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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 brist-

fällig 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 byggmaterial har 
en säkerställd leverantörskedja. Att det saknas tydlig lagstiftning 
som reglerar detta är det få som har kunskap om.

Regeringens satsning på en giftfri vardag välkomnas. Ambitio-
nen 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 resulta-
ten förväntas användas till att begränsa användningen av dessa. 
Huruvida produkter som används i våra byggnader ingår i kart-
läggningen återstår att se!

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

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 rekommen-
deras. Enkelheten har varit en framgångsfaktor där tydlighet och 
transparens varit andra ledord till den positiva utveckling Bygg-
varubedömningen haft. 

Jag uppmanar därför samtliga att börja ställa tydliga krav, så 
att vi minimerar farliga ämnen inom bygg- och fastighetssektorn. 
Om inte, finns en stor oro över vad vi lämnar över till vår nästa 
generation!
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WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes-
orienterade Tematidningar som distribueras  
i ledande Svensk Dagspress. Vi arbetar med  
värdeskapande redaktionellt innehåll och  
berikar våra läsare med intressanta artiklar  
och reportage med välkända profiler och ledare. 
När våra annonsörer växer och gör fler affärer har 
vi uppfyllt vad WENDELIN MEDIA verkligen står för.

Nu presenterar vi tematidningen  

BOSTAD med spännande reportage om 

arkitektur, inredning och smarta miljö-

lösningar. Läs gärna den inspirerande 

intervjun med fastighetsutvecklaren 

Petter Stordalen.

WENDELIN MEDIA önskar dig trevlig  

läsning och återvinn gärna din tidning 

eller lämna den vidare …

Philip Wendelin & Jessica Robertsson Wallén.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Bild på jessica

Öppna din Blocketapp och logga in 
om du inte redan är inloggad.

Gör din sökning i relevant kategori 
och län. 

När du fått fram ditt sökresultat, 
klicka på ”hjärt-symbolen” längst 
upp till höger.

Din bevakning är nu skapad och du 
kommer från och med nu få en push-
notis när en annons som matchar din 
bevakning läggs ut på Blocket.

1.

2.

3.

4.

1. HAY KALEIDO TRAYS 2. FLOS LIGHTYEARS 3. KARTELL TAKLAMPA 4. LOUIS POULSEN PH 50 CHILI RED  

5. FLOS SKYGARDEN 6. KATT AV ROSINA WACHTMEISTER 7. BRUNO MATHSSON 8. KUDDE SVENSKT TENN 9. SKÅNSK AGEDYNA  

10. KUDDFODRAL CHHATWAL-JONSSON 11. STRING 12. STOLAR ARNE JACOBSEN 13. SOFFA CHESTERFIELD

ÄR HETA PÅ BLOCKET

esign-
klassiker

D
Inredningsåret 2016 har präglats av blänkande metaller,  
skinn med patina, hexagoner i pastell och läckra ljus
källor. För den som vill sätta trendprägel på hemmet och 
letar efter designmöbler och unika inredningsdetaljer så 
är Blocket en träffsäker guldgruva. 

Hit vallfärdar svenska folket för att köpa och sälja allt från tidlösa formgivare 

såsom Malmsten, Sampe, Thonet, Mathsson och Westman, till oväntade fynd av 

hög kvalitet. Och det gäller att vara på hugget. På Blocket säljs var tredje möbel-

annons inom ett dygn och många väljer därför att bevaka designmöbler såsom 

Jetson, Öglan och Sjuan. I Blockets funktion för bevakning skickas ett pushmed-

delande ut så snart en ny dyrgrip säljs vilket gör begagnathandeln snabb och 

smidig för både köpare och säljare. Just nu har svenska folket över 2,5 miljoner 

aktiva bevakningar på Blocket och bara väntar på din Kartell-lampa eller kanske 

dina Hay Trays läggs ut. Och det finns tusenlappar att tjäna. Här såldes det  

begagnade möbler och heminredning för över 1,6 miljarder kronor i fjol.

1. STRING 
Stringhyllan av svenska arkitek-
ten Nisse Strinnings har blivit en 
av 1900-talets främsta design-
ikoner. De klassiska hyllsyste-
men introducerades 1949. 

2. HOWARD 
Howardsoffan, designklassikern 
från Engelssson som tillverka-
des redan under 1800-talet. 
Med dess klassiska design och 
en rad olika modeller tycks den 
aldrig gå ur tiden. Den finns 
även som fåtölj. 

3.  LAMINO
Böjträstolen Lamino lanserades 
1956 av svenska möbelformgiva-
ren Yngve Ekström och karaktä-
riseras för det klassiska hantver-
ket och naturliga materialet.

4. JETSON
Tidlös klassiker designad av 
Bruno Mathsson 1965, där så-
väl funktion som komfort står i 
centrum.

5. EAMES PLASTIC CHAIR
Formgiven av Ray och Charles 
Eames, från Vitra är en förnyad 
version av den legendariska 
Fiberglass Chair som presente-
rades första gången 1950.

6. Y-STOLEN
Y-stolen heter egentligen CH24 
och är Hans J Wegners mest 
populära verk som designades 
redan 1949.

7. THONET
Stolen Thonet No 14 är det mest 
kända verket av Michael Thonet 
som formgav stolen redan 1859. 
Stolen har ibland kallats för "sto-
larnas stol". 

8. CHESTERFIELD
Den klassiska lädersoffan som 
för tankarna vidare till Eng-
land med dess karaktäristiska 
knappar och rejäla kuddar och 
armstöd.

9. ÖGLAN
Stolen som är en Ikeaklassiker 
från 1961 har åter igen blivit 
populär.

10. SJUAN
Arne Jacobsens klassiska stol 
formgavs 1955 och är den mest 
populära i Fritz Hansens sor-
timent och har blivit en nutida 
möbelikon.

designklassiker 
många bevakar  

på Blocket

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

Klassiker!

SÄLJES 

SNABBT 

JUST NU !

Så lätt skapar du en  
bevakning i Blocketappen

10.

11.
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Besparing energikostnader  
med värmeåtervinning.

Exempel på besparing för en fastighet på  
4 000 kvm

Målet är tufft men Bertil Forsman som är VD 
på Climate Solutions menar att med deras 
system EnergyWell är det fullt möjligt. Fak-
tum är att det anser också BeBo som 2010 
utlyste en tekniktävling för effektivare system 
av värmeåtervinning i flerbostadshus.

– Jag sade redan när vi skickade in vårt 
bidrag att vi skulle vinna, visst lite kaxigt men 
vi vann. Det finns nämligen inget system som 
spar lika mycket som vårt. Det är det första 
system för flerbostadshus som återanvänder 
värmen i frånluften så att det täcker 90 procent 
av husets behov och man får ett lågenergihus.

Det finns fler fakta som gör att en fastighetsä-
gare bör fundera över en installation, en inves-
tering som tack vare minskade uppvärmnings-
kostnader spar pengar från dag ett och är åter-
betald på 5-10 år. Genom EnergyWell så redu-
ceras fjärrvärme- eller oljeanvändningen samt 
CO2-utsläppen med 80-90% och man återan-
vänder värmen i stället för att släppa ut den till 
omgivningen och påverka klimatet. 

– BeBo uttalade i samband med utvärde-
ring av tävlingen att installation av värme-
återvinning är den åtgärd som lönar sig bäst 
och bör vara en första åtgärd för att minska 
energiförbrukningen i fastigheter. 

Idén som blev EnergyWell hade Bertil 
Forsman gått och funderat på någon tid inn-
an han kom till skott år 2010 eftersom man 
installerade samma typ av värmepumpar för 
vanlig husvärme. 

EnergyWells värmeåtervinning bygger på 
en effektiv frånluftsåtervinning där en mycket 

stor del av luftens energiinnehåll används med 
en värmepump som med hjälp av en paten-
terad teknik ansluts till fastighetens befintliga 
ventilationssystem. Eftersom luften cirkulerar 
ett flertal gånger genom värmepumparna kan 
man återvinna större mängder energi än vad 
som görs med traditionell frånluftsåtervinning.

– Systemet fungerar i hus med alla typer 
av frånluftslösningar och tar cirka 1-2 måna-
der att installera, från order till igångsatt sys-
tem. Värmepumparna placeras på vinden, 
taket eller i ett garage som värms av frånluft 
och värmen leds via rör till husets befintliga 
värme- och varmvattensystem.

Idag finns EnergyWell installerad i cirka 50 
flerbostadshus i Stockholm, Halmstad, Växjö, 
Norrköping och även i Finland där det säljs 
av värmepumpsleverantören Stiebel Eltron. 

– Det är en utmärkt lösning för alla typer 
av fastigheter. I punkthus med befintliga från-
luftsystem, för hus med förhöjd radonhalt där 
en ökad ventilation ytterligare förbättrar sys-
temets verkningsgrad. I hus med självdrag 
installeras först ett frånluftssystem vilket gör 
att man även där får en normenlig ventila-
tion och bättre miljö hela året. Och i hus med 
befintligt värmeväxlarsystem där man kan 
minska energiförbrukningen väsentligt.

Installation av EnergyWell är en åtgärd som 
minskar fastighetens energiförbrukning med 
50-60 procent, vilket gör att man uppfyller 
myndighetskravet.

– Åtgärden betalas genom minskade upp-

värmningskostnader, man sparar pengar från 
dag ett eftersom en lånefinansiering kostar 
mindre än den 40 procentiga besparing man 
får i jämförelse med fjärrvärmekostnaderna 
i Stockholm.

– Samtidigt ökas den avkastningsbasera-
de fastighetsvärderingen i proportion till den 
förbättrade fastighetsekonomin. Fastighetsä-
garna borde inte ha svårt att fatta ett installa-
tionsbeslut, menar Bertil Forsman. Vill man 
göra en kalkyl finns en sådan på vår hemsida 
– www.climatesolutions.se

NÅ ENERGIFÖRBRUKNINGSMÅLET 
MED EN ENDA ÅTGÄRD

ENERGYWELL släpper inte ut någon vär-
me till omgivningen, vi använder den om 
och om igen, bidrar inte till den globala 
uppvärmningen. Unik Värmeåtervinning 
för er fastighet !

www.ClimateSolutions.se     
Tel 08 5861 0470

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

Slagteriaktiebolaget Fältöversten                       
Foto: Jason Strong                       

            

År 2050 ska svens-
ka fastigheter ha mins-

kat energiförbrukningen 
med 50 procent jämfört 

med värdet från 2007. 
Det finns olika sätt att 

lösa det på, oftast krävs 
ett flertal åtgärder men 
med Climate Solutions 

lösning behövs bara en 
åtgärd, installera  

EnergyWell.

FÖRETAGSPRESENTATION

EnergyWell kan placeras på hustak, i garage 
eller på vinden. 

FOTO: CLIMATE SOLUTIONS
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När  man tar ut skogsbränsle så tar man ock-
så bort viktiga näringsämnen från skogsmar-
ken. Dessa näringsämnen behöver träden för 
att bibehålla sin tillväxt och för att ph i mark 
och vatten ska hålla sig i balans, så ingen ona-
turlig försurning uppstår

Enligt Skogsstyrelsens rekommendationer 
så bör man när man tar ut skogsbränsle kom-
pensera med askåterföring, då näringsämnen 
finns kvar i askan.

– Det finns tyvärr varken regelverk eller 
ekonomiska incitament för att fullborda 
skogsbränslets kretslopp, säger Karina Peder-
sen på Askungen Vital, ett företag som jobbar 
med just askåterföring.

Eftersom askåterföring inte är ett lagkrav  
avsätts askan till andra och billigare ändamål 
som  konstruktionsmaterial, tillsats till träd-
gårdsjord eller förorenas vid samförbränning 
med orena avfallsbränslen. 

Karina Pedersen menar att askåterföring 
har  hamnat i en gråzon mellan skogsvärlden 
och energiproducenterna där ansvaret för att 
sluta kretsloppet inte är fastställd. Aska från 
skogsbränsle är likställd med annan aska och 
klassat som ett avfall utan några speciella krav 
på att det ska ingå i skogens kretslopp igen.

– Många köper el och värme som är pro-
ducerat med förnybart bränsle från skogen 
och märkta som miljövänliga. Men ska man 

vara helt säker på att det som kommer ut ur 
sladden är hållbar el och värme, så måste 
askan återföras till skogen igen.

Även elkonsumenterna har således en roll 
att spela.

– Jag tycker man ska använda sitt kundin-
flytande och om möjligt byt till en leverantör 
som gör rätt.

Det finns el- och värmeproducenter som 
återför sin aska till skogen, det är bara att 
klicka sig dit från  Askungen Vitals kundlista.

– För att kedjan ska fungera krävs också att 
skogsbolagen och markägarna ser sin roll och  
sitt ansvar och efterfrågar askåterföring till sin 
mark, menar Karina Pedersen. 

– Det är en utmaning, eftersom så stor en 
del av Sverige är skog och den ser så olika ut i 
olika dela av landet. Därtill kommer att det är 
så många små och stora aktörer som äger mar-
ken. Jag tror det  krävs ett tydligt regelverk.

Askungen Vital är baserade i Markaryd men 
upptagningsområdet sträcker sig just nu från 
Skåne i söder till Värmland och Närke i norr. 

– Idag är vi de enda som själva sköter hela 
kedjan, det vill säga som både tar emot askan 
hos producenterna, lagrar/bereder den, leve-
rerar och sprider ut den hos markägarna. Vi 
har både egna duktiga anställda och special-
maskiner för att hantera de stora askmäng-

derna. Vi hanterar mellan 25–30 000 ton aska 
varje år. Totalt i Sverige återfördes det 2014 
ungefär 40000 ton. 

Hade alla följd Skogsstyrelsens rekommen-
dationer för uttag av skogsbränsle, så skulle 
det årligen återföras i genomsnitt 200 000 ton. 
Så det är lite att jobba med.

– Jag tror vi kommer att komma till rätta 
med det här i framtiden. Vi känner att vi räd-
dar världen lite grand varje dag när vi går till 
jobbet, säger hon.

I Sverige jobbar man mål-
inriktat på att bli fossilfri inn-

an 2050, och därför är det 
viktigt att fasa ut de fossila 
bränslen. Bränsle från sko-

gen är CO2-neutralt och en 
av de största källorna till att 
ersätta de fossila bränslen.  

Men skogen är även ett 
ekologisk kretslopp som är 
en viktig faktor för vattenre-
ning, CO2-upptag och  bio-

logisk mångfald.

HELT KRETSLOPP MED ASKÅTERFÖRING

Östgötagatan 48A
116 64 Stockholm

0704 - 122 664

HOMESTAGING innebär att man vid försäljning iordningställer och 
framhäver bostaden inför fotografering och visning. Med professionell 
homestaging garanteras man bättre bilder och att bostaden framlyfts på 
bästa sätt. Det ger möjlighet till större vinst för dig. Homestaging ska få 
köparen att känna att det du säljer är det rätta för just dem – att de 
hittat sitt nya hem! 

INREDNING innebär att man önskar hjälp i sitt hem eller på ett företag/
offentlig miljö. Det kan vara enstaka rum, kontor eller större konferens-
rum, lobbyer eller hela bostäder. Inga tankar är för små eller för stora. Vi 
inreder för kunden och utgår alltid från behov, önskemål och förväntning-
ar. I inredningen finns genomtänkt färgsättning, belysning och möblering. 
Var sak är väl planerad för ökad trivsel!

www.stage4u.se    |    0703834453    |   info@stage4u.se     

• Rikstäckande service både kring  
inredning och homestaging

• Utbildad inredare & homestagingkonsult

Oavsett vilken miljö som inreds, ska den  
vara välplanerad, trivsam och inspirerande. 

Karina Pedersen, Askungen  
Vital.

TRÄDGÅRDSTIPS   
Hösten är rätt tid att plantera vårens alla blommande lökar. Vill du 
njuta av tulpaner, krokus, påsklilja och andra vårblommande lökar 
till våren, är det alltså nu du ska plantera, enligt Blomsterlandet.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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– I alla branscher där det finns pengar att tjä-
na samlas det oseriösa aktörer med målet att 
ta för sig under guldruschen. Sedan försvin-
ner de och kunden står kvar med undermåliga 
installationer, dåligt utförda arbeten och ing-
enstans att klaga. Det är därför certifieringar 
behövs, säger INCERTs VD Peter Rohlin. 

INCERT startades 1993 som KYS-Cert, då i 
huvudsak med certifieringar för hantering av 
köldmedia. 1997 blev man INCERT och ägs 
numera av Kylbranschens Samarbetsstiftelse 
(KYS) och Elektriska Installatörsorganisatio-
nen (EIO).  Idag arbetar företaget med certi-
fieringar inom 7 områden och totalt har man 
aktiva certifieringar igång för drygt 10 000 
personer och 1500 företag. 

– Certifieringar är ett sätt att pakete-
ra kompetens och finns för både individer 
och på företagsnivå. Det är också ett sätt att 
skydda sig mot osund konkurrens. En certi-
fiering gäller i max 5 år och förnyas om man 
blir godkänd i en ny examination. Under 
certifikatstiden sker övervakning och upp-
följning. 

INCERT genomför certifieringar som en 
utomstående part. Det betyder att man är 
helt opartisk och oberoende gentemot de 
som certifieras.  

– Inom respektive område är våra certifie-
ringar likadana för alla som genomgår dem 
och de är utformade med krav som bran-
schen, myndigheter och leverantörer har 
godkänt. Ibland vilar de på EU-regler, ibland 

på lagstiftning i Sverige men även på regler 
som branscherna kommit överens om.

En certifiering ska innehålla krav som 
inte ska vara för låga men inte heller vara för 
höga. Det gäller att hitta en balans som gör 
att certifieringen har en verklig betydelse. 

– Vår uppgift är att granska den balansen 
och få de som är certifierade att möta kra-
ven på kompetens och samtidigt få kraven att 
vara lika för alla. 

Kraven på att installatörer och företag ska 
vara certifierade ökar mer och mer. Det är 
främst myndigheter men också branscher 
och beställare som vill ha dem. Några områ-
den där man genomför testcertifieringar är 
vid förläggning i mark av fiber för bredband 
och leverantörer av energisystem för villor, 
exempelvis värmepumpar, solvärme och sol-
el, pelletsbrännare och liknande. 

– I branscher som är nya eller växan-
de och där det finns möjligheter till snabba 
pengar så kan trösklarna för att komma in 
och utföra arbeten vara för låga. Det leder i 
sin tur till osund konkurrens, risk för felakti-
ga och dåliga leveranser, samt att beställarna/
kunderna inte får det de har betalt för.

Myndigheter och branschen har exem-
pelvis insett att byalag och villaföreningar 
oftast inte vet vilka krav de ska ställa när de 
beställer bredband, och eftersom det är dyrt 
att reparera begångna misstag så behövs cer-
tifiering inom området.

– De som genomför certifiering ska kunna 
visa att de har kvalitetssystem för styrning, att 

man har rätt kompetens för arbetet och man 
kan dokumentera var man dragit kablarna. 
En fiberkabel som grävs av kan tyvärr släcka 
ned en hel landsända och orsaka stor skada 
på infrastrukturen. 

Ett annat område som genomgår certifie-
ringar är som skrivet branschen för värme-
system i villor. Den certifiering bottnar i ett 
EU-direktiv som handlar om förnybara ener-
gikällor och energieffektivisering. 

– Här handlar det om att installatören ska 
vara så kompetent att hen kan anpassa vär-
mesystemet till husets behov och föreslå bäs-
ta lösningen oberoende av värmekälla.

DIN EGEN SVIT I BÅSTAD!
Snart är det höst och vi har bara ett fåtal sviter kvar. Hotel Riviera Strand ligger precis vid stranden 
med underbar utsikt, högklassig restaurang, poolhus och andra bekvämligheter. Här har du 
möjlighet att investera i en ägarsvit med avkastning och njuta av semestern i vackra Båstad. Läs mer 
på rivierastrand.se.
Välkommen till Sveriges riviera!

RIVIERASTRAND.SE

Kontakta Frida Paulsson på tel 0703-533 833 eller frida@rivierastrand.se

CERTIFIERING ÄR BRA FÖR BÅDE 
KUNDER OCH LEVERANTÖRER

En certifiering är till för 
att skydda kunder som 

inte har specialistkompe-
tens. Den är också till för 
att säkra att leverantörer 
har den kompetens som 

krävs. Samtidigt skyd-
dar den mot osund kon-

kurrens. Det menar Peter 
Rohlin, vd på INCERT.

FOTO: INCERT

FÖRETAGSPRESENTATION

Peter Rohlin, vd INCERT.

Ett skäl till certifiering är att minska risken 
för skador orsakade av felaktig hantering 
av exempelvis fiberteknik, då de är  kost-
samma och komplicerade att åtgärda.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS



TRYGGARE AFFÄR  
MED RÄTT FÖRSÄKRING

– Vi skapar egna försäkringsprodukter som vi 
placerar på både den svenska och internatio-
nella försäkringsmarknaden. Då vi dagligen 
hanterar olika typer av entreprenadrelaterade 
frågor kring ansvar och försäkring har vi fått 
en unik kompetens, säger Magnus Orneklint, 
försäkringsmäklare på Brim. 

Brim samarbetar sedan många år med för-
säkringsgivaren AmTrust som har verkat i 
Sverige sedan 2005 med ett trettiotal anställda. 
De har rating  A enligt ratinginstitutet A.M. 
Best. AmTrust är en försäkringsgivare för 
Brims  byggfel-, fullgörande-, förskotts- och 
insatsgarantiförsäkringar. 

AmTrust Nordic uppskattar det nära samar-
betet med Brim.

– Brim har genuin kompetens och erfaren-
het och de har dessutom hjälpt oss att skapa 
en återförsäkringsstruktur som gör det möj-
ligt för oss att verka på det här området. Brim 
har skapat de rätta förutsättningarna för vårt 
arbete, säger Axel Wibom.

– För våra uppdragsgivare är det viktigt med 
vår specialkompetens inom bygg men också att 
vi har en en etablerad och stark försäkringsgi-
vare som AmTrust, säger Magnus Orneklint. 
AmTrust är också snabba och pro-aktiva i sin 
skadereglering vilket våra kunder värdesätter. 

Många av de försäkringar som vi tillhan-

dahåller har långa försäkringsperioder, därav 
är det viktigt i våra val av försäkringsgivare att 
de har en rating som går att följa för att således 
kunna bedöma betalningsförmågan.

– Det är naturligtvis oerhört viktigt att för-
säkringsgivarna finns kvar även om entrepre-
naden pågår under lång tid. Det är dessutom 
värdefullt med lokal närvaro och att man är på 
tårna när saker och ting händer så att man har 
möjlighet att fatta snabba och korrekta beslut. 
Närvaro, kompetens och marknadskännedom 
är våra nyckelbegrepp, säger Axel Wibom. 
som är Executive Vice President, 

Brim har också ett nära samarbete med Sve-
riges Byggindustrier, som är byggindustrins 
bransch- och arbetsgivarorganisation, vil-
ka rekommenderar alla sina medlemmar att 
teckna entreprenadförsäkringar och säkerhe-
ter genom Brim. 

– Vi jobbar med de här frågorna varje dag 
och har därmed en hög kompetens på områ-
det. Vi finns med redan i anbudsskedet, innan 
kontrakt är skrivna, för att säkerställa att avta-
len sluts på ett korrekt sätt. Vi analyserar ock-
så vilket ansvar vår uppdragsgivare ska ta, och 
inte ska ta på sig så att man redan i ett tidigt 
skede vet vilka förutsättningar som gäller.

Enligt Magnus Orneklint blir det allt van-
ligare att bostadsrättsföreningar bildas för att 

nyproducera bostadsrätter. Det är något som 
medför ytterligare försäkringsbehov, som till 
exempel den så kallade "Delay in startup" som 
skyddar köparna i de fall som de redan har köpt 
en bostadsrätt men att själva tillträdet till bosta-
den är försenat på grund av en egendomsskada. 

– Här har vi sett ett behov just på bostads-
rättssidan. Det kan ju uppstå problem som 
innebär att bygget blir försenat ett halvår, vil-
ket i sin tur kan påverka köparna.

– Det är krav på att byggprojekt har en för-
skottsgarantiförsäkring och för att ge kon-
sumenterna ett fullgott skydd och minska 
deras risk. De behöver också en insatsgaran-
ti. I samband med att köpare av nyproduce-
rade bostadsrätter skriver det första bindande 
avtalet så vill föreningen ta in ett förskott. För 
att säkerställa att köparna får tillbaka sina för-
skott i det fall projektet inte blir av krävs att en 
förskottsgarantiförsäkring tecknas.

Bristande försäkringarslösningar, eller att 
inte teckna rätt försäkring, kan medföra rik-
tigt stora risker, menar Magnus Orneklint. 

– Det finns ju fall där man kringgått regler-
na, projekt  havererat av olika anledningar och 
där köparna idag bor i hyresrätter som de de 
facto redan betalat för. Sett till vad man riske-
rar utan adekvata försäkringar är försäkrings-
kostnaderna låga, säger Magnus Orneklint. 

I alla byggprojekt är det 
viktigt att hela processen 

omfattas av rätt  
försäkringslösningar inte 
minst för att hantera och 
minimera de risker som 

följer med komplexa 
byggprocesser. Det vet 
man på Brim, ett försäk-
ringsförmedlingsföretag 
som specialiserat sig på 

byggförsäkringar. 

Skärgårdshus med stora fönster, hem som städar sig själva 
och tekniska boendelösningar som minimerar klimatpåverkan. 
Så ser svenskarnas bostadsdrömmar ut, enligt Svensk Fastig-
hetsförmedlings Trendrapport 2016.

DRÖMBOENDETHUSPRISER 
Småhuspriserna steg med drygt 4 procent 
under den senaste tremånadersperioden 
juni–augusti 2016, jämfört med den före-
gående perioden mars–maj 2016. Källa: SCB

AMTRUST

BRIM

Försäkringsgivaren AmTrust Europe 
Limited representeras i Sverige av 
AmTrust Nordic AB och har mångårig 
erfarenhet på marknaden både i  
Sverige och internationellt. AmTrust 
Financial Services Inc. (AFSI) är en  
global försäkringsgivare och är  
noterad på NASDAQ sedan 2006. 
AmTrust International Underwriters 
Limited har kreditbetyget 'A' (Excellent) 
från kreditvärderingsinstitutet AM-Best 
www.amtrustgroup.com

Brim grundades 2001 i Stockholm och 
är idag en del av Arthur J. Gallagher 
Group. Brim tillhandahåller direkt- och 
återförsäkringslösningar för bygg- och 
exportindustrin samt finanssektorn. 

Tjänsteerbjudande för nyproduktion 
• Utökad byggfelsförsäkring
• Entreprenadförsäkring 
• Projektförsäkring
• Förskottsgarantiförsäkring
• Fullgörandeförsäkring
• Insatsgarantiförsäkring
• VD- och styrelseansvar
www.brim.se 

Axel Wibom, Executive Vice President, 

AmTrust Nordic, och Magnus Orneklint, 

försäkringsmäklare på Brim. 

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Behandla ditt synfel eller din ålderssynthet 
med marknadens tryggaste alternativ. Läs mer 
om våra behandlingar på www.ogonlasern.se.

Jönköping, Kungsbacka, Linköping,
Lund, Norrköping, Stockholm

Det är ett av mina
bästa beslut i livet!

Malin Ewerlöf - Idrottare

Just nu
kostnadsfri
förunder-
sökning!

Din ögonklinik i Sverige

– När jag jobbade som massageterapeut blev 
det snabbt uppenbart att så gott som alla pro-
blem som kunderna upplever är en konse-
kvens av icke-funktionell hållning. Därför vil-
le jag ta fram en ny och bättre produkt för just 
förbättrad hållning, säger han.

Stärkevästen är långt ifrån den enda typen 
av hållningsväst som finns på marknaden. 
Men ur Arvid Forsman perspektiv var det ing-
en av de befintliga västarna som var optimala.

– Ofta är de ganska obekväma och börjar 
skava och göra ont. I många fall blir det helt 
enkelt så att man slutar använda västen innan 
den hinner göra någon nytta.

I jakten på en bättre, bekvämare väst hittade 
han en tillverkare som låg nära hans vision, 
men inte helt rätt.

– De gick med på att göra förändring-
ar utifrån mina idéer. För mig blev det då en 
chansning eftersom jag köpte på mig ett gan-
ska stort parti men hade egentligen ingen rik-
tig plan för hur jag skulle sälja dem, berättar 
Arvid Forsman.

Ganska snabbt valde han att sälja den 
genom massageterapeuter och kiropraktorer.

– Det gick riktigt bra. Många fick upp ögo-
nen för västen och det gick hela tiden bättre 
och bättre.

Nästa steg blev att sälja in Stärkevästen 
på olika rehabkliniker. Det innebar också att 
målgruppen breddades ytterligare.

– Det gav ganska snabbt ringar på vattnet. 
En hel del företag ville köpa in västar till 
sina anställda för att minska risken för sjuk-
skrivning. Västen funkar nämligen lika bra 
när man rör på sig som när man är stilla-
sittande. 

Idag har Arvid Forsman lämnat massage-
branschen och försörjer sig helt på Stärke-
västen. Han har ingen tidigare erfarenhet av 
försäljning men har haft en entreprenörsdriv 
sedan barnsben.

– När jag var liten hade jag alltid små pro-
jekt för mig. Jag gjorde och sålde olika saker 
till tanterna på byn, berättar han med ett 
skratt.

Allt kapital har kommit från Arvids egna 
fickor. Sedan ett och ett halvt år sitter han 
dock i en företagsinkubator i Borlänge, något 
som har inneburit ett lyft för verksamheten.

– Där får vi bland annat coachning av kun-
niga människor några timmar i veckan och 
det känns värdefullt eftersom vi är ganska nya 
när det gäller att driva företag. 

Vad har varit den största utmaningen  
när det gäller att utveckla företaget?
– Det har varit att etablera en produkt på en 
väldigt konkurrensutsatt marknad där det 
redan etablerats många, liknande, produk-
ter sedan tidigare. Därför har det till stor del 
handlar om att synas och höras så mycket som 

möjligt, det vill säga att faktiskt åka runt och 
visa upp produkten och övertyga folk om hur 
bra den är. 

Vad har du för tips till personer  
med entreprenörsdrömmar?
– Våga satsa! Antingen går det bra eller så går 
det åt skogen, men jag tror man ångrar det mer 
om man inte testar alls, säger Arvid Forsman. 

Han identifierade ett 
problem och presente-

rade en lösning. Så gick 
det till när Borlänge-

sonen Arvid Forsman gick 
från massageterapeut till 

entreprenör. Hans produkt 
Stärkevästen ger stöd åt 

trötta ryggar och förbättrar 
användarens hållning.

HANS IDÉ STÄRKER RYGGEN

Arvid Forsman, Stärkevästens 
grundare.

TRÄEXPORT
Sågade trävaror är eftertraktade i Kina. 2015 översteg 
exporten 500 000 m3. I år kommer exporten från 
Sverige till Kina sannolikt att sätta ett nytt rekord med 
cirka 800 000 m3, enligt Svenskt Trä.

MÄSSA
Den 6-9 oktober anordnas Hem, Villa  
och Bostadsrätt på Stockholmsmässan.  
Här hittar alla som vill bygga om och reno-
vera mängder med inspiration.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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Kvalitet & service 
till rätt pris!

MALMÖ Södra Förstadsgatan 121, Tel: 040-828 88

LANDSKRONA Borgmästargatan 18, Tel: 0418-41 18 30

LUND Lilla Tvärgatan 7, Tel: 046-13 99 98

HELSINGBORG Bruksgatan 25, Tel: 042-18 38 88 

HÄSSLEHOLM Frykholmsgatan 8, Tel: 0451-80 000

LINKÖPING Nygatan 33, Tel: 013-13 70 71 

NORRKÖPING Drottninggatan 14, Tel: 011-13 18 88 

NYKÖPING Västerport Köpcentrum, Tel: 0155-28 88 53

KARLSTAD  Drottninggatan 26, Tel: 054-18 03 18
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25-75 % RABATT 
ELLER  GRATIS SYNUNDERSÖKNING 

KOMPLETTA GLASÖGON     

Vid köp av fl era kompletta glasögon, gäller högsta rabatten för det billigaste paret 
(samma recept och köptillfälle). Gäller ej solglasögon. Kan ej kombineras med andra erb-
judanden. Synundersökningen utförs av leg. optiker och gäller för glasögon (ej för linskon-
troll). Inget köptvång. Intyg, recept, remiss etc. debiteras. Gäller till och med 2016-12-04

29
45

-0
3

PÅ DITT 1:A PAR 
GLASÖGON

25 %
PÅ DITT 2:A PAR 
GLASÖGON

50 %
PÅ DITT 3:E PAR 
GLASÖGON

75 %

UPP  TILL 75%
GLASÖGONMAGASINET 25 ÅR

RABATT PÅ KOMPLETTA GLASÖGON

(Sortimentet kan ibland variera mellan våra butiker)

GLASÖGONMAGASINET 25 ÅR

TIDNINGEN 
BOSTAD 0924

För information och öppettider: www.glasogonmagas inet .se

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD
BOSTAD.STOCKHOLM.SE    

UPPTÄCK VÅR
NYA STAD
Vi har många nybyggda hyresrätter att förmedla i olika  
delar av regionen. Ofta med kortare kötid.
 Därför kan det vara en bra idé att ställa sig i vår kö.
Eller om du redan har gjort det, att titta närmare på  
vad vi har att erbjuda just nu.

  
Förmedlingsstart 2016/2017
PS.

M
ed reservation för änd

ringar.

ÄLVSJÖ 
502 hyresrätter

KUNGSÄNGEN
142 hyresrätter

NORRTÄLJE
130 hyresrätter

NORRA DJURGÅRDSSTADEN
473 hyresrätter

ÅRSTA/LILJEHOLMEN 
628 hyresrätter

HÄSSELBY 
125 hyresrätter

FLEMINGSBERG 
411 hyresrätter



www.gabrielkakelugnar.se

Gabriel

�ärmande svenskt 
 KULTURARV 

som varar i �enerationer.
2KW ÄR BÄTTRE ÄN 10KW 

Genom den lugna och jämna värmesprid-
ningen får man ett behagligt inomhusklimat 
och undviker därmed den s.k. bastueffekten.
Dessutom är det en investering och trygghet 
som höjer värdet på din fastighet/lägenhet.

Läs mer på vår hemsida och kontakta  
närmaste återförsäljare.

Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

Att homestaging eller iscensättning av en 
bostad med hjälp av en professionell stylist 
lönar sig och genererar en lyckosam försälj-
ning är det ingen tvekan om. Med tusentals 
homestagingar i bagaget och åtta spännande år 
som inredare i fastighetsbranschen är Anna väl 
insatt i vad som behövs för att skapar en triv-
sam visningsmiljö och vackra tilltalande bilder.  

– I takt med att intresset för inredning 
ständigt ökar och medvetenheten hos blivan-
de köpare blir större, är det allt viktigare att 
lyfta fram bostäderna till sin fulla potential 
både stilmässigt och fotomässigt. Då krävs det 
mer än att bara inspireras av inredningsbilder, 
plocka undan och ställa fram en fruktskål. Det 
handlar om att skapa en unik miljö, säger hon.

Det är lätt att bli hemmablind och då är det 
extra viktigt att ta hjälp av professionella inre-
dare som lyfter fram de starkaste delarna i 
hemmet och skapar en genomgående harmo-
nisk känsla där grundmöblemanget placerats 
på rätt plats och där belysning, textiler och 
tavlor samt dekoration kommer till sin rätt 
och förstärker helhetsintrycket. 

– I mina projekt tar jag alltid fasta på käns-
lan i bostaden, arkitekturen,  grundstilen och 
skapar en unik inredningsplan med stor hän-
syn till tilltänkt målgrupp, och estetiskt tillta-

lande och funktionella lösningar. 
– Det roligaste med mitt kreativa arbete är 

mötet med inspirerande människor som är i 
olika skeden av livet. Att sälja en bostad är idag 
en stor affär som påverkar våra liv i allt stör-
re utsträckning, och då är de extra viktigt att 
inredningsexperterna tar uppdraget på allvar 
och ger allt för att slutresultatet ska bli så lyck-
at som möjligt. Min inspiration hämtas ur en 
ständig kreativ process; konst, musik och pas-
sionen för arkitektur, färg form och god design

Läs mer om Anna Bülow på: 

www.annabulow.se

Följ på Instagram @annabulowdesign

I november 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

HOMESTAGING  
FÖR EN LYCKAD AFFÄR

HEBA BIDRAR TILL  
SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

Anna Bülow är interior 
designer och stylist som 
nischat in sig på home-
staging inför försäljning  
och inredning i privata hem.

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.

Anna Bülow, interior designer.

Lennart Karlsson, vd HEBA.
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FÖRETAGSPRESENTATION

FLER BOSTÄDER – EN REN NÖDVÄNDIGHET
RO-Gruppen verkar idag inom entreprenad, 
byggservice, konceptbyggnation, bostäder och 
butiksetablering. I Stockholm kommer man 
att rikta fokus mot en bostadsmarknad i stort 
behov av nyproduktion.

– Här är viljan och behovet av att bygga 
bostäder inte bara stort, utan en ren nöd-
vändighet, säger RO-Gruppens VD Andreas  
Jaldevik. Investeringstakten är enorm, men 
är samtidigt inte tillräcklig. Trots att det 
finns många byggare så är det endast ett 
fåtal som har kompetens och resurser att 
ge sitt stöd genom hela byggprocessen. Vår 
erfarenhet och kompetens gör att vi kan 
erbjuda hela paketet – från projektidé till 
nyckelfärdiga bostäder anpassade efter den 
lokala marknaden.

MÅLET ÄR ATT BLI BLAND DE  
STÖRRE BYGGBOLAGEN I LANDET 
RO-Gruppen grundades i Borås för över 30 
år sedan med inriktning på reparation och 
ombyggnad. Idag är RO-Gruppen en etable-
rad byggkoncern som blandar traditionell 
entreprenad med nyskapande tjänster inom 
bland annat konceptbyggnation och butikse-
tablering. Bland kunderna finns några av Sve-
riges och Nordens ledande butikskedjor och 
varumärken – däribland Apple, Gina Tricot, 
H&M och Max. På bostadssidan arbetar RO-
Gruppen bland annat med nyproduktion för 
HSB och Riksbyggen. Efter en lyckad expan-
sion i Göteborg för fyra år sedan, vänder man 
nu med stor tillförsikt blicken mot Stock-
holmsmarknaden.

UNIK POSITION PÅ BYGGMARKNADEN
RO-Gruppen bygger nu snabbt en stark 
organisation för att möta efterfrågan. Företa-
get är redan på plats med personal och kon-
tor i Norsborg, Stockholm. Ansvariga för 
satsningen är Patrik Blomberg och Per-Olov 
Green, två byggentreprenörer med lång och 
gedigen erfarenhet från Stockholms bygg-
bransch. Blomberg och Green går i och med 
detta även in som delägare i det nystartade 
Stockholmsbolaget.

– Jag vill säga att vår bakgrund ger oss en 
närmast unik position på marknaden, säger 
RO-Gruppen Stockholms affärsområdeschef 
Patrik Blomberg. Tillsammans med expertis 
från samarbetspartners och underentrepre-
nörer kommer man att bistå fastighetsägare, 
kommun och andra exploatörer med att pre-
sentera förslag utifrån fastighetens läge och 
unika förutsättningar. Helhetsgreppet bidrar 
till bättre effektivitet, högre kvalitet och läg-
re kostnader. Faktorer som kommer att ge en 
trygghet för kunden.

Med en omsättning på 
närmare 800 miljoner  

kronor är RO-Gruppen, 
med säte i Borås, en  

av Sveriges snabbast  
växande byggkoncerner. 

Efter en massiv expan-
sion på den västsvenska 
byggmarknaden vänder 

man nu blicken mot Stock-
holms bostadsmarknad. 

Ett strategiskt viktigt väg-
val för RO-Gruppen som 

nu ställs inför en marknad 
där över 500 000 personer 

idag står i kö för att få  
en bostad.

FÖR MER INFO

Patrik Blomberg 
Affärsområdeschef RO-Gruppen  
Stockholm 
mobil: 0766-31 06 20  
patrik.blomberg@ro-gruppen.se 

Per-Olov Green 
Entreprenadchef RO-Gruppen  
Stockholm 
mobil: 0766-31 06 05  
per-olof.green@ro-gruppen.se

Andreas Jaldevik,  
VD RO-Gruppen 
mobil: 0709-99 83 10 
andreas.jaldevik@ro-gruppen.se 

Helhetsgreppet  
bidrar till bättre  
effektivitet, högre  
kvalitet och lägre  
kostnader

Per-Olov Green, entreprenadchef  
RO-Gruppen Stockholm.

Andreas Jaldevik, VD RO-Gruppen.

Patrik Blomberg, affärsområdeschef  
RO-Gruppen Stockholm.

Så mycket sopor ger varje svensk upp-
hov till per år. 1975 var siffran 317 kilo.

467 KILO FREDAGSMYS 
6 av 10 svenskar och norrmän tänder levande 
ljus när de myser och ser film hemma mot 4 av 
10 i Finland, visar en undersökning från JM.
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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

Antibes | Takvåning | Terrass 55 m²
2 sovrum | Garage | 525 000 €

Mandelieu | 140 m² | Lgh med privat pool
3 sovrum | 3 badrum | 775 000 €

Antibes | Takvåning | Terrass 100 m²
3 sovrum | Dubbelgarage | 749 000 €

Nice Mont Boron | Modern villa | 4 sovrum
Hög standard | Pool & Jacuzzi | 3 200 000 €

Cannes | Bästa läget | Helrenoverad villa
5 sovrum | 4 badrum | 2 950 000 €

Nice | Nyproduktion | Lägenheter & villor
Modern arkitektur | Lyxigt projekt

Fayence | Nära byn | Stenhus
4 sovrum | Stor fin tomt | 840 000 €

Haut de Cagnes | Byhus | 120 m²
Separat studio | Terrass | 550 000 €

5 kontor på Franska Rivieran: Cannes, Nice, Antibes, Fayence-området & i inlandet bakom Nice.
Vi är 23 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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Egentligen är det ganska självklart. En trap-
pa kommer att finnas i ditt hus, eller din vil-
la, i minst 20 år och troligen längre än så. I 
det perspektivet blir det så klart nödvändigt 
att vara noga med detaljer, form och funktion.  
Något man lärde sig redan på 1980-talet. 

– Vi var ett av de första svenska företagen i 
vår bransch att exportera trappor till Tyskland 
och i samband med det förstod vi att tyskar-
na såg trappan som en möbel, säger Per-Ola 
Ström försäljnings- och designchef på ATAB-
trappan. Det får man väl erkänna att så var det 
inte i Sverige då. 

Den vetskapen och lärdomen tog man med 
sig och drog nytta av i kommande produktion, 
vilket ledde till ett försprång gentemot kon-
kurrenterna och ett sortiment som är flexi-
belt, funktionellt och snyggt designat. Idag 
har man 27 anställda, en modern maskinpark, 
effektiv produktion som använder laser, CNC-
fräsning och speciella program för konstruk-
tion och beredning. Kunderna finns i Sverige, 
Danmark, England, Tyskland och Norge. 

– Vi tillverkar trappor åt de flesta större 
byggbolagen och ett antal småhustillverkare. 
Men vi har också ett återförsäljarnät av skick-
liga installatörer och montörer som riktar sig 
till privatkunder. 

Detaljer är viktiga och noggrannhet genom-
syrar produktionen från första idé ut till mon-
törerna som mäter och installerar i den enskil-
da villan. Små detaljer i utformningen som 
man kan ta på och som ger en skön känsla i 
händer, fötter och som värmer sinnena. 

– Våra trapplösningar är personlig utforma-

de oavsett om man är fastighetsägare, bygga-
re eller privatperson. Tillverkningssystemen är 
uppbyggda för att undvika stelbenthet och för 
att tillmötesgå kundernas önskemål, vilket jag 
tror är en av anledningarna till vårt goda rykte.

Trappor och räcken tillverkas i massivt trä. 
Träslag som företrädesvis används är furu, 
björk, bok, ek, ask, valnöt och lönn. För samt-
liga använda träslag garanteras återplantering. 

– Vi är noga med vårt miljöarbete och 
packar alla lastbilar så noga vi kan, vi använ-
der spillträ från produktionen för att värma 
fabriken och våra lacker är vattenbaserade 
sedan många år tillbaka. 

När man väljer trappa behöver man bestämma 
sig för om den ska vara rak eller svängd, antal 
trappsteg och vilken höjd den ska ha. Mycket 
avgörs av husets planlösning och av hur myck-
et plats det finns. Därefter kan man diskutera 
detaljer som träslag, färg, räckets, handledarnas 
och stolparnas utformning. Men även om trap-
pan ska fästa sina trappsteg i väggen, om den ska 
vara frihängande eller ha traditionella sidor. 

– Många väljer att anpassa trappans färger 
utifrån färgen på golv och väggar. Det är fak-
tiskt ett av skälen till att eksteg och vita vanger 
är den vanligaste kombinationen idag.

En ny typ av design som slagit igenom och 
utvecklats de senaste åren är WF-trappan. Den 
har inget sidostycke på insidan, så kallad inner-
vang, vilket ger interiören ett luftigare och ele-
gantare intryck. WF-trappan är en kombina-
tion av trapphantverkarens skicklighet och 
modern högteknologi. WF-trappan tillver-
kas endast av hårda träslag med ståndare och 

handledare som anpassats till kundernas krav 
på form, funktion och elegans.

– Den är unik på grund av att den är fri-
hängande. Den är också testad och godkänd av 
Statens Provningsanstalt med tanke på säker-
hetskraven. Det kan inte många av våra kon-
kurrenter säga. 

ETT TRAPPSORTIMENT SOM ÄR  
FLEXIBELT, FUNKTIONELLT OCH SNYGGT

En trappa kan ju vara 
enbart en trappa. Så är 
det dock inte för ATAB-
trappan. För dem är det 
en inredningsdetalj som 

ska ha samma status 
som en möbel. Den tan-

ken och deras flexibilitet, 
lyhördhet och noggrann-
het i alla led har gjort att 

det går bra nu. Mycket 
bra till och med. 

Detalj på s.k. krymlingsböj  
med infrästa fyrkantiga  
ståndare i stilen Romantic.

U-trappa Design Tradition med utsvängd 
start, mörbetsade eksteg och vitt räcke i 
stilen Romantic.

Rak trappa modell Design med ovanpålig-
gande glasräcke, eksteg och vita vanger.

FOTO: JONAS BERG
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Båstad | Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Tomelilla I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684

Vill du träffa samma tandläkare,  
tandhygienist och tandsköterska varje år?

Tycker du att dina barn skall få samma 
goda tandvård som du?

Uppskattar du personligt engagemang 
och hög servicenivå?

Känner du en trygghet i att all behandling 
sker på ett och samma ställe?

VÄLKOMMEN TILL 
TANDLÄKARNA KOCKUM & KOCKUM

Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684



– 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

upptäck dalarnas 
tillväxtmotor
Här finns rum för allt som växer. Familjer och företag.  
trädgårdar och drömmar. vi är sex kommuner i samverkan.  
En enda kontakt till fantastiska möjligheter.

FALUN           BORLÄNGE           GAGNEF           LUDVIKA           SMEDJEBACKEN           SÄTER

ladda nEr vår app FB-rEgionEn ocH 
upplEv våra attraktiva tomtEr i vr
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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.

Marie-Claude Dubois är miljöspecialist på White arkitekter och docent på institutionen för ar-
kitektur och byggd miljö på Lunds Tekniska Högskola. Hennes forskning handlar till stor del 
om ljusets betydelse för människor.

”Fönster för ljus ger en sorts mindfulness- 
effekt då vi mår bra av att kunna se ut i naturen.”
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Efter

compact-living.com

DU BOR STÖRRE ÄN DU TROR!

Kvadratsmarta Loft och Loftsängar i metall.

Johan Enbergsväg 2, 171 61 Solna robban@compact-living.com

Loft Loftsängar

Stair Away

0709-820 1810709-820 181

Tromsö

Stegar
Före

FöreEfter

O R I G I N A L E TO R I G I N A L E T
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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

så många nya bostäder ger en investering i fyra järnvägs-
spår längs sträckan Uppsala och Stockholm, menar Maria 
Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

100 000

FÖRETAGSPRESENTATION
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www.nordan.se

NorDan har ett brett produktutbud och är en av Sveriges ledande 
leverantörer av fönster och ytterdörrar. Just nu har vi höstkampanj på 

ytterdörrar från Bor och fönster från Tanum.

Hög kvalitet 
och moderna lösningar

Höst-
kampanjen
fortsätter

 vecka 37-40

Hitta din återförsäljare på nordan.se



Delaktighet bygger verksamheten
– Hotell är alltid mer än bara en övernattning. 
Det handlar om innovation och utveckling. 
Det är det som gör branschen så oerhört fas-
cinerande att vara del av, säger han.

Det går onekligen bra för Petter Storda-
len och hans Nordic Choice Hotels. Nyligen 
invigdes till exempel nya Comfort Hotel Göte-
borg på Skeppsbron. Samtidigt går det framåt 
på den finska marknaden med flera nya eta-
bleringar i Helsingfors.

Och i Malmö har det de senaste åren både 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live och 
Quality Hotel View färdigställts.

– Lite längre norrut i Helsingborg så öpp-
nar vi 2020 en ny hotell- och kongressanlägg-
ning under Clarionflagg. Ett fantastiskt pro-
jekt på prime location vid Gamla Ångbåtster-
minalen i Helsingborg. Det som förenar alla 
dessa hotell är att de alla är exempel på stads-
utvecklingsprojekt. Lokalt har man bestämt 
att dessa platser behöver utvecklas, få nytt liv 
och öka städernas attraktionskraft.

Att påbörja ett helt nytt hotellbygge är sam-
tidigt aldrig utan sina utmaningar, menar Pet-
ter Stordalen.

– En av de största och viktigaste är att inte 
glömma platsen och människorna som lever i 
området där hotellet ska etableras. Vi har för-
månen att bygga på de mest attraktiva plat-
serna i Sverige och nyckeln till att det ska bli 
bra är att inkludera de som bor där i proces-
sen att utveckla och forma det nya hotellet, 
säger han och tar Clarion Hotel Post i Göte-
borg som exempel.

– Det skulle aldrig ha blivit den succé det bli-
vit ifall vi inte skapat det tillsammans med Göte-
borgarna. Resultatet är att vi inte bara skapat bra 
hotell och restauranger för besökare utan också 
populära mötesplatser för de som bor där.

Petter Stodalen har gjort sig känd för sin 
ledarstil som till stor del handlar om att lyfta 

sina anställda och göra dem delaktiga i verk-
samheten – en filosofi som har blivit hyllad. 
Varje år i januari så samlar han 3 000 av sina 
medarbetare på Globen i Stockholm. Syftet är 
att ge dem en rejäl vitaminboost och några 
förhoppningsvis kloka ord inför det nya året. 
I år var budskapet ”driv hotellet som om det 
var ditt eget".

– Jag tror att nyckeln är att jag lärt mig av 
mina misstag. Under mina år som ledare har 
jag gjort massor av misstag som har format 
mig till den jag är idag och som gjort mig till 
en bättre ledare. Det viktigaste jag lärt mig är 
att alltid rekrytera medarbetare som är bättre 
än mig själv. Jag har förmodligen en av Euro-
pas mest erfarna och bästa ledare inom hotell-
drift Torgeir Silseth som är min koncernchef. 
Ingen slår honom på fingrarna när det gäller 
att driva hotell.

– Jag vill ha en kultur inom företaget som 
gör att mina medarbetare vågar ta för sig och 
vågar utmana både sig själva och oss andra 
men det kräver att de också vet att ifall deras 
mod ibland leder dem fel så är vi många i 
företaget som tar emot om de skulle falla. 

Samtidigt lägger han stor vikt vid hållbar-
hetsfrågor, både socialt och miljömässigt. 

– "There is no business on a dead pla-
net” står det på mina visitkort. Det är en 
ganska bra summering kring hur jag tänker 
kring detta. Min filosofi är att både jag som 
ägare och mina gäster ska kunna sova med 
gott samvete. I det lägger jag att personalen 
ska ha det bra och utvecklas, att maten som 
serveras både är hälsosam och bra för mil-
jön och att vi ska bidra i samhällsbygget. Vi 
har för mycket av kvartalskapitalism i värl-
den idag och jag är övertygad om att ifall vi 
alla orkade tänka och agera mer långsiktigt 
så kommer jorden, människorna och vi som 
investerar tjäna på det.   

Hur tror du att framtidens hotell kommer 
att se ut? 
– Hotell utvecklas och förändras ständigt. I var-
je projekt vi går in i så handlar det om att ska-
pa en så bra produkt som möjligt för våra gäs-
ter och för vår miljö. I detta ligger bland annat 
att titta på nya materialval och hur vi kan byg-
ga lokaler som är flexibla i användningen. En 
festlokal ska på kort tid kunna omvandlas till 
utställningslokal, konferenslokal, dansgolv, bio-
salong osv. Vi ser också en trend just nu med 
hotell som byggs för längre vistelser, hotellrum 
som kan personifieras utifrån gästens önske-
mål, fortsatta satsningar på levande spännan-
de kök, nya spännande tekniska lösningar som 
underlättar gästernas liv samt ytterligare åtgär-
der för att minska klimatavtrycket.  

Hur påverkar situationen i världen hur och 
var du väljer att satsa?
Det är alltid ”en situation” någonstans i värl-
den. Kriser kommer och går och ska man ta 
hänsyn till dem så sker varken utveckling eller 
satsningar. Jag satsar. PUNKT. Intresset för att 
resa till Norden ökar år från år och vi märker 
att det är många platser där våra gäster efter-
frågar mer hotell och då är vi de som lyssnar 
och ser till att gästerna blir nöjda. De kom-
mande åren kommer vi fortsatt storsatsa runt 
om i norden på nya hotell på både nya och 
gamla destinationer.

"En av de vanligaste  
frågorna jag får är ifall  

jag aldrig får nog, ifall jag 
aldrig känner att jag har 

tillräckligt med hotell.  
Svaret är nej! De är  

som mina barn, min 
familj. Och vi är frukt-
samma. Ständigt nya 

barn på väg."  
 

Citatet tillhör Petter  
Stordalen, Nordens  

mesta hotellkung.  
Han blickar hela tiden  

framåt och för närvarande 
har han flera projekt  

på gång i Sverige.

Hållbarhet sätter tydliga spår i  
våra matkassar år 2030, enligt Axfood.

HÅLLBAR KASSE 
TRÄHUS 
Intresset för det moderna träbyggandet ökar kraftigt och 
Sveriges Träbyggnadskansli, spår att marknadsandelen 
kan ligga på 20 procent år 2020. Idag är cirka 10 procent 
av nybyggda bostäder i hus med trästomme.

PETTER STORDALEN

• Namn: Petter Stordalen
• Ålder: 53
• Yrke: Hotellmagnat med stort hållbarhets-

engagemang
• Aktuellt hotellprojekt:

Vid Brunkebergstorg byggs hotellen At 
Six och Hobo samt en 1000 kvadratmeter 
stor restaurang, bar och uteterrass.
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FAKTA

Namn: Petter Stordalen
Ålder: 53
Yrke: Hotellmagnat med stort hållbarhets-

engagemang
Aktuellt hotellprojekt:
Vid Brunkebergstorg byggs hotellen At 

Six och Hobo samt en 1000 kvadratme-
ter stor restaurang, bar och uteterrass 
där gästerna från mars 2017 kommer att 
kunna se ner över kungliga slottet, gamla 
stan, hamnen och shoppingen.   



ODLAT
Bland svenskodlade äpple är Aroma den 
populäraste hos konsumenterna. Förra året 
skördades totalt 25 300 äpplen.

Delaktighet bygger verksamheten

LYFT HEMMET  
MED BLOMMOR

Städat med 
rent samvete
Boka abonnemang nu så bjuder vi på 
städutrustning till ett värde av 700 kr*

010-516 4300 www.vardagsfrid.se
*gäller städning varje eller varannan vecka. Mer info på hemsidan.

Kollektivavtal
En ordinare städare
Vi talar svenska

BOKA
NU!

NU I HELA 

STOCKHOLM

Mindre boenden och smartare konsumtion 
blir allt vanligare. En trend som gör loft och 
sovloft allt mer populära. En som lever efter 
devisen ”less is more” är Marie Lundström. 

– Som utomlandsboende missade jag 
lägenhetsrallyt. Min lägenhet var bara två 
rum när jag köpte den; för liten för mig och 
två barn med andra ord.

Lösningen fanns i den generösa takhöj-
den, nästan 380 cm. 

– Jag valde loft från compact-living.com 
för att skapa ett härligt boende för alla i 
familjen samtidigt som värdet på boendet 
ökar markant.

Lösningen föll på två stabila loft i stål i kom-
bination med andra kvadratsmarta förvarings-
lösningar. Tvåan förvandlades till en fyra.   

– Jag är sjukt nöjd och då är jag väldigt 
kräsen, berättar Marie.

Även Robert Svedberg grundare av  
compact-living.com är nöjd med projektet.

– Det är såklart roligt med ambitiösa 
kunder. Jag förstod tidigt att Marie önskade 
lösningar utöver det vanliga med fokus på 
gedigna materialval.

Loften har också förändrat synen på 
ägande. Idag tar de vara på de saker de har. 
En annan positiv effekt är att de umgås 
mycket mer idag än tidigare. Livet har för-
ändrats till det bättre. 

– Det bästa är att mina döttrar har ett 
väldigt mysigt krypin som de gillar skarpt, 
avslutar Marie.

COMPACT LIVING  
SOM LIVSSTIL

FÖRETAGSPRESENTATION

Robert Svedberg
Grundare av
compact-living.com

Malin Käll och Sara Vadadi, Floristutbildarna.

FOTO: TORD-ERIK ANDRESEN

Med blommor kan man snabbt och enkelt 
göra sitt hem vackrare. Det vet Sara Vadadi, 
yrkespedagog som tillsammans med Malin 
Käll driver Floristutbildarna i Stockholm 
och Västerås.

– Allt fler förstår värdet av blommor 
i hemmet. Det är mycket positivt att vårt 
material, blommorna, har blivit ett natur-
ligt inslag i inredarnas vardag, säger hon.

Floristutbildarna bedriver både yrkes-
förberedande floristutbildning och enskil-
da hobbykurser för blomsterentusiaster. 
Utbildningen är 40 veckor långt, uppdelad 
i två terminer om 20 veckor. 

– Vi ligger väldigt nära branschen vilket 
gör att vi har en bra bild av vad som efter-
frågas och vilka trender som råder. Vi har 

också mycket arbetsplatsförlagd praktik vil-
ket uppskattas av våra studenter, inte minst 
för att det i många fall leder till anställning i 
förlängningen, säger Sara Vadadi.

Den som vill lära sig mer om floristyrket 
bör besöka Floristutbildarnas monter på 
Hem, villa & bostadsrättsmässan i Älvsjö, 
6–9 oktober.

– Vi kommer också föreläsa på mäss-
san och berättar bland annat om hur man 
enkelt kan skapa en vacker bordsdukning 
med blommorna i fokus.

– Vi har dessutom öppet hus på våra 
skolor, i Västerås 21-22 oktober och i 
Stockholm 28–29 oktober. Då är man 
varmt välkommen att besöka oss, se sko-
lorna och elevernas vackra blomsterarbe-
ten samt prata med eleverna och pedago-
gerna på skolan.

Läs mer på: floristutbildarna.se
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En trappa är en långvarig, praktisk möbel som 
kräver utrymme. Den ska också vara säker 
och funktionell. Därför lönar det sig att nog-
grant satsa på planeringen av trappans form, 
träslag, färger och tillbehör. Företaget Trend-
trappan arbetar på två sätt, dels med att reno-
vera trappor som redan finns, och dels med att 
producera nytt. Kärnverksamheten är dock att 
arbeta utifrån de grunder som finns. 

– Det är ofta bättre att renovera den trap-
pa som redan finns än att bygga en ny. Det är 
både ett kostnadseffektivare och miljövänliga-
re alternativ, berättar Simon Käld.

BILLIGARE OCH BÄTTRE FÖR MILJÖN
Trendtrappan startade sin verksamhet förra 
året, men Simon Käld och hans kollegor har 
jobbat med trappbyggen och renoveringar 
även innan. 

– På min förra arbetsplats arbetade vi myck-
et med att montera steg på betongtrappor. Där 
föddes idén som blev Trendtrappan. Kunder-
na som kommer till oss för att renovera är ofta 
intresserade både av miljöaspekten och att få 
ner prislappen, och då är det ju oftast bättre att 
arbeta utifrån den existerande stommen. Det 
kan bli ganska stora skillnader i slutpriset, att 
producera en helt ny trappa kan ibland kosta 
det femdubbla. 

SÅ GÅR DET TILL 
Trendtrappan är involverade i byggprojektet 
redan från början, vare sig det gäller ett pri-
vat bostadshus, en hustillverkare eller större 
byggfirmor. Genom att besöka och undersö-
ka på plats kan kunden få hjälp och råd, och 
en planering för hur projektet ska utföras tas 
fram. Alla offerter inkluderar allt från mät-
ning till monteringen av stegen.

 Vid behov utför Trendtrappan även mål-
ning av själva stommen på trappan och gör 
nya räcken. Råvarorna till trapporna kom-

mer från Österbotten, och tillskärningen sker 
digitalt, vilket mininerar spill i produktio-
nen. Trapprenoveringar görs till största delen 
med parkett eller helt trä, men även laminat 
används till en viss del. Bland de vanligaste 
träslagen hittas björk, furu, ask och ek, men 
kunder kan även beställa andra träslag, så 
länge virket uppfyller miljökraven. 

Vad är extra trendigt i trappvärlden just nu?
– Glasräcken! Det märker vi att många kun-
der efterfrågar, avslutar Simon Käld. Det är 
en enkel detalj som förändrar känslan i hela 
hemmet.

Varför bygga en helt  
ny trappa när den  

gamla kan renoveras?  
Den frågan ställde sig 

Simon Käld, VD på  
Trendtrappan, som hellre 

fokuserar på att rusta upp 
än att bygga helt nytt.

TRAPPA NER PÅ  
NYBYGGDA TRAPPOR

Sol, ljus och värme. Året runt. Bra 
service, trevliga människor och massor 
med aktiviteter. Dessutom bra golf.

Utomhus var det mörkt, kallt och 
tråkigt. Robert hittade hemsidan 
www.scandinavianvillage.se. Där må–
l ades bilden av ett liv i paradiset upp. 
Inte särskilt trovärdigt, tyckte Roberts 
hustru Anne. Men Robert skaffade 
mer information. Den ökade deras 
intresse och de beslöt sig för att testa 
informationen mot verkligheten. Tre 
veckor senare kom Robert och Anne till 
Scandinavian Village i Thailand. 

I en liten universitetsstad vid kusten 
en dryg timme söder om Bangkok ligger 
Scandinavian Village. Medlemmarna 
– som själva äger anläggningen och som 
måste tala ett skandinaviskt språk och 
vara minst 50 år – har under tio års tid 
skapat sig en tillvaro som innehåller 
de fl esta sorters service, socialt liv 

och aktiviteter som resvana och kvali-
tetsmedvetna nordbor kan önska sig.  
Några bor där nästan året runt. Andra 
bara under några semesterveckor. Men 
de fl esta bor där större delen av vintern. 
Och kallar det sitt paradis!

Aktivt och roligt liv
Här lockas man att leva ett aktivt liv 
med motion i många olika former. För-
utom Thailands antagligen längsta pool 
(130 m) fi nns det ett välutrustat Fitness 
Center och många motionsaktiviteter. 
För golfspelare fi nns ett tiotal bra 
golfbanor i närheten, med specialavtal 
som ger låg green-fee. Men det fi nns 
också många sociala och kulturella 
aktiviteter, som gör livet trevligt för 
medlemmarna i Scandinavian Village.
Robert och Anne upptäckte att verk-
ligheten för en gångs skull överträffade 
deras förväntningar. – Scandinavian 
Village är verkligen en oas för roliga 

aktiviteter och trevligt umgänge i skönt 
klimat. Och det är också lätt att ta 
sig till härliga öar eller världsstaden 
Bangkok, liksom till andra delar av 
Asien, säger Anne. För Robert var det 
golfen som var den stora överraskning-
en: – Det är toppen att lätt kunna ta sig 
till jättebra golfbanor och spela med 
trevliga kompisar så ofta man vill, säger 
Robert. Att det dessutom fi nns så mycket 
annat kul att göra är ett extra plus. 

Bytte mörker och kyla mot sol och 
värme
En dryg vecka efter deras första möte 
med Scandinavian Village och medlem-
marna där, beslöt Robert och Anne sig 
för att köpa en lägenhet. – Vi ser fram 
emot att under delar av året fl y från 
mörker och kyla för att kunna njuta av 
sol, ljus, värme och ett aktivt liv med 
trevliga människor. Helt enkelt leva ett 
liv i paradiset!

Paradis för aktiva 50+

Robert. Att det dessutom fi nns så mycket 

Kontakta Trendtrappan på  
info@trendtrappan.se för en offert,  
eller besök trendtrappan.com för mer info. 

VAD KAN DU GÖRA  
MED DIN TRAPPA? 

Det är både  
ett kostnadseffektivare 
och miljövänligare  
alternativ

Före Efter
Mätning innan en ny trappa blir till.

ÅRETS FÄRG   
Den blå kulören som Nordsjö förväntar sig 
att se överallt under 2017 är "Denim Drift" 
och som därför deras Colour of the Year.
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RESTAURANG | HOTELL | KONFERENS | FEST | CAFÉ | BUTIK | CATERING | KULTUR
TEL 040 - 42 32 50 | WWW.ANGAVALLEN.SE | E6/E22 AVFART 6 | FRÅN MALMÖ CENTRAL BUSS 146 HPL HÅSLÖV E6

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

GÅS- OCH JULPAKET FÖR ALLA
Hög tid att boka 
Gåsamiddagen (med 
vegetariskt alternativ) och 
julbordet (som i sig själv 
är både och). Utnyttja våra 
förmånliga paket så får du 

inte bara en utsökt fyrarätters gåsmeny eller julbord, 
utan också övernattning i dubbelrum i vårt prisbelönta 
hotell och vår generösa frukostbuffé som kronan på 
verket. Dessutom en bubblande överraskning.
Gåspaket 4/11 – 25/11.  1 390 kr per gäst när ni bokar 
innan 10/10. Ord pris 1 600 kr.
Julpaket 26/11 – 22/12. 1 390 kr per gäst när ni bokar 
innan 31/10. Ord pris 1 600 kr.

FIRA ÄNGAVALLENJUL ÄVEN HEMMA
I vår gårdsbutik hittar du 
bland annat ett komplett 
julbord att ta med hem.  
Från skinkan, revbens-
spjällen, korvarna, syltorna, 
sillarna, allt det picklade och 

inlagda till brödet, ostarna, marmeladerna och godiset. 
Vi packar allt i Ängavallens kylväska så att det håller 
sig fräscht ända hem.

Vill du veta mer om oss, djuren och naturen, gå in på 
www.angavallen.se. Där hittar du också våra menyer 
och paket.

Godare gås och jul  på Ängavallen

önskar 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 avgöra den saken 
själv till gåsen och julen?

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



– Idén om ett brandförsäkringsbolag som 
ägs av medlemmarna var unik i Sverige när 
31 köpmän år 1746 grundade Stockholm 
Stads Brandförsäkringskontor. Den kund-
ägda modellen kombinerar demokrati med 
affärsutveckling och socialt ansvarstagande. 
En affärsmodell som än idag utgör grunden 
för Brandkontorets verksamhet, säger vd Tor-
björn Callvik.

Idag har drygt 7000 av Stockholms fastig-
heter försäkringsintressen i Brandkontoret

– Vår symbol, Fågel Fenix som reser sig ur 
askan, har funnits med hela tiden och är idag 
en välkänd symbol på fastigheter runt om i 
Stockholm. 

Bolaget har en mycket  stark ekonomisk 
ställning.

– Förutom vid sex tillfällen har vi gått med 
vinst alla år sedan starten 1746. Vi har också 
givit utdelning till våra försäkringstagare i obru-
ten följd sedan 1781, säger Torbjörn Callvik.

Hur har Brandkontoret lyckats vara så 
framgångsrika, och relevanta, under så 
lång tid?
– En faktor är att vi sedan start endast försäk-
rat fastigheter i Stockholm. Det betyder att vi 
kan vår marknad väldigt väl. Att vi har lång-
variga och personliga relationer med våra 
kunder är också helt avgörande. Vi ligger hela 
tiden i framkant för att förbättra erbjudan-
det och servicen. Det är samtidigt något som 
återspeglas när vi undersöker graden av kund-
nöjdhet – vi ligger i topp i branschen.

En annan viktig dimension är Brandkon-
torets skadeförebyggande arbete. Kundernas 
skadeförebyggande insatser uppmuntras och 
skadefrihet premieras. 

– För varje år en fastighet är skadefria 
avsätts 10% av årspremien, upp till 50 000 per 
fastighet, på ett självriskkonto. Om olyckan 
ändå är framme kan våra kunder användas 
beloppet på kontot för att betala självrisken.  

– Eftersom vi är kundägda gynnas således 
våra försäkringstagare och bolaget av det ska-
deförebyggande arbetet.

Vad krävs för att Brandkontoret ska vara 
lika framgångsrika i framtiden?
– Jag vill påstå att vi är ett modernt företag i 
gammal skrud, säger vd Torbjörn Callvik.

Det har också hela tiden varit viktigt att 
utvecklas och anpassa oss till nya beteenden 
och nya möjligheter. Därför ligger vi långt 
fram vad det gäller digitalisering och IT-infra-
struktur, exempelvis satsar vi mycket på moln-
tjänster. 

Brandkontoret har samtidigt ett stort soci-

alt engagemang och stödjer en rad olika pro-
jekt och ideella föreningar, bland annat Stads-
missionens nattjour, Stiftelsen Hållbara Hav, 
Skansen och Beridna högvakten.

– Vi tycker att det är viktigt att vara med 
och bidra till att göra Stockholm ännu bättre, 
helt enkelt, avslutar Torbjörn Callvik. 

MODERNT FÖRETAG I GAMMAL SKRUD
270 år. Så länge har  

försäkringsbolaget  
Brandkontoret verkat i 

Stockholm. Nu som då är 
man ett kundägt bolag  

med skadeförebyggande  
arbete och samhälls-

utveckling som viktiga 
hörnstenar.

Förebygg skador och bli belönad
Att arbeta skadeförebyggande är ett viktigt åtagande för dig som fastighets ägare.  

Som kund hos oss blir du extra premierad om du lyckas väl. För varje skadefritt 

år gör vi en avsättning till ett självriskkonto. Så om olyckan trots allt skulle vara 

framme kan du använda pengarna för att betala självrisken. Totalt kan du samla ihop 

upp till 50 000 kronor på självriskkontot. Hos oss lönar det sig att vara skadefri!BRANDKONTORET
Fast ighetsägarnas försäkringsbolag 

E TA B L E R AT  1 7 4 6 BRANDKONTORET •  TEL 08-545 286 00  •  WWW.BRANDKONTORET.SE

Torbjörn Callvik, 
vd Brandkontoret.

Det faktum  
att vi fortfarande är 
just kundägda är en 
stor framgångsfaktor.

Malmö Live, Malmös nya konsert- och kon-
gresscenter, stod som vinnare av Stadsbygg-
nadspriset 2016, "för den betydelse projektet 
har för staden, genom att skapa nya samband 
i stadsmiljön och mellan människor"

FOTO: BOJANA LUKAC, MALMÖ STADSBYGGNADSKONTOR
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info@lbhus.se  |  lbhus.se  |  #lbhus

Hus för dig som vet vad du vill ha och vill ha det nu. Vi har valt ut några av våra 
mest populära hus: Optimal 133, Optimal 153 och Optimal 160, maxat produktions- 
effektiviteten och utökat grundstandarden med en lång rad omtyckta tillval. Resultatet? 
Mest hus för pengarna och en kortkort leveranstid – bara 30 veckor från slutbeställning 
till inflyttning. Vi kallar konceptet för Optimal:nu och det togs fram för dig som förstår 
dig på kvalitet men inte vill vänta eller välja mer än nödvändigt.

Om vi känner dig rätt har du redan har gått in på lbhus.se för att läsa mer.

Snabbaste vägen till ett nytt hus

Optimal:nu 30 veckor



www.passivhuscentrum.se
@phcentrum

HAR VI RÅD ATT BYGGA NÅGOT 
ANNAT ÄN VÄRLDENS BÄSTA HUS?

Informationscentrum 
för miljö och 

energieffektivt byggande

Att göra kloka val för framtiden är inte lätt. 
Byggbranschen står nu inför uppgiften
att bygga mycket, med hög kvalitet.

Vi har verkat för energieffektivt byggande 
sedan 2008. Nu är frågan mer aktuell än 
någonsin. Använd oss, vi finns till för dig 
när du ska bygga energieffktivt.

Obegränsade variationer garanterar 
att du hittar exakt den garageport du söker!

Hitta din närmaste återförsäljare på crawfordgarageportar.se

CRAWFORD. Synonym för långlivade stabila garageportar i bästa kvalitet sedan 1946.

Takskjutport Crawford Superior+ 42. 

CRAWFORD 
TAKSKJUTPORT.
FÖR ATT DEN HELT 
ENKELT PASSAR.

TILLVERKAD 
I SVERIGE

EN SÄKER 
INVESTERING
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AUTOMATIK
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UNIPRO NANO80 (40MM/U=1.07)

En port för garage med låg takhöjd!  
Denna automatiserade port har alla  
UniPro´s fantastiska egenskaper men  
behöver endast 80mm fri takhöjd.

UNITHERM (60MM/U=0.79)

Energibesparing i världsklass
Denna unika port hjälper minska dina  
uppvärmningskostnader år efter år!

TAKSKJUTPORTEN UNIPRO (40MM/U=1.07)

Marknadens kanske mest prisvärda takskjut-
port monterad och klar till ett fantastiskt pris.
(Skåne - Göteborg - Stockholm)

www.portshoppen.se

 PORTAR - STAKET - GRINDAR

Kampanjpriser 

t.o.m den 30/9.

från 11 225:-

från 9 923:-

från 9 765:-



Med ordentlig planering kan uterummet bli 
verklighet.

– Balkongerna är en del av husets arkitek-
tur, så det är viktigt att man redan från bör-
jan har funderat över hur de ska se ut och hur 
man vill kunna använda dem, säger Pär Hag-
lind, vd för TBO Haglinds AB.

Företaget, som funnits sedan 1970, är 
familjeägt och unikt i det att de hanterar hela 
processen från ritningar, bygglov, konstruk-
tion, tillverkning till själva bygget.

Hur går det då till om man vill renovera, 
glasa in eller bygga nya balkonger?
– Ett gott råd är att om man vill glasa in sin 
balkong så bör man försöka få med sig sina 
grannar, är man fler så blir priset betydligt 
bättre. Tänk också på att skaffa ett samarbets-
avtal med leverantören på tre, fyra år om fler 
vill satsa på en inglasning, säger Pär Haglind.

– Många gånger är det en bostadsrättsför-
ening som tar kontakt med oss, och det för-
sta steget är helt enkelt att vi träffas och går 
genom de önskemål som finns och tittar på 
hur fastigheten ser ut. Sen åker vi hem och 
ritar och räknar fram en offert. I vissa fall 
låter vi vår arkitekt göra ett bildmontage så att 
föreningen får en bättre bild av hur det skulle 
kunna se ut när det är klart.

När man väl är överens så skriver man avtal.
– Det finns en del fallgropar som man bör 
vara uppmärksam på, i många fall är det en 
bra idé att det finns en extern konsult som 
kan hjälpa föreningen att driva arbetet framåt. 

Byggprocesser är omgärdade av en rad regler 
och bestämmelser som anger både rättigheter 
och skyldigheter. Tänk också på att det bolag 
man anlitar är ett stabilt företag med bra för-
säkringar, om något skulle hända så vill man 
att bolaget ska kunna hantera det.

Väljer man ett etablerat bolag som är med-
lem i Balkongföreningen Norden, så borgar 
det för både kvalité och säkerhet.

Pär Haglind förordar att i de fall det är en 
bostadsrättsförening som ska bygga balkong-
er så bör man i första hand söka bygglov och 
sedan hålla extra föreningsstämma.

– Om man håller stämman först så finns 
en risk att det som stämman beslutar inte får 
godkänt bygglov och då tvingas man göra hela 
proceduren igen.

När avtal, bygglov och beslut är fattade så 
börjar själva bygget. 

– Vi mäter och konstruerar balkongerna, vi 
informerar alla boende om när arbetet ska ske 
och sen är det faktiskt mest en fråga om att 
sätta igång och när bygget är klart så blir det 
besiktning.

Vad är det för typ av  
balkonger som efterfrågas?
– De flesta vill ha stora balkonger. Ett  
tips är att inte krångla till det för myck-
et utan försöka hitta en nivå som kan  
godkännas. Oavsett vilka önskemål man 
har så ska ett ritat bygglovsförslag gå genom 
byggnadsnämnden. Därför måste man  
ta hänsyn till hur fastigheten ser ut så  
att man inte förstör dess karaktär. Många 
gånger så lämnar vi två förslag på balkong-
ernas utförande vilket ofta underlättar 
beslutsprocessen.

Axelsons SPA är en plats där du
slappnar av och hämtar energi,

en plats där din hud och dina
muskler tas om hand.

Nu får du 200 kr rabatt
på din första behandling

För att erhålla erbjudandet uppger du kod
MÅBRA2016 när du ringer och bokar. Välkommen!

Stockholm 08-440 80 80 / Malmö 040-619 55 40
axelsonsspa.se

Stockholm 08-440 80 80 / Malmö 040-619 55 40
axelsonsspa.se

Många drömmer om en 
balkong – en grön oas 

som tillåter egen odling 
mitt i staden – och om 

den är inglasad blir den 
ett uterum som förlänger 

sommaren.

HÄRLIGT UTERUM 
– SÅ GÅR DET TILL ATT BYGGA BALKONG

Bostadsrättsföreningen Allmogen i Järfälla fick ett rejält lyft när man renoverade sina balkonger 
och passade också på att glasa in alla samtidigt.

Pär Haglind, vd för TBO Haglinds AB.

Före Efter

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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I KOMBINATION MED FJÄRRVÄRME

WWW.GEROX.SE • 010-130 72 00

GEROX-METODEN

Sänkta driftskostnader  
med förnybar energi i  

kombination med  
fjärrvärme inklusive  

DRS-Live
(driftövervakningssystem)

SÄKERT & TRYGGT

KOSTNADSFRI  
FÖRSTUDIE

INKLUDERAT:

Besparingskalkyl

Teknisk lösning

Driftövervakningsalternativ

Gör er intresseanmälan på
www.gerox.se

eller ring  
010-130 72 00

DRS-LIVE

Många bostadsrättsföreningar halverar sina  
uppvärmningskostnader med Gerox-metoden



Vi har ett dynamiskt näringsliv här 
med närmare 1 200 företag, en unik 
handel med ett brett utbud av god 
medborgarservice, ett stort kultur- och 
föreningsliv i kombination med när-
heten till Sörmlands fantastiska natur. 
Och det planeras och byggs för fullt 
både i tätorterna och på landsbygden.
 
I Gnesta tätort byggs hyresrätter och 
bostadsrätter i flerfamiljshus. Det 
byggs också enfamiljshus som villor 

och radhus, alla med närheten till 
naturen och vackra Frösjön, centrum 
och tågstationen. Natursköna boen-
demiljöer med genuin småstadskänsla 
kombineras med närhet till ett mysigt 
och funktionellt centrum. Och det 
planeras och byggs för fullt både i tät-
orterna och på landsbygden. Närmast 
bygger Nokon 40 bostadsrättslägen-
heter och Ereim 42 radhus på Frösjö 
strand, alldeles vid tågstationen. Vill 
du bo på landsbygden så har vi många 

fina platser att erbjuda i och runt våra 
tätorter; Stjärnhov, Björnlunda och 
Laxne – möjligheterna här är stora!
 
Gnesta kommun erbjuder även en 
attraktiv arbetsplats som vill ge lika 
möjligheter för alla. Vi befinner oss 
i en spännande utvecklingsprocess 
med en expansiv satsning. Titta gär-
na in på Gnesta.se under lediga jobb.

www.gnesta.se

Gnesta kommun är en  
attraktiv boendekommun  
på bekvämt pendlingsavstånd  
till Stockholm och flera andra 
städer i Mälardalen. På 30 
minuter kan du ta dig ut i 
världen via Skavsta Flygplats. 
Här har du nära till allt! 

Gnesta – en urban småstad  
med goda pendlingsmöjligheter

Total yta: 540 m2

Sjöar: 180
Invånare: 10 800
Företag: 1 200

Barnomsorg: 16
Grundskolor: 5
Föreningar: 79
www.gnesta.se

GNESTA KOMMUN



Läs mer om oss på www.otto.se och på 

facebook.com/ottosbarnmat. Glöm inte 

följa @ottosbarnmat på Instragram!

Värt att fundera på. Tillsammans med andra föräldrar, som också tröttnat på pulver och konserver, började vi ut-
veckla ett alternativ, med färsk ekologisk välling som första produkt. Engagerade föräldrar och barn hjälpte och 
stöttade oss under hela resan. 
När vi själva fick vårt andra barn, Otto, funderade vi mer än en gång varför i princip all världens barnmat är steril-
iserad och autoklaverad – medan vuxen mat har utvecklats enormt de senaste årtiondena. Nyckelorden blev skons-
am process, färskt och givetvis ekologiskt. Självklart för oss vuxna idag men borde det då inte även gälla de minsta? 

Vi bestämde att det fick ta den tid det tar och att vi skulle involvera bästa tänk-
bara kompetens. Rickard Öste, professor i näringslära och upphovsman till Oatly, 
har varit med sedan starten, liksom Rolf Bjerndell, bolagets ordförande som 
bland annat varit vd för Skånemejerier under 10 år. Tillsammans lanserade vi 
en gång ProViva. Vårt R&D-team drivs av Lennart Alftrén, en av Sveriges mest 
erfarna produktutvecklare inom livsmedel, samt Olof Böök, PhD, med ansvar för 
vårt lab på Ideon i Lund.
Projektet hette inledningsvis ”hälsosammare barnmat”. Vår mellanson, Otto, då 
drygt 2 år, bidrog under hela processen med synpunkter. Väldigt bestämda syn-
punkter. Så när vi kom fram till perfekt smak och konsistens var det inte mer än 
rätt att han fick sätta namn på hela anrättningen. Och på den vägen är det. 

ÄNTLIGEN!
Färsk Välling.
Är det rimligt att barnmaten är äldre än barnet?

Vi som står bakom Otto

FÄRSK EKOLOGISK BARNMAT

Beställ hemleverans eller hitta butik på www.otto.se



– Vi ska kunna lite om allt; materialen, amor-
teringar, teknik och regelverk. Utmaningen 
i varje projekt är att förstå vad kunden vill 
ha och vad som går att göra inom ramen för 
den budget som är satt, annars blir det bara 
en pappersprodukt, säger Anders Holm-
berg, arkitekt och ingenjör som driver byrån 
Anders Holmberg Arkitekter.

Grunden för alla arbeten är att de ska fung-
era - oavsett om det är en sommarstuga, rad-
husområde eller kontorsbyggnad. Finns det 
inte funktionalitet så blir det bara konstigt. 

– Form och design är något som faktiskt 
kommer i steg två, säger han.

Många tror att det blir dyrt att anlita en arki-
tekt, när det, enligt Anders Holmberg, egentli-
gen är precis tvärtom. 

– Att rita en villa är en miniatyr av ett stör-
re projekt. Det är en komplex process. Föreställ 
dig att du ska klippa håret och att du gör det 
själv, det går, men frågan är hur bra det blir, 
säger han med ett leende.

Förutom regelverk och byggprocess så 
handlar det också om att få till ett hus som 
fungerar i längden.

– Vi arbetar bara med hela projekt, från 
ritning till dess att huset står klart och även 
efter. Det gäller att sy ihop ett komplett hus, 
och även om kunden kanske önskar, så fung-
erar kanske inte alla önskemål om pool, torn, 
panoramaglas och fem olika stilar. Där kan 
och, menar jag, ska vi tala om vad som är 
genomförbart för det enskilda projektet. Vi 
har också ansvar för att det material vi före-
slår faktiskt lever upp till de förväntningar 
man har.

Vad är skillnaden mellan de hus ni bygger 
och ett typhus eller kataloghus?
– Detta är en svensk modell som innebär 
att det hus du köper i grunden är ritat utan 
någon egentlig beställare eller plats. Många 
gånger blir det nästan bra, man är lagom 
nöjd och vill man göra ändringar så blir 
prislappen genast högre. Går du till en arki-
tekt så blir det skräddarsytt efter dina önske-
mål redan från början men till samma peng. 
Ritar man rationellt och smart så behöver 
det inte bli så mycket dyrare. Dessutom hjäl-
per vi beställaren att passa in huset på tom-
ten och jobbar fram en form som tar hänsyn 
till natur och terräng, väderstreck och vyer, 
något som blir mycket besvärligare att få till 
med kataloghus. Detta gäller även när man 
till exempel vill göra mindre förändringar 
som att bygga en veranda; ta hjälp av en arki-
tekt så har du också försäkrat dig om att den 
blir rätt byggd och du höjer sannolikt andra-
handsvärdet på ditt hus.

scandorama.se • 040-600 00 00 eller boka hos 
din resebyrå

Följ med på någon av våra rundresor. Besök kända och okända platser med 
andra upptäcktsglada människor samt en kunnig och entusiastisk guide.

- alltid med guide

15 dagar 6/11, 20/11 fr23 295:-
Flyg från Kastrup

Kuba Explorer
Detta ingår i resans pris:

Flyg från Kastrup, Arlanda
och Landvetter
7 dagar 17/2, 3/3, 10/3

New York

12 dagar 24/2 fr19 995:-
Flyg från Kastrup, Arlanda  
och Landvetter

Sri Lanka

fr12 495:-

Flyg från Kastrup, Arlanda
och Landvetter
10 dagar 10/2, 17/3

Indien

fr14 495:-

• Flygresa till Havanna t/r + turistvisum
• 13 övernattningar ( 4x Havanna,  

3x Trinidad, 2x Santa Clara, 4x Varadero)
• All inclusive i Varadero
• Alla utflykter ingår (Läs på hemsidan)
• Scandoramaguide och lokalguide

• Flygresa till New York t/r
• 5 övernattningar i dubbelrum
• 5 frukostar
• Utflykten Stadsrundtur på Manhattan
• Scandoramaguide

Detta ingår i resans pris:

Detta ingår i resans pris:
• Flygresa till Colombo t/r
• 9 övernattningar i dubbelrum
• 9 frukostar + 9 middagar
• Flera utflykter ingår (Läs på hemsidan)
• Scandoramaguide och lokalguide

Detta ingår i resans pris:
• Flygresa till Delhi t/r
• 8 övernattningar i dubbelrum
• 9 frukostar+ 1 lunch + 6 middagar
• Flera utflykter ingår (Läs på hemsidan)
• Scandoramaguide och lokalguide

Hotell nära
Times Square 
 på Manhattan

"ALLA BORDE HA EN ARKITEKT"
Föreställ dig ett stort 
pussel - sannolikt ett  

med fler än tusen bitar 
 - arkitektens roll är att få 

ordning på dem och se  
till att de faller på plats.    

Denne ska dessutom  
kunna se förbi pusslet  

och blicka in i framtiden.

VILLA HOLMBERG
En modern lada med industrikaraktär.  
Klassisk arkitektur med moderna former som 
leker med bland annat spröjsade former. Hus 
på 135 kvm, med inredningsbar vind, ritat till 
en ung familj.

STADSRADHUS I VÄSTERÅS
Anders Homberg arkitekter driver pro-
jektet från start till inflytt. Radhusen har 
en boarea på 138 kvm. Saxningen ska-
par en individuell känsla och med olika 
toningar på fasaden så förstärks gräns-
dragningen mellan husen.

Stadsradhus i Västerås.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS ANNONS
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2014

Ett av sveriges största 
seglingsevent inramas i Tullhushamnen av många aktiviteter som också-
kommer också att utgöra utställarplats och fest-
område under flera dagar. Se program på sista sidan

12-13 september

Seglare anmäler sig på www.wss.se

9-10 september 2016

5

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 effektiva 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.

”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! finns även möjligt att bo över 
eller  ha sjöparty, styrelsemöte, bröllopsnatt 
med mera.

Sponsrar kulturen
Room Apartment Hotel sponsrar gärna kulturen, 
så under devisen ”Man får alltid tillbaka” tar man 

med Pettson och Findus och Pat Ratzket till WSS 
Höstkroken under lördagen. 

Före middagen runt klockan 18 kommer Hay-
wireband som har en karriär i Jill Jonsson-style 
på g. De har det kanadensiska bandet The John-
ny McCuaig Band med sig och gungar loss.

Även det härliga studsmatte-gänget Yoump for 
Joy kommer på lördagen (om det inte regnar), 
under parollen ”Studsa med dina hopp och gläds 
med din kropp!”

 ■

0
2

1 
- 

10
 1

2
 7

0
 | 

in
fo

@
ro

o
m

s
u
p

p
o

rt
.s

e

Lägenhetshotell, festvåning och
 konferens i Västerås City

Haywireband  •  The Johnny Mc Cuaig Band 
• Pettson & Findus • Piratbandet Pat Razket • mm

barnland lördag 10/9

Du är unik!

Room Apartment Hotel presenterar stolt: Foto: tove Larris

Room Apartment Hotel delar ut priser i  WSS Höstkroken 2016!
1:a pris: Festvåningshyran för dig och de dina på Hahrska Palazet för 150 pers. 
2:a pris: När du har gäster som ska vara kvar någon vecka så bjuder vi på boendet  
i någon av våra centrala, möblerade lägenheter. 
3:e pris: Ooops! hotell med bastu i kvällssolen får du nyttja tillsammans med dina  
kunder, kompisar eller arbetsgänget.



MED EN VÄRLDSUNIK METOD, 

SÅ ATT DEN  KAN ÅTERANVÄNDAS 
RENAR VI ANVÄND GLYKOL 

Recyctec Holding AB (publ.) Ideon Gateway, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, Sverige
Tel: 010 - 33 00 288   E-post: info@recyctec.se  Webb: recyctec.se

Vi har tagit fram en världsunik reningsmetod där vi 

renar använd glykol så att den kan återanvändas igen.  

Därmed sluts kretsloppet. Det betyder att jordens resurser 

sparas då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. 

Det betyder också, att glykolavfallet lyfts i EU:s 

avfallshierarki från nivå 4 (energiutvinning) till nivå 2 

(återanvändning). Det är vi stolta över.

Vår vision är att med vår reningsmetod av glykol, vara 

det ledande cleantech-företaget för partners och länder 

som vill möjliggöra för återanvändning av glykol och 

därmed bidra positivt till vår gemensamma ekonomi, miljö 

och till en mer hållbar värld. 

FÖREBYGGA UPPKOMST

EU:s AVFALLSHIERARKI

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA MATERIAL

UTVINNA ENERGI

DEPONERA

 1

2

3

4

5

Genom styrmedel av olika slag 
skall mängden avfall minimeras. 

Allt avfall skall i så hög grad 
som möjligt återanvändas. 

Då råvaror kan återvinnas 
sparas stora resurser. 

Brännbart avfall är en 
resurs för energiutvinning.

Sista alternativet, 
deponering. 

Vill du hålla dina miljölöften och bidra till en mer hållbar värld? 
Läs mer om hur vi kan göra det tillsammans, på recyctec.se

Glykol 

Användare

Återvinnings-
företag

Recyctecs unika reningsmetod gör att 
använd glykol kan återanvändas i princip 
hur många gånger som helst.

UNIK RENINGSMETOD



Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar  •  veidekkebostad.se

S V E A  S Y M F O N I

DRÖMMEN OM EN MODERN OCH TIDLÖS ÖSTERMALMSVÅNING

Intill lummiga Valhallavägens solsida, granne med
Svea Fanfar och Musikhögskolan, skapas nya moderna
och tidlösa Östermalmsvåningar med hög standard.
 I Svea Symfoni bor du med närhet till stadens puls
och bara några få minuter till Lill-Jansskogen. Här för-
verkligas det goda stadslivet med bekvämligheter som
hiss direkt ner i garaget och en bemannad lounge med
gym och lokaler för fest och möten. Dessutom fi nns tre
övernattningslägenheter som dina nära och kära kan

nyttja när de hälsar på. Servicen som erbjuds i loungen
förenklar vardagen och sätter guldkant på tillvaron.
Välkommen till ett boende utöver det vanliga!
 På söndag 2 oktober kl. 12-13 har vi visning hos 
Fastighetsbyrån på Östermalms Torg 1, 2 tr. Kom och 
träffa oss, titta på modellen och ta del av vårt försälj-
ningsmaterial. Kontakta vår mäklare Fredrik Viman, 
0734-31 61 08 om du har frågor. Läs mer om projektet
och hitta din drömvåning på: www.sveasymfoni.se

Visning
söndag

2/10



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



DITT NYA 
KVARTER MED 
SÖDERKÄNSLA

Läs mer om de fi na bostäderna i 
HSB brf Rallaren i Blåsut på www.hsb.se.


