLLA SAKER DU GILLAR.
Därför bjuder vi på förrådet första månaden, 
så att du får lite mer tid att fundera.

www.24storage.se
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SVENSKT SMIDE PRYDER FASADERNA

I vissa fall  
arbetar vi helt utifrån 
min design i andra tar 
vi fram formen utifrån 
arkitekters tankar
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www.zeta.nu

Svart 
till något 
alldeles 
extra.
Vill du uppleva något alldeles extra är det Zetas regions- 
olivoljor med svart kork du ska titta efter. Det är tre olivoljor, 
från tre olika gårdar i Italien. Oljorna har fylliga, komplexa  
smaker som bara kan skapas på ett fåtal platser i hela världen.
 Vilken du än väljer kan vi lova att det är en otroligt  
bra olivolja.



VÄRMEPUMPINSTALLATION

VP-effekt: 60 kW, ca 40% effekttäckning.

Värmeleverans från VP: ca 250 MWh varav  
ca 175 MWh/år är gratisenergi från berget/frånluften.

Driv-el till värmepumpen: ca 75 MWh/år.

Fjärrvärme: Totalt ca 200 MWh, varav ca 80 MWh är 
spetsvärme och ca 120 MWh är tappvarmvatten.

Borrplan: totalt 1 500 meter fördelade på 6 stycken 
energibrunnar på vardera 250 meter.

GRATIS VÄRME 
FRÅN BERGET/ 
FRÅNLUFTEN 
175 MWh

DRIV-EL TILL  
VÄRMEPUMP 
75 MWh

FJV  TILL  
TAPPVARM- 

VATTEN 
120 MWh

FJV TILL  
SPETSVÄRME 

80 MWh

ENERGIFÖRDELNING PER ÅR

EKONOMI – CA 40% BESPARING
Investering inklusive Gerox driftövervak-
ningssystem: ca 1.5 Mkr inkl. moms

Årlig besparing: ca 175 000 kr/år

Återbetalningstid: ca 9 år

Besparing efter 10 år: ca 1.7 Mkr

Besparing efter 20 år:  ca 4 Mkr

Vilka är de effektivaste energieffektiviseringsåt-

gärderna i ett flerfamiljshus?

Gerox-metoden går ut på att komplettera den be-

fintliga fjärrvärmen med värmepumpar som levere-

rar ca 90 % av det totala energibehovet för fastig-

hetens uppvärmning. Energin till värmepumparna 

kan hämtas från borrade energibrunnar och fast-

ighetens frånluftsventilation. All tappvarmvatten-

produktion sker i fjärrvärmecentralen. Med denna 

kombinationslösning kan fastighetsägaren sänka 

sina driftkostnader för uppvärmning med upp till 

50 %. Med Gerox webbaserade driftövervaknings-

system DRS-live erhåller fastighetsägaren en unik 

tillgänglighet till sin värmeanläggning då all anlägg-

ningsdata finns tillgänglig via mobil, surfplatta eller 

dator på Gerox kundsida.

Hur bör flerfamiljshus hantera tappvarmvatten på 

ett energieffektivt sätt?

Fjärrvämecentralen i fastigheten är optimal för 

varmvattenproduktion. Behovet av tappvarmvat-

ten är normalt koncentrerat till ett fåtal timmar om 

dygnet då det går åt en stor mängd varmvatten. 

Fjärrvärmecentralen klarar dessa störttappningar 

utan att det påverkar komforten. En värmepump är 

inte lika effektiv för tappvarmvattenproduktion.

Hur kan fastighetsägare driftövervaka sin fastighet 

på ett smart sätt?

Med varje installation som Gerox utför medföljer 

Gerox SmartBox. SmartBox är navet i fastighe-

tens styr- och reglersystem som gör det möjligt 

att säkert ansluta anläggningen till Internet. Fastig-

hetsägaren får tillgång till styrenheterna via Gerox 

kundsida som är en del av Gerox DRS-live (Driftö-

vervakning, Rapportering och Service). Genom 

Gerox DRS-live erhåller fastighetsägaren en mängd 

värdefulla funktioner som t.ex. driftbild med real-

tidsvärden för anläggningen, energistatisk, tem-

perturhistorik, larmtablå och möjlighet att justera 

inställningar i anläggningen.

– sänkta driftskostnader med förnybar energi  
i kombination med fjärrvärme  

inklusive driftövervakningssystem

GEROX-METODEN
Gerox är ett kunskapsföretag verksamt inom 
energisektorn. Vi projekterar, dimensionerar, 
installerar och driftövervakar värmeunder-
centraler i flerbostadshus och kommersiella  
fastigheter. Gerox anläggningar baseras van-
ligtvis på förnybar energi i form av bergvär-
me i kombination med fjärrvärme och från-
luftsåtervinning. Denna kombination är både 
miljövänlig, trygg och säker, samt ekonomiskt 
gynnsam för fastighetsägaren.

Per Melin
Marknadschef på Gerox AB

Många fastighetsägare har halverat 

sina uppvärmningskostnader med 

Gerox-metoden

EXEMPEL PÅ FÖRSTUDIE

www.gerox.se
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MED KÄRLEK OCH OMSORG OM DJUR OCH NATUR.
MAT UTAN MEDICINER OCH KEMIKALIER.

Välkomna till Ängavallen!

Niclas, Mathias, Birgitta och
Rolf Axel Nordström

och gårdens alla medarbetare.

På Ängavallen är vi ekologiska föregångare 
på den svenska matscenen enligt  
White Guide. Varför inte själv avgöra den 
saken hos oss?

Ängavallen har för övrigt blivit uppmärksammade 
långt utanför landets gränser. 2012 fick vi i Paris det 
europeiska priset Good Farm Animal Welfare Award for 
Dairy Cows and Pigs.

Rolf Axel Nordström och hans familj är föregångare på den svenska matscenen
”Glada grisar och lyckliga kossor. Allt fler vill äta mat som är producerad med största möjliga 
omtanke om djur och natur. På Ängavallen kan medvetna matälskare bara sjunka ner i stolarna 
i det gamla stallet och njuta. Allt är ekologiskt. Allt är vackert, vällagat och med fina kontraster 
mellan mjukt och knaprigt, sött och salt. Det hembakta brödet är svårt att låta bli. Laxen i 
persiljebuljong är len och doftar fläder, de olika varianterna på gris, långbakad sida och nystekt 
filé serveras med säsongens allra mjällaste primörer. Att en i sällskapet är vegetarian möter inga 
som helst hinder och även hen får sig en stor smakupplevelse. Spara en skvätt av vinet till de sex 
härliga ostarna från gården, gjorda på mjölk från egna kossor där kalvarna aldrig tas från sina 
mödrar. I butiken serveras god lunchkorv från glada grisar. Rolf Axel Nordström och hans familj 
är föregångare på den svenska matscenen.”

White Guide, 2016



FÖRDEL 
S I LV ERKUSTEN !

W W W. P OR T UGA L AGE N T .C OM

Nazaré och Silverkusten lockar allt fler som vill 
ha havsutsikt och solnedgång i havet till rimliga 
pengar i en mycket charmig småstad som lever året 
runt. Dessutom är det relativt nära till Lissabons 
internationella flygplats med många avgångar 
dagligen från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

POR T UGA L AGEN T  OC H  NA Z A R É
• 	V ä s t k u s t 	 g e r 	 s o l n e d g å n g 	 i 	 h a v e t
• 	B r a 	 f l y g f ö r b i n d e l s e r 	 å r e t 	 om
• 	L e v a n d e 	 a l l a 	m å n a d e r 	 om 	 å r e t
• 	K up e r a t 	 om r å d e 	 g e r 	m å ng a 	 o b j e k t 	m e d 	 h a v s u t s i k t
• 	P o r t u g i s i s k a 	m ä k l a r e
• 	S v e n s k a 	 ä g a r e 	 s om 	 k a n 	 s v e n s k a r s 	 b e h o v
• 	G o d 	 l o k a l k ä n n e d om 	 p å 	 S i l v e r k u s t e n
• 	A f t e r s 	 S a l e s 	 - 	 g o d 	 s e r v i c e 	 ä v e n 	 e f t e r 	 a t t 	 d u 	 k ö p t

VÄ L KOM M EN  T I L L  NA Z A R É ! 
POR T UGA LS 	BOR TGLÖMDA 	 PÄ R L A .	
V I 	 B ER ÄT TA R 	MER 	 I 	MON T ER  N R  3 5 .

– Det var en utmaning att bygga växt husen 
men efter att de till slut kommit på plats 
har mottagandet varit fantastiskt bra, säger 
Mats Janson, projekteringschef och delägare  
i Titania, bolaget som byggt Skogskvarteren.

Idén och designen bakom bostäderna och 
växthusen togs fram i samarbete med arki-
tektbyrån SandellSandberg. Tillsammans 
vann de Täby kommuns markanvisningstäv-
ling för det nya området. 

Växthusen är integrerade med underlig-
gande bostäderna och skapar ett gemensamt 
ekosystem där växterna fungerar som husets 
gröna lunga och rensar luften från koldioxid 
och skadliga partiklar samtidigt som de alstrar 
syre. Dessutom skapar de goda förutsättning-
ar för en bättre miljö genom att de boende ges 
möjlighet till självförsörjning.

– Täby Kommun gillade verkligen idén, 
och jag är rätt säker på att det var tack vare 
växthusen vi till slut vann tävlingen. Man 
märker verkligen att den här typen av inno-
vativa bostäder ligger helt rätt i tiden, vilket 
vi givetvis tycker är jätteroligt. Det finns ju 
ofta en risk att den här typen av områden kan 
präglas av en viss likformighet och det är vik-
tigt att försöka motverka, vilket vi har gjort 
med växthusen.

Skogskvarteren var Titanias första nypro-
duktionsprojekt av den här storleken. Med 
mångårig erfarenhet av stora renoveringspro-
jekt så kände de sig redo att ta klivet in i stor-
skalig nyproduktion i egen regi.

Idag är miljökraven på nybyggnation höga 
och hållbarhetsfokus är påtagligt i Skogskvar-
teren. Bland annat har man minimerat miljö-
belastningen genom energibesparande instal-
lationer och effektiva system för till exempel 

uppvärmning. Dessutom har Titania använt 
ekologiskt hållbara byggmaterial som till 
exempel trä, i stor utsträckning.

– Ur ett socialt perspektiv tyckte vi att det 
var viktigt att få till varierade typer av bostä-
der för människor i olika livsfaser och med 
olika livsstil. Här finns tvåor för unga som 
flyttar in i sin första bostad eller flyttar ihop 
med sin partner, fyror för familjer med barn 
och olika typer av radhus för dem som vill ha 
sin egen trädgård. Den variationen tycker vi 
har skapat ett väldigt spännande område, och 
vi tror att de som flyttat in tycker likadant, 
säger Mats Janson, och tillägger:

– En stor anledningen till att vi såg en 
stor potential i området var möjligheten till 
en naturnära och aktiv livsstil för de boende. 
Husen ligger ett stenkast både från Arninge 
Golfklubb och Ullnasjön. Skavlötens frilufts-
område ligger någon kilometer bort, Ullna-
backen med möjlighet till utförsåkning på 
vintern ligger precis intill.

Bostadsområdet  
Skogskvarteren i Täby  
är en unik uppvisning  

i hållbart tänkande.  
Projektet har genom syrats 

av ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet med 
mängder av klimatsmarta 

lösningar. Inte minst  
har växthusen, som är  

placerade på hustaken, 
rönt stor uppmärksamhet.

VÄXTHUS SKAPAR HÅLLBAR OAS

MER PÅ GÅNG FÖR TITANIA

• Nu har Titania precis satt igång ett projekt 
på Albyberget i Botkyrka kallat ”Tingstorget” 
där man bygger 670 bostäder. Det är  
Titanias största projekt någonsin.

• Titania har även planuppdrag från  
Botkyrka Kommun att, tillsammans med 
en annan exploatör, bygga 400-500 nya 
bostäder vid Hallunda Gård. Här blir det 
ett varierat bostadsområde med tre- till 
femvåningshus, villor och stadsradhus.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



VERA - 6995:-

KAMMA - 7495:-

ALLIE - 3495:- HARPER - 7995:-

CRAIG - 5495:-

ANNE VELOUR - 5995:-

ALEX - 7995:-

EDDIE - 11995:-

SHOWROOM JUNEXHUSET, Engelbrektsgatan 5, Huskvarna
036-2914500 • info@sofacompany.se • www.sofacompany.com

DANSK DESIGN  – direkt till dig

Öppet: Fredag 14-17 • Lördag 11-14
Vi har också ett flertal utställningmöbler 
till rabatterade priser 30-60% rabatt.



För mer information om Windoor och våra produkter, besök www.windoor.se

Windoors metod – WinOne innebär att man använder befintliga 
fönsterkarmar, ofta av kärnvirke i gott skick. Genom att behålla 
en bra karm sparar man miljön, arbetet går snabbt, är kost-
nadseffektivt och ger minimal nedskräpning. Den gamla fönster-
bågen ersätts med en ny av trä på insidan och aluminium  
på utsidan, vilket gör fönstren underhållsfria.

Windoor är en ledande specialiserad aktör i byggsektorn med 
kunden i fokus. Sedan 1985 utvecklar, tillverkar och marknads-
för vi balkong- och fönstersystem för fastigheter. Våra produkter 
förbättrar kvaliteten på boendet och ökar värdet på fastigheten 
för våra kunder. Windoor tar dina visioner till nya dimensioner. 
Välkommen!

Balkonger •  Fönster  •  Räcken •  Uterum

Fönsterbyte med Windoor 
Miljövänligt och smart

CC
J



www.ctc.se

Proffsen 
– gör det du också!
väljer CTC  

Mest varmvatten i klassen 
Svensktillverkade
Sparar upp till 85%

Varvtalsstyrda, hög verkningsgrad och 
pekskärm i färg gör CTC GSi-12 och  
CTC EcoAir 510M till några av de bästa 
värmepumparna i klassen. Inte konstigt  
att proffsen väljer CTC! 
Med CTC Komplett™ får du dessutom  
allt installerat och klart av ett proffs.  
Kort sagt – ett proffsigt bemötande från 
första mötet till att din värmepump är  
installerad och klar.

* Energiklass – golvvärme eller radiatorer, inkl. styrning. CTC EcoAir 510M golvvärme A+++, radiatorer A++, inkl. styrning.

Boka kostnads-
fritt hembesök 
och få 5 Triss

Boka på ctc.se



YTEFFEKTIVA 
LÄGENHETER 
MED INBYGGD 
HEMLÄNGTAN

FÖRSÄLJNING PÅGÅR

Drömmer du om ett eget boende? Eller är det dags att sälja 
villan och flytta till ett mindre och lättskött boende? 

Bara ett stenkast från pendeltågsstationen i Jakobsberg 
planerar vi för 85 nyproducerade lägenheter i storlekarna 
2 – 4 rum och kök. Fokus ligger på mindre lägenheter där 
varje kvadratmeter tagits tillvara för att skapa boende med 
möjligheter. Planlösningarna är genomgående öppna för 
att skapa luftiga och ljusa lägenheter.

Mer information om brf Kvarnstugan hittar du på hsb.se. 

Har du frågor? Kontakta Patrik Bjurström, säljare,  
010 - 442 02 72 eller patrik.bjurstrom@hsb.se


