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WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
som utformar och producerar ämnesorienterade 
tematidningar under titeln INNOVATION som
distribueras i ledande svensk dagspress. Vi arbetar  
med marknadskommunikation med inriktning på 
content markering & native advertising som för-
medlas både i print och digitala kampanjer.
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Bakom den innovativa lösningen står  
Jenny Rydebrink. Idén föddes ur hennes egna  
frustration.

– När jag stod ute och grejade i trädgården 
så slogs jag av en massa saker som jag borde 
skriva ner. Men det blev aldrig att jag fick med 
mig penna och block ut. Då tänkte jag att det 
borde fungera bättre att använda telefonen för 
att dokumentera. Den har man ju alltid med 
sig, säger hon.

Men när hon letade efter trädgårdsappar 
så hittade hon ingen som uppfyllde hennes 
behov. 

– Då hade jag först frågat runt i trädgårds-
grupper på Facebook och i olika nätforum och 
förstått att det var fler än jag som saknade en bra 
app för just trädgårdsarbete. Det som fanns var 
väldigt nischat och det allra mesta var på engel-
ska. Då bestämde jag sig för att kontakta en app-
utvecklare för att helt enkelt skapa en egen.

Bildfunktionen "Mina växter" är central i 
Gardenize.

– Genom att ta bilder på sina växter så spa-
rar man in dem i appen och skapar på så sätt 
en databas över sin trädgård. Det går att spara 
anteckningar till varje bild där man fritt kan 
lägga upp relevant information om den spe-
cifika växten: när den planterades, latinskt 
namn, skötselråd och så vidare. 

– Genom att aktivera påminnelser får man 
uppdateringar om när det är dags att beskära 
ett träd, så frön eller vad man vill.

Funktionen "Växtplats" gör det enklare att 
hålla koll på var de olika växterna finns i träd-
gården.

– Man tar bilder av de olika platserna och 

döper dem så att man kommer ihåg vad de 
innehåller. Dessutom går det att rita på bilder-
na, till exempel om man har ett stort odlings-
land med olika växter, och därmed markera 
vad som finns på de olika ytorna. 

För att appen ska utvecklas på ett optimalt 
sätt är dialog med användarna väldigt viktigt, 
menar Jenny Rydebrink.

– Vi är snart upp i 1000 medlemmar i vår 
Facebookgrupp och där tar vi emot mycket 
feedback om hur funktioner kan utvecklas 
och förbättras och förslag på andra funktio-
ner och design. Det är dessutom enkelt att nå 
oss för att få support.

Gardenize är tillgänglig både till Android 

och iPhone och är gratis att ladda ner. Appen 
fortsätter att utvecklas och fler nyheter lanse-
ras under våren.

– Det fina är att man själv väljer hur man 
vill använda appen. Det finns således inga 
pekpinnar eller regler – det ska ju vara roligt 
att jobba i trädgården.

För den som vill veta mer om Gardenize 
har man flera tillfällen att träffa Jenny Ryde-
brink och Gardenize-teamet nu i vår.

– Vi kommer bland annat att delta på mäss-
san Nordiska Trädgårdar i Stockholm 6–9 april 
och på Lisebergs Trädgårdsdagar 11–14 maj. 

Läs mer på gardenize.se

APP FÖRENKLAR TRÄDGÅRDSARBETET
Sedan juni 2016 är det 

mycket enklare att  
hålla koll på sin trädgård. 
Då lanserades nämligen 

appen Gardenize som 
innehåller många smarta  

funktioner för den träd-
gårdsintresserade.

Bostadsmarknaden 
är som bekant stek-

het och vårt intresse 
för bostäder är större 

än någonsin. Det mär-
ker man på Hemnet, Sveriges  

populäraste sajt för bostadssök. Förra året 
ökade bostadssurfandet med 12 procent. 
Dessutom gjordes en rekordnotering under 
förra våren, med 3 miljoner unika besökare 
på en vecka.

Sedan det första bygg hemma-pro-
grammet sändes på tv i slutet av 90-talet 
har medielandskapet formligen explode-
rat med hus-och hemreportage, tv-produk-
tioner och artiklar, och trenden håller i sig 
starkt. Det menar Staffan Tell, talesperson 
på Hemnet.

– Bostaden har en viktig roll i männis-
kors liv, man identifierar sig med sitt hem 
helt enkelt. Heminredning, styling och 

renovering är också saker som allt fler talar 
om idag. Vår egen statistik är talande – 2016 
tillbringade bostadssurfare totalt 36 miljo-
ner timmar på Hemnet, vilket motsvarar 
elva år per dygn, säger han.

Besökarna är förstås i första hand intres-
serade av att köpa eller sälja bostad men 
många går in och bläddrar bland objekten 
för nöjes skull också.

– För en hel del är det lite som en hobby, 
att drömma sig bort. Den som bor på landet 
kanske fantiserar om hur det är att bo i stan, 
medan stadsbon kanske dagdrömmer om 
något mer naturnära. Det är ett litet tidsför-
driv för många.

Staffan Tell ser också något som är unikt 
för Sverige när det gäller bostadsannon-
ser. Jämfört med resten av världen håller 
de nämligen en mycket högre kvalitet.

– Den svenska mäklarkåren är riktigt 

skickliga på att skapa bostadsannonser 
som verkligen sticker ut. Ofta har de bil-
der som är så bra att de skulle kunna passa 
i vilket heminredningsmagasin som helst, 
säger han.

– Man ser också att trenden har svängt 
en aning. Tidigare har bostadsannonser-
na haft ett ganska allmänt uttryck, så att så 
många som möjligt kan tänka sig att bo där. 
Men nu kan de ha en lite mer personlig stil. 
Det gör inte så mycket om en obäddad säng 
eller pågående bullbaks syns på bilderna. 
Det gamla mantrat "ljust och fräscht" har 
således i viss del lagts åt sidan för det mörkt, 
murrigt, levande och ombonat.

Bostadsmarknaden var inte utan tur-
bulens förra året. Amorteringskravet och 
dess konsekvenser, i kombination med en 
orolig omvärld, märktes i allra högsta grad. 

– Innan amorteringskravet trädde i 
kraft i juni såg vi en förhöjd aktivitet med 

många köpare och säljare som ville kom-
ma till avslut i tid. Marknaden blev sedan 
något lugnare och prisökningen mattades 
av en aning. 

– Andelen objekt som togs bort i Stock-
holm, det vill säga såldes, innan visning mins-
kade också förra året. 2015 var det 24 procent 
– 2016 var det bara 18 procent. Det tyder på 
en avkylningseffekt, säger Staffan Tell.

Hur ser 2017 ut?
– Mycket tyder på att det blir en stabil 
marknad även i år och det är relativt osan-
nolikt med några större prisnedgångar. Vi 
har fortfarande exceptionellt låga räntor 
och stor bostadsbrist, i kombinaten med 
stor inflyttning till städerna.

Jenny Rydebrink har tagit  
fram appen Gardenize. 

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONSINNOVATIONBOSTAD.COM ANNONS



EN BLÅ FASTIGHETSHIMMEL 
MED NÅGRA FÅ MOLNTUSSAR

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

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

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

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

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

– Vi ser att det kylt av marknaden främst 

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

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

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

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

– Det är den eftersom den inte förmår 

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

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

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

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

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

Den svenska bostads-
marknaden har haft en 

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

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

till moln på den annars 
blå himlen.  Vi har pratat 

med Pontus Kopparberg, 
VD Bjurfors Stockholm.  

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

Pontus Kopparberg,  
vd Bjurfors Stockholm.

FOTO:  BJURFORS

FÖRETAGSPRESENTATION

HEMMA
Blå är utan tvekan säsongens färg. Den upplevs ofta som 
fräscht och nytt men ger även en lugnande känsla. Det är  
också den som de flesta anger som sin favoritfärg. Källa: Duro
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De kompakta vattenrenarna från Bluewater, 
som ryms i skåpet under vasken, renar vatt-
net från både smaker och skadliga ämnen t.ex. 
giftiga metaller, bakterier, nitrater och läkeme-
delsrester. Den mest avancerade produkten, 
Bluewater Pro, avlägsnar föroreningar och salt 
från Östersjöns vatten så att det går att dricka, 
använda till matlagning och att duscha i. Vat-
tenrenarna kostar från 30 000 kr och uppåt. 

Östersjön rankas idag som ett av de mest 
hotade marina ekosystemen på jorden. 
Övergödningen av Östersjön har orsakats av 
konstgödsel och avlopp samt föroreningar i 
form av bekämpningsmedel, sopor, avlopp, 
avgaser och olja.

Detta har lett till att Livsmedelsverket 
avråder barn under 18 år och kvinnor i fer-
til ålder från att äta strömming och lax från 
Östersjön mer än två till tre gånger per år på 
grund av de höga dioxinhalterna. För övriga 
grupper är den rekommenderade konsumtio-
nen högst en gång i veckan.

Hur är det egentligen för den som ska till-
bringa sommaren vid Östersjön? Kan man 
lita på sitt brunnsvatten, insjövatten eller det 
bräckta vattnet man pumpar upp från havet?

– Med Bluewaters teknik finns en enkel 
och snabb lösning, säger Erik af Ugglas, VD 
för Bluewater. En Bluewater Pro vattenrenare 
avlägsnar salt och i stort sett alla förorening-
ar från Östersjövattnet och gör det till rent 
dricksvatten. 

Tack vare den andra generationen av 
omvänd osmos-teknik gör Bluewaters sys-
tem kranvattnet ännu bättre och mer väl-
smakande. Produkterna är energisnåla och 
jämfört med den gamla tekniken har vat-
tensvinnet minskat med över 80 procent. 
Bluewaters system är även miljövänliga då 
de minskar behovet av vatten i plastflaskor,  
vilka förorenar världshaven.

– Det är fyra år sedan Bluewater grunda-
des I Stockholm och vi har nu vuxit och bli-
vit en internationell framgångshistoria med 
en snabbt ökande försäljning I USA, Kina 
och Europa, säger Erik af Ugglas. Framgång-
en beror mycket på konsumenternas ökande 
oro för kvaliteten på kranvattnet.   

– Vatten är liv, men det förorenas som ald-
rig förr och nya hot uppstår hela tiden. Till 
exempel från kroppsvårdsprodukter, synte-
tiska hormoner och bekämpningsmedel, som 
tar sig ut i de kommunala vattenledningarna 
och brunnarna, som vi sedan tar vårt dricks-
vatten från.

Hotet mot vår vattenförsörjning är så stort 
att miljöminister Karolina Skog har uppma-
nat länderna i Östersjöregionen att vara före-
gångare med att förbjuda mikroplaster i t.ex. 
kosmetika. Mikroplaster antas skada marina 
organismer både fysiskt och toxikologiskt.

För mer information om Bluewater 

besök www.bluewatergroup.com.

BLUEWATER GÖR DRICKSVATTEN  
AV ÖSTERSJÖVATTEN

FÖRETAGSPRESENTATION

Tack vare en  
unik svensk teknik,  

kan man hemma eller  
i sommarstugan få rent 
dricksvatten direkt från 

Östersjön, brunnen, insjön 
eller den kommunala  

vattenledningen.

Bluewater - Hälsosammare vatten direkt från kranen. Rent, enkelt och naturligt.

Bluewater Pro renar allt  
inkommande brunns-, sjö- eller 
bräckt vatten i ditt hushåll.
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– Det är vårt sätt att bjuda in våra kunder att 
fira med oss, säger Jessica Hultqvist, vd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer på designlight.nu

I 20 år har Design- 
light Scandinavian AB 

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

med en ny produkt serie 
bestående jubileums-

produkter som sålts till 
reducerat pris hela året.

20 ÅR AV SMART BELYSNING
FÖRETAGSPRESENTATION

Björn Hultqvist, produktutvecklare och  
Jessica Hultqvist, vd.

REDO FÖR VÄRLDENS BÄSTA VATTEN?
  Många nöjer sig med att vattnet skall vara rent och drickbart. 

Livsvatten.se har sträckt standarden till att innefatta så mycket mer...

 Ultrawater filtret renar 99,9 % av klor, 
flour, järn, tungmetaller, medicinrester mm

Joniserat vatten som man dricker har pH 
8 - 9,5 och tas upp 6 ggr lättare än vanligt 
kranvatten.

 Joniserat vatten är en mycket kraftfull 
antioxidant om inte den kraftfullaste.

 Joniserat vatten tillför kroppen mer 
indirekt syre än vanligt vatten 

  I USA och Asien har trenden mot 
vattenrenare som joniserar varit enorm de 
senaste 30 åren menar Stefano Zuffanelli, 
grundare till Livsvatten.se. Man har insett 
många fördelar som vatten kan ha förutom 
att det skall vara rent. Var 5:e hushåll i Korea 
använder vattenrenare som joniserar i sina 
hushåll, atleter dricker det för att öka 
prestationen och återhämta sig snabbare 
efter ett hårt pass och det används även på 
sjukhus för bl.a liggsår. 
Hemligheten ligger i att vatten har olika 
egenskap vid olika pH, som är måttet på 
vilka mineraler som finns i vatten, berättar 
Stefano. - Vatten är ju bara vatten 
egentligen, men så fort något läggs i vatten 
händer något magiskt: pH:t förändras.
  
På samma sätt är kroppen ett myller av olika 
pH då vi är ca 70 % vatten. Blodet har sitt 
specifika pH, vävnader har ett annat pH och 
magsafter skall ha ett lågt pH på 3,5 för att 
kunna smälta maten man äter.
Många har insett att syra-bas balans är viktig 
men inte förstått dess enorma konsekvenser 
i kroppen.  Varför är den så viktigt kan man 
undra? För att om  t.ex  blodets pH faller ner 
till 7 så faller en människa i koma! Tänk då 
att en Cola har ca pH 2,6, det är med andra 

ord 50000 ggr surare än ditt blod. Hur 
skall man kunna få ett bra miljö i 
kroppen om man hela tiden ger den en så 
sur grund att arbeta ifrån? Det är som att 
ge en bil 5 oktanig bensin och förvänta 
sig bra resultat. Det går helt enkelt inte! 
Nu har över 500 studier bekräftat att 
joniserat vatten har positiv effekt på 
kroppen.

Funderar du på hälsosamt vatten   
Läs mer på Livsvatten.se! 

VÄLJ DET TRYGGA SÄTTET!
Ska ni borra efter vatten eller energi?  
Anlita en Certifierad Brunnsborrare Läs mer om Avanti System  

på nästa uppslag
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www.mmm.com

Skall ni borra efter vatten eller energi?

Välj det trygga sättet!

Avanti är Sveriges äldsta 
Branschorganisation för

borrentreprenörer.

Läs mer om vårt arbete  
och om certifierade  
brunnsborrare på:

www.avantisystem.se

Telefon: 0771-AVANTI (28 26 84)
E-post: kansli@avantisystem.se

Småländskt hantverk
sedan 1914

Tel 0383-346 00 | Ekenässjön, Sweden | www.broderna-anderssons.se

Barcelona och Seoul är exempel på städer 
där sopsugar är en naturlig del av infrastruk-
turen. I Skandinavien är sopsug ett erfaret 
begrepp och idag är den stora frågan om 
kommunen ska äga anläggningarna istäl-
let för gemensamhetsanläggningar. Antalet 
anläggningar ökar snabbt i takt med att nya, 
hållbara områden utvecklas. För närvaran-
de pågår till exempel ett jättestort projekt i 
Bergen, där ett sopsugssystem installeras i en 
befintlig stadsdel.

– Bergen är speciellt eftersom det är 
många smala gator och gammal bebyggelse. 
Det har medfört stora problem med skrym-
mande sopkärl och försämrad framkomlig-
het. Med en sopsugsanläggning så kommer 
man bort från detta, säger Mikael Pernheim, 
försäljningschef på Envac.

Enligt Mikael Pernheim medför sopsugen 
framförallt en väldigt positiv effekt genom 
minskning av den tunga trafiken.

– Eftersom man slipper stora sopbilar, 
som bullrar och förorenar – och dessutom 
skapar sämre framkomlighet i bostadsområ-
den, kan man i förlängningen istället bygga 
tätare bebyggelse med mer grönområden, till 
exempel. Med minskad tung trafik kan man 
också jobba mer med kullersten istället för 
asfalt – det är alltså en många lösningar som 
möjliggörs av sopsugar, säger han.

En annan fördel är att ett sopsugssystem 
skapar ett bättre användande av fastigheter-
nas bottenytor.

– Man slipper stora miljörum och dess-

utom behövs då heller inte stora lastzoner för 
sopbilar. På så sätt får man loss ytor som kan 
användas till mycket annat: bostäder, sociala 
mötespunkter, kaféer och så vidare. Det gör i 
sin tur att fastigheten blir mer attraktiv och 
ökar i värde.

Den tredje stor fördelen är renligheten.
– Eliminerar man de traditionella sopkär-

len så blir staden renare, vilket också innebär 
färre råttor och andra skadedjur. 

Systemet hanterar alla typer av sopor, med 
undantag för glas, elektronik och farligt avfall – 
dessa ska alltid lämnas på återvinningsstation. 

– När man slänger sitt avfall i systemets 
sopnedkast så landar det på en ventil på bot-
ten av sopnedkastet. Här sker en mellanlag-
ring fram tills det att systemet känner av att 
det är dags att tömma. När det sker så trans-
porteras soporna i rör till en central contai-

nerhall, där rätt avfall hamnar i rätt contai-
ner. Tömningsproceduren sker med automa-
tik och med energieffektivitet i fokus. 

Envac utvecklar hela tiden nya lösning-
ar som effektiviserar sophanteringen. Bland 
annat har man integrerat optik som läser av 
påsens färg – därmed kan man slänga olika 
typer av avfall i olika färgade påsar, och sys-
temet kan enkelt sortera avfallet direkt i con-
tainerhallen!

– Nu tittar vi mycket på individuell väg-
ning, det vill säga att man ska kunna väga 
varje avfallspåse för att enklare få ut statistik 
på mängd och frekvens. Det händer väldigt 
mycket inom digitalisering och vi utveck-
lar kontinuerligt lösningar som bidrar till en 
enklare vardag för våra slutanvändare, säger 
Mikael Pernheim.

Läs mer på envac.se

RENARE STAD MED SOPSUG
Bättre framkomlighet, 

renare boendemiljö och 
mindre buller. Fördelarna 

med ett sopsugssystem 
är många. Svenska Envac 

utvecklade tekniken  
redan på 60-talet och är 

idag verksamma över  
hela världen.

Mikael Pernheim, försäljnings-
chef på Envac.

FÖRETAGSPRESENTATION

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONSINNOVATIONBOSTAD.COM



Bluewater vattenrenare
Den unika svenska lösningen som renar allt 
inkommande brunnsvatten, sjövatten eller  
bräckt vatten i ditt hushåll.
Vi tar inte vatten för givet. Oavsett om det är brunnsvatten, insjövatten 
eller till och med bräckt vatten direkt från Östersjön förvandlar vi det  
till välsmakande dricksvatten. 

Bluewater renar vattnet med andra generationen omvänd osmos,  
en teknik som effektivt tar bort föroreningar, salt och eventuella 
kemikalier. Bluewaters produkter är dessutom driftsäkra och lätta  
att installera.

Tack vare omvänd osmos blir semestern så enkel och problemfri  
som den ska vara. 

Bluewaters vattenrenare
•  Renar vatten från borrade brunnar, insjöar eller Östersjön

•	 Tar	effektivt	bort	salt,	bly,	nitrat,	klorid,	humus,	bakterier	och	virus

•	 Är	driftsäker	och	lätt	att	installera

Något du undrar över?  
Tveka	inte	att	kontakta	oss,	vi	svarar	gärna	på	dina	frågor!
Tel: 08-56 473 800
Email: info@bluewatergroup.com
För mer information om Bluewater och för att se våra  
återförsäljare, besök www.bluewatergroup.com.

När du
inte tar
vatten

för givet

Från
30 000 kr 

 inkl. moms

Superior Osmosis: Bluewaters egna 
patenterade	teknik.	Andra	generationen	
omvänd	osmos.

Överlägset flöde:	Bluewaters	produkter 
är	både	kompakta	och	effektiva	med 
en	imponerande	kapacitet	att	rena	upp	 
till	5700	liter	vatten	per	dygn.

Premium purification: Bluewaters 
överlägsna	membran	avlägsnar	de	minsta	
föroreningar	ner	till	0,0001	mikron	(400	
gånger	mindre	än	det	minsta	viruset).

Reningsgrad: Med en reningsgrad  
på	upp	till	70%	av	inloppsvattnet	(30%	
spillvatten)	är	Bluewater	en	klass	för	sig.	
Maximal	utvinning	av	rent	vatten	är	både	
kostnadseffektivt	och	bra	för	miljön.			

SO

 Renar upp till 5700 liter vatten om dagen



– Vi vill att våra kunder ska kunna uppleva 
samma känsla hemma som man gör på ett 
exklusivt spa, säger Valle Wantzin, affärsut-
vecklare på Silverforsen.

Den äkta känslan kan man bara bygga 
genom att arbeta med riktigt bra material.

– Våra produkter är av allra högsta kvali-
tet. Vi arbetar med massiv ek och ceder i våra 
paneler. Locket syr vi i kapellväv, tillsammans 
blir detta en avskalad skandinavisk produkt av 
högsta kvalitet.

Silverforsen har lagt sitt fokus på kvalitet 
och stil.

– Vi har funderat mycket på hur man kan 
bygga in ett spabad och låta den smälta in i 
miljön. Oavsett om det är i den minimalistis-
ka villan, takvåningen, terrassen eller trädgår-
den. Tillsammans med arkitekter och slutkun-
der så hittar vi riktigt snygga lösningar.

Samtliga bad är gjorda för utomhusbruk 
men kan också placeras inomhus. Baden har 
inget salt utan istället används saltgenerator.

– Det innebär bland annat att underhållet 
blir mindre.

Spabaden tillverkas i egen fabrik vid strax 
söder om Mörrum vid den del av ån som kall-
las just Silverforsen och därför fått ge namn 
åt företaget. 

– Våra bad är tillverkade här och utformade 
för svenska förhållanden. Vi ger dem en unik 
kvalitet och vi använder naturliga material och 
arbetar för att våra spabad ska vara så energi-

effektiva som möjligt. Produktionskedjan finns 
här hos oss vilket gör att vi har full kontroll 
över processen och kan minimera både vår 
energiförbrukning och miljöpåverkan.

SÄLJA
Fixa småsaker som inte fungerar, rensa ut, träffa flera mäklare 
när du ska välja vem som ska hjälpa dig och städa inför visning-
en. Det är viktiga tips innan du påbörjar försäljningen av villan.
Källa: Mohv

Vi designar villor efter dina önskemål! 
SjötorpsHus ritar och bygger i egen regi moderna och kostnadseffektiva bostäder efter dina 
önskemål. Vi erbjuder en värld av möjligheter och endast fantasin sätter gränserna för vad vi 
tillsammans kan skapa. Välkommen hem!

Hör av dig idag till Pär Knutsson på tel: 0150-724 90

www.sjotorpshus.se       www.facebook.com/sjotorpshus        

Personliga hus för hela familjen

Varma bad är bra för 
både kropp och själ.  

Silverforsens unika 
svensktillverkade  
produkter ger en  

spaupplevelse med  
en naturlig känsla  
av lyx i vardagen.

LYX I VARDAGEN
SPABAD FÖR KROPP & SJÄL

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA
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Kvalitet, innovation och effektivitet. Det är 
några nyckelord bakom värmelamporna från 
Solamagic Skandinavien. 

– De varma strålarna från våra värme-
lampor ger en behaglig värme och ett riktigt 
mysigt ljus. Till skillnad från terrassvärmare 
med gas så slipper du dessutom sot och lukt, 
säger Peter van A. Bjerke, VD på Solamagic.

Värmelamporna, som ger värme upp till 14 
kvm, är behändiga och kan hängas på en vägg, 
i taket eller varför inte direkt i trädkronan. 

– Våra värmelampor är dessutom de mest 
effektiva värmesystemen för utomhusbruk på 
marknaden. Inte minst om man jämför med gas. 
Enkelt uttryckt så skulle 100 timmar med gas 
kosta cirka 3 000 kr, med en Solamagic så lan-
dar du på cirka 150 kr, säger Peter van A. Bjerke.

Om den el som man förbrukar dessutom 
kommer från förnybar energi så blir miljöpå-
verkan ytterst liten.

– Vi erbjuder helt enkelt en produkt som är 
både kostnads- och energieffektiv.

Solamagic som grundades i Tyskland 
2003 och etablerade sig på den skandinavis-
ka marknaden 2013 är idag världsledande till-
verkare av modern IR-teknik.

– Vår teknik gör det möjligt att uppnå 
mycket hög verkningsgrad samtidigt som irri-
terande ljus från lamporna är minimalt, säger 
Peter van A. Bjerke.

Hållbarhet och miljö är centrala delar 
i deras verksamhet och återspeglas i deras  
produkter.

– Med stigande energipriser och ekologis-
ka förändringar så måste vi utveckla energi-
effektiva produkter. Den nya generationen av 
Solamagics ECO + PRO och S1 + PREMIUM 
är ett lyckat resultat av dessa insikter.

Värmelamporna produceras i Solamagics 
anläggningar i Tyskland där de genomgår 
stränga kvalitetskontroller. 

– Som den enda värmelampan på markna-
den är Solamagic kvalitetscertifierad av tyska 
TÜV, vilket gör att vi tryggt kan ge dom upp 
till fem års garanti.

Lamphuset är i gjuten aluminium och alla 
skruvar och beslag är i rostfritt stål.

– På det sättet så isolerar vi värmelampan 
så att de inre kablarna och sammansättning-
arna inte tar skada av de höga temperaturerna. 
Det har också den fördelen att man kan mon-
tera värmelamporna på träfasader eller andra 
brännbara ytor.

Solamagic värmelampor finns i tre stan-
dardfärger, svart, titangrå och vit. Dessa finns 
i lager, men det är fullt möjligt att få en värme-
lampa i vilken färg som helst. 

– Om man till exempel skulle vilja matcha 
värmelampan med trädkronan eller den nyin-
köpta markisen. Får vi bara rätt färgkod från 

kunden så löser vi det och levererar i önskad 
färg och nyans. 

Och värmelamporna följer teknikutveck-
lingen. 

– Med vår nya automationslösning så kan 
man skruva upp och ned för både värme och 
ljus med fjärrkontroll eller vi sina smartphone, 
läsplatta eller dator.

En värmelampa från Solamagic är i en klass 
för sig, med elegant design och hög kvalitet på 
alla komponenter så ska den matcha kundens 
förväntningar.

– Vi säljer inte marknadens billigaste vär-
melampa men den kostar mindre att använda. 
Det är med Solamagic som med BMW, Audi 
eller Mercedes, vi ligger långt fram med tek-
niken och vi levererar riktigt bra kvalitet. Vi 
vågar faktiskt sticka ut hakan och säga att våra 
värmelampor är världens bästa. 

Vår teknik gör  
det möjligt att uppnå 
mycket hög verknings-
grad samtidigt som  
irriterande ljus från  
lamporna är minimalt.

Smygstarta våren och 
förläng sommarkvällarna. 

Med en värmelampa  
på terrassen från  

Solamagic kan du nästan 
skapa en känsla av  

Medelhavet, så fort du slå 
på strömbrytaren.

EFFEKTIV VÄRME FÖR 
MYSIGA UTEKVÄLLAR

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS

9

INNOVATIONBOSTAD.COM

DIGITALT
En nyutvecklad mobilapp – wec360° AR – gör att man i en  
vanlig mobiltelefon eller surfplatta kan se tredimensionellt exakt 
hur solljuset kommer att falla under dagens lopp över planerade 
hus och hela bostadsområden, trots att bygget ännu inte startat.



Man kan vara på semester 
och se vem som befinner 
sig vid dörren, eller så kan 
man släppa in en granne om 
något är fel i huset

Den första stora produktutvecklingen skedde 
redan på 60-talet. 

– Då patenterades NorDan Perfekt, ett 
fönster som hade alla beslag på insidan istället 
för på utsidan. Detta gjorde att beslagen inte 
var utsatta för rost och därmed fick man ett 
fönster som höll mycket längre, berättar Geir 
Henning Norder, marketingchef.

Dagens fönster har långt fler finesser. Med 
tillvalet NorDan Screens ger man huset ett 
effektivt solskydd.

– NorDan Screens är en utvändig solav-
skärmning i form av en motoriserad, vävd duk 
som monteras direkt på fönstret redan i fabri-
ken. Detta gör att man undviker kostsam efter-
montering samtidigt som man stoppar 90% 
av solvärmeinstrålningen. Duken kan anting-
en styras via din smarthuslösning, med fjärr-
kontroll eller en sol- och vindsensor. Duken 
stoppar solljuset men släpper in dagsljuset. På 
så sätt kan man slippa att huset blir överupp-
värmt av solen. Eftersom att duken är vävd på 
ett speciellt sätt så hindrar den insyn utifrån, 
men den går att se igenom om man är inne i 
huset och tittar ut.

– Vi lanserar nu också en fönsterlösning med 
motorstyrning och sensorer som gör att fönstret 
kan öppnas och stängas med fjärrkontroll eller 
integreras i existerande smarthuslösning.. 

Smarta tekniska funktioner syns också på 
dörrsidan. 

– Vår ytterdörrsfabrik i Bor har tagit fram 
en dörr som just nu håller på att testas på 
marknaden. Den har många innovativa funk-
tioner, bland annat ett digitalt lås som kan 
öppnas antingen med en bricka eller med 
kod. Som besökare kan man dessutom välja 
vem dörrklockan ska nå, eftersom dörren är 
kopplad till de boendes smarttelefoner. Dör-
ren videokamera och mikrofon gör det möj-
ligt att prata med och se den som ringer på.

Det sistnämnda innebär en uppenbar säker-
hetsdimension.

– Man kan vara på semester och se vem 
som befinner sig vid dörren, eller så kan man 
släppa in en granne om något är fel i huset, till 
exempel om det har uppstått en vattenläcka 
när man inte är hemma.

– Den smarta ytterdörren lanserade nyli-
gen på hemmamarknaden i Norge men kom-
mer att finnas tillgänglig för svenska publiken 
längre fram, säger Geir Henning Norder.

Teknikutvecklingen av NorDans produkter 
sker inte på bekostnad av designen. Fönster 
och dörrar ska inte bara vara funktionella – de 
ska vara fina att titta på också.

– Vi underlättar för våra kunder så att de 
kan göra flexibla val även när det gäller desig-
nen. Med vår fönsterserie Tanum erbjuder 
vi aluminiumbeklädda träfönster som enkelt 

går att anpassa efter husets stil. Om man till 
exempel har ett hus med fasad i gammal stil, 
men renoverat invändigt till ett mer modernt 
uttryck, så har vi fönster som ser klassiska ut 
utifrån, men har en modern stil på insidan. 

– Aluminiumdetaljerna gör dessutom att 
fönstren får en längre livstid och kräver min-
dre underhåll.

Vilka andra innovationer  
jobbar NorDan med?
– Intresset för solfångare ökar hela tiden och 
vi utvecklar nu en egen variant där solfånga-
ren monteras i fönstret. Traditionella solfång-
are placera ofta på hustaket men där kan de 
lätt täckas av snö och löv och således få en 
begränsad effekt. Men här på våra breddgra-
der, där solen står lågt på höst och vinter, fun-
kar det bra med solfångare som monteras på 
fasaderna – det gör dessutom att de passar in 
bättre i den befintliga arkitekturen, säger Geir 
Henning Norder, och tillägger:

– NorDan er en traditionsrik produ-
cent, men med stadigt större fokus på digi-
tala tjänster. Ett exempel är utvecklingen av 
BIM-objekt, som gör vardagen enklare både 
för arkitekter och andra som är involverade i 
planläggningen av nya byggen.

läs mer på nordan.se

NorDan må vara över 
90 år men företaget har 

alltid haft innovation som 
ledord. Idag har de flera 

smarta dörr- och fönster-
lösningar på marknaden, 
där digitala system får en 

allt större betydelse.

FÖNSTER OCH DÖRRAR  
MED SMARTA FUNKTIONER

NorDan Screens  
är en utvändig  
solavskärmning i form 
av en motoriserad, vävd 
duk som monteras  
direkt på fönstret  
redan i fabriken. 

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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BLOMMIGT
Aldrig har produktionen av svenska tulpaner varit så stor som 
nu. Utbudet har ökat stadigt och tack vare större volymer hos 
flera odlare är produktionen nu uppe i nästan 160 miljoner 
svenska tulpaner. Källa: Blomsterfrämjandet



Spara pengar med IMD
Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att var och en betalar 

för sin faktiska förbrukning, istället för en schablonberäkning baserad på 

antalet kvadratmeter man bor på. Med en återbetalningstid på 2-5 år så 

sparar våra kunder i genomsnitt följande per lägenhet och år:

VÄRME/TEMPERATUR

1 000 kr/år
VATTEN  

500  kr/år
EL

1 500 kr/år 

Läs mer om IMD och besparingspotential på techem.se/brf 

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av era förutsättningar redan idag!  

010-202 28 00, info@techem.se 

www.techem.se | info@techem.se

Malmö | Göteborg | Stockholm

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

www.24storage.se

1,5 m2 3 m2 6 m2

1,5 m2 6 m2

1,5 m2 3 m2 6 m2

1,5 m2 6 m2

1,5 m2 3 m2 6 m2

1,5 m2 6 m2

på utvalda storlekar

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

www.24storage.se

1,5 m2 3 m2 6 m2

1,5 m2 6 m2

1,5 m2 3 m2 6 m2

1,5 m2 6 m2

1,5 m2 3 m2 6 m2

1,5 m2 6 m2

på utvalda storlekar
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 EFFEKTIV UTOMHUSVÄRME MED

VÄRLDENS BÄSTA VÄRMELAMPA

Gör din utomhustid ännu bättre

Med en Solamagic värmelampa kan du förlänga sommaren och de mysiga timmarna på 
 terrassen. Solamagic drivs med el som är både billigare och lättare att använda jämfört 
med en terrassvärmare som drivs med gasol. Du får behaglig värme med bara ett knapp-
tryck, samtidigt som du slipper besvär och osäkerhetskänsla. 

TYSK KVALITET MED ENASTÅENDE GARANTI
Solamagic är tysk kvalitet med noggrannhet i alla detaljer - det märks!
Därför lämnar vi naturligtvis 5 års garanti på alla Solamagics produkter.

Läs mer om Solamagic och våra produkter på solamagic.se

3-DUBBEL
TESTVINNARE

BÄST 
I TEST

Världens bästa vämelampa  · Enkel montering · Inget CO2-utsläpp · 90% billigare än gasolvärme · Låg elförbrukning · Tysk kvalitet

Så skapar ni föreningens egen app – helt gratis.
Nu finns det ett 

modernare sätt att 
kommunicera i BRFer och 

samfälligheter. Boappa 
låter föreningar skapa sin 

egen app där styrelsen 
kan skicka information 

till medlemmarna. 
Tidssparande för 

styrelsen, uppskattat av 
medlemmarna och gratis 

för alla.

Utmaningen med att 
kommunicera i en BRF eller 
samfällighet är att 
föreningen består av 
människor med vitt skilda 
bakgrunder, behov och 
tycken och alla dessa 
behöver ta del av information 
från styrelsen. 

Det är egentligen väldigt 
enkelt, människor har blivit 
vana att chatta med vänner, 
läsa nyheter och lyssna på 
musik via snygga appar med 
bra gränssnitt så varför inte 
skapa samma upplevelse för 
föreningar resonerar Mats 
Isenberg som grundade 
Boappa 2014. 

I Boappa ser 
meddelanden från styrelsen 
ut som en professionell 
nyhetsrapportering och 
medlemmarna kan enkelt 
skicka bild och text till 
styrelsen, till exempel för att 
visa att tvättmaskinen gått 
sönder.

Appen	har	funnits	som	
testversion	under	namnet	
Bostadsrättappen	sedan	april	
2015	men	det	var	först	i	
november	som	Boappa	
lanserades	helt	ut,	och	
intresset	för	tjänsten	har	varit	
högt.	

Lanseringen	har	varit	
över	all	förväntan	berättar	
Mats	Isenberg.	Nästan	200	
föreningar	med	sammanlagt	
över	16,000	medlemmar	har	
registrerat	sig	och	skapat	
appar	med	Boappa.

Så här gör ni
• Styrelsen skapar 

föreningens app på 
www.boappa.se 

• Medlemmarna laddar ner 
appen “Boappa” på App 
Store eller Google Play

Läs mer på boappa.se

Mats Isenberg, Grundare 
och VD, Boappa AB

Medlemmarna får notiser om viktiga händelser i föreningen.

FÖRETAGSPRESENTATION
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Varför behöver man ett 
nyckelhanterings system?
• Nycklar	skall	förvaras	på

ett	säkert	ställe
• Nycklarna	bör	användas

av	rätt	person
• Kontroll	på	nycklar	och

användare
• Spåra

nyckelanvändningen
• Inventering	av	nycklar
• Alltid	aktuell	information

om	samtliga	nycklar

Säkerhet
Varje	nyckel	är	säkrad	
genom	lås	och	RFID-
transpondrar.
Tillgången	till	nycklarna	
säkras	genom	personliga	
koder	och	kort.

Vad kan ett intelligent 
nyckel-hanteringssystem 
göra för dig?
• Du	vet	var	dina	nycklar

finns
• Du	vet	vem	som

använder	den
• Håller	reda	på

användningen
• Hanterar

användarrättigheter
• Administrerar	användare,

kort	och	nycklar
• Användarna	har	åtkomst

endast	till	de	nycklar	de
får	använda

• Visar	rapporter
• Säker	förvaring
• Kan	hantera	nycklar	i

flera	byggnader	och
kontor.

Vem har behov av ett 
nyckelhanteringssystem?
• Banker
• Statliga	institutioner
• Kraftverk
• Hotell,	vandrarhem,	spa
• Konferens	anläggningar
• Universitet	och	högskolor
• Spel	industrier
• Företags	anläggningar
• Fastighetsförvaltning
• Säkerhets	företag
• Bil-	och	fordons	försäljare
• Bil	uthyrare	och	s.k.	Fleet

management	användare
• Sjukhus	och

hälsoanläggningar
• Och	många	fler…

Världens smartaste nyckelskåp!

Nyckelhantering
”Vem tog nyckeln och när?”

Problemet med nycklar
• Nycklar	används	av	fel	person
• Nycklar	lånas	och	lånas	ut
• Dom	tappas	bort	och	hittas	av	fel	personer
• Man	glömmer	att	lämna	tillbaka	dom
• Objekt	blir	tillgängliga	för	fel	personer
• Om	flera	personer	har	tillgång	till	samma

nyckel	–	hur	vet	man	vem	som	har	den?

Lösningen
• Ett	bra	och	enkelt	förvarningssystem	för

nycklar	och	värdesaker
• Lätt	att	hitta	rätt	nyckel	genom	information

och	positions	lampor
• Användarvänlig	tillgång	genom	koder	och/

eller	RFID	baserade	ID-kort
• Ett	automatiskt	återlämningssystem	med

registrering	av	nyckelplatser	på	displayer
och	loggar

• Bidrar	till	lägre	kostnader	–	färre	förlorade
nycklar	leder	till	mindre	besvär	och
kostnader

• Förbättrar	effektiviteten
• Nyckeltillgången	är	fullt	kontrollerbar

Hantera värdesaker
• Tillgång	inte	bara	till	nycklar	utan	också

värdefulla	objekt
• Kan	förses	med	lådor	för	verktyg,	mobiler,

ID-kort,	dokument	m	m
• Använd	samma	koder	och	ID-kort	för	att	få

tillgång	till	både	nycklar	och	objekt

Säkerhet
• Du	vet	alltid	när	en	nyckel	togs	ut	och

lämnades	tillbaka.
• Individuella	rättigheter	kan	definieras	för

alla	användare.
• Kontroll	över	användningsfrekvensen	för

varje	individuell	nyckel.
• Aktivering	av	alarm	för	uteblivna	eller

försenade	nycklar.
• Säker	förvaring	i	certifierade	skåp.

Fördelar
• Transaktioner	i	Realtid.
• Direktaccess	till	alla	kabinett	och	till	alla

nycklar	och	lådor.
• Praktisk	tillgänglighet	vid	alla	tider.
• Utbyggbart	–	Välj	det	antal	nyckel-

positioner	du	önskar	och	bygg	ut	efter
hand..

• Nycklar	och	lådor	kan	kombineras	i	ett	och
samma	system.

• Nyckel	kabinettets	kapacitet	kan
expanderas	efter	ditt	behov.

• Systemet	kan	sammankopplas	och
samexistera	med	andra	system.

• Skyldigheter	och	möjligheter	kan
rapporteras	per	användare	och/eller	nyckel
aktiviteter.

• Programvaran	i	kabinettet	kan	visas	direkt
på	bildskärmen	var	nyckeln	är	och	vem
som	tagit	ut	den	ur	kabinettet.

• (gäller	den	som	har	rätt	behörighet).

Scandinavian Safe AB - Stockholm - Sweden - Tel +46 (0)8 6898560 
www.scandinaviansafe.se - www.loxtore.se



Lofttrappan Tradi Eco 
i massiv ek till ett otroligt bra pris! 

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

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

VANSTA TRÄDGÅRD m fl.

www.countryhouse.se

COUNTRY HOUSE
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VANSTA TRÄDGÅRD m fl.

www.countryhouse.se

COUNTRY HOUSE

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

Karina Pedersen, Askungen  
Vital.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA

14

ANNONSINNOVATIONBOSTAD.COM

ORDVALFRAMTID 
Balkong, badrum och sovrum. Det är de tre 
vanligaste orden för att beskriva en bostad. 
Det visar en undersökning av drygt 27 000 
annonser som Booli har gjort.

IKEA testar två nya appar för virtuell verklighet (VR) för planering och 
köp av kök. Möjligheten att att interaktivt och virtuellt gå runt i sitt nypla-
nerade kök erbjuds på fyra IKEA platser i världen, varav två av dem finns 
i Sverige: IKEA Västerås och IKEA Service och pick-up i Enebyängen.



Tillsammans 
kan vi hålla hela 
Sverige levande!

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

anar och mest behöver det.

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

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

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

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

Går du in från en smartphone visar den direkt närmaste station

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

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

SÅ HÄR HITTAR DU VÅRA 400 STATIONER:
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Koll på husdrömmarna
Precis som att  

matlagningskonsten har 
gått från enkla bruna 

bönor och stekt sill till ett 
mer mångfacetterat utbud 
av smaker och intryck, så 

har också uppskattning 
och intresse för arkitektur 

och design ökat. Det  
märker Gert Wingårdh,  

en av Sveriges mest  
hyllade arkitekter.

Det är lite som  
med musik – oavsett 
hur många låtar som 
skrivits så är det alltid 
möjligt att skriva en ny.

På den 20 000 kvm stora ytan hittar man alla 
hustyper – från små Attefallare till stora vil-
lor. Nybygget har öppet onsdagar, lördagar 
och söndagar och inträdet är gratis.

– Det finns alltid säljare på plats som är till-
gängliga för besökarna för att svara på frågor och 
berätta närmre om de olika huskoncepten. Man 
kan fritt går runt i de olika husen och inspire-
ras och få idéer, säger Camilla Yngfalk, platschef.

Nybygget är samtidigt en perfekt destina-
tion för en familjeutflykt.

– Här finns kafé och bemannad barnpass-
ning. Dessutom finns flera lekstugor på områ-
det, som barnen kan leka i så föräldrarna i lugn 
och ro kan titta på hus och prata med säljarna. 

– Det tar ofta lång tid att genomföra en 
husaffär. Det är många beslut som ska fattas 
på vägen. Därför märker vi av att det är väldigt 
många återbesök, så att man hittar ett hus som 
passar ens behov och önskemål. 

Besökarna uppskattar också att husen sam-
las på ett ställe.

– Ofta är visningarna utspridda geografiskt, 

men på samma dag, vilket gör att man inte hin-
ner med så många. Här kan man istället beta av 
flera på en gång, säger Camilla Yngfalk.

Under våren händer en hel del på Nybygget.
– Nyligen färdigställde Vallsjöhus ett hus här 
och Sveriges största hustillverkare Älvsbyhus 
bygger ett visningshus som står klart senare i 
vår. Den 22 april har vi Attefallsdagen, med 
fullt fokus på Attefallshusen. Då kommer man 
bland annat kunna få mycket inspiration om 

hur man kan tänka kring Attefallarna och hur 
man bäst utnyttjar den begränsade ytan. För-
säkringsbolaget Gar-Bo finns också på plats 
och håller i en husbyggarskola.

Ser ni några särskilda hustrender?
– Förutom just Attefallshusen som hela tiden 
ökar i popularitet är det fortfarande hus i 
klassisk stil som de flesta efterfrågar, säger 
Camilla Yngfalk.

Läs mer på nybygget.se

MER ÄN BARA EN HUSUTSTÄLLNING
Sedan 2010 är det  

lättare för alla som går i 
hustankar att tanka  

inspiration. Då öppnade 
nämligen Nybygget  

i Arlandastad – en  
omfattande husutställning 

som samlar ett tjugotal 
hus från lika många  
svenska tillverkare.

Så många av hushållen är 
singelhushåll i Stockholm, 
vilket är störst andel i lan-
det och bland de högsta i 
Europa. Källa: Zmarta43%

– Nu är det egentligen bara den egna förmå-
gan och fantasin som sätter gränser, så det är 
en mycket spännande tid att vara verksam, 
säger han.

Arkitekterna har därmed återvunnit sin 
status. 

– Fram till att jag började utbilda mig på 
början av 70-talet var arkitekter och byggare 
högt aktade och varje ny byggnad ansågs vara 
finare och bättre än det som funnits tidigare. 
Men sedan, inte minst på grund av miljonpro-
grammet och de stora centrumomvandlingar-
na, så tappade människor sin tilltro till arki-
tekterna. När jag var färdigutbildad 1975 så 
var det plötsligt svårare för arkitekter att häv-
da sin yrkeskunskap.

Det efterföljande decenniets ekonomis-
ka tillväxt gav upphov till, i Gert Wingårdhs 
tycke, ganska många slarviga byggnader. 
Ljusningen för skrået kom först i början på 
90-talet, menar han.

– Efter lågkonjunkturen nyktrade bran-
schen till. Modernismen återupptäcktes och 
i takt med att gamla industristäder skulle 
rustas upp fick arkitekten en hjälteroll. Det 
var dem som politikerna vände sig till för 
att rädda städerna. Malmö är ett bra exem-
pel där Ilmar Reepalu drev på utvecklingen 
av Västra hamnen och Turning Torso i bör-
jan av 2000-talet. Samhällsutvecklingen har 
varit gynnsam och arkitekten är idag både 
uppskattad och efterfrågad.

Gert Wingårdh själv är tveklöst både upp-
skattad och efterfrågad. House of Sweden i 
Washington, ambassaden i Berlin och Victo-
ria Tower i Kista är bara en litet urval av hans 
många prisbelönta projekt.  Han växte upp 
i ett mycket konstintresserat hem och hade 
tidigt planer på att bli konstnär. Samtidigt 
förstod han att det var ett svårt yrkesval och 

redan i gymnasiet insåg han att konsthandla-
re var en mer rationell bana att ge sig in på. 
Det ledde till ekonomistudier på Handels och 
sedan konstvetenskap.

– Någonstans där gick det upp för mig 
att arkitekturen också klassas som en konst-
form, men en konstform som är sprungen ur 
en positiv samhällsinsats jämfört med annan 
konst, som ofta uppstår ur någon form av 
ångest eller trauma. Det där positiva som 
arkitekturen står för resonerade hos mig. 
När jag sedan började på arkitektlinjen så 
fick jag fin respons direkt och kände att det 
här nog var den roligaste och lättaste vägen, 
säger han.

Just nu ser vi honom i den fjärde säsongen 
av det populära programmet Husdrömmar  
i SVT, tillsammans med Pernilla Månsson 
Colt, där duon följer olika familjers huspro-
jekt och alla de utmaningar som kan uppstå 
längs vägen. Inte sällan tar relationer stryk 
under resans gång, något som Husdrömmar 
också belyser.

– När jag var nyutexaminerad så ritade jag 
en del privatvillor. Då fick jag rådet att all-
tid ta betalt i förskott om det rörde sig om ett 
ungt par, eftersom de kommer att skilja sig 
innan det är klart. Det är förstås jäkligt krasst 
uttryckt, men det finns en gnutta sanning i 
det. Att bygga ett hus innebär stora ekono-
miska beslut för en familj och för med sig frå-
gor om hur samspelta man faktiskt är. Tycker 
man verkligen likadant? Allt det där blir väl-
digt tydligt. 

– Eftersom vi jobbar med mycket längre 
tidshorisonter än andra liknande program, i 
vissa fall har följt projekt under fyra år, så hin-
ner det hända mycket, både i samhället och i 
människors liv. Det gör att vi kan få till en helt 
annat tyngd, verklighet och närvaro.

Hur gör du för att tanka inspiration?
– Jag hittar inspiration överallt. Det krävs att 
man har ett öppet sinne och tittar på många 
saker. Jag lär mig till exempel mycket genom 
Husdrömmar, eftersom jag där får se saker ur 
mottagarnas perspektiv. Det är ju också så att 
man idag lever i ett väldigt starkt informa-
tionsflöde vilket gör att man alltid får ta del 
av goda exempel. Det är lite som med musik – 
oavsett hur många låtar som skrivits så är det 
alltid möjligt att skriva en ny.

Har du kvar några drömprojekt?
– De roligaste projekten är byggnader som får 
mycket besök, där arkitekturen påverkar hur 
människor rör sig. En flygplatsbyggnad hade 
varit kul att rita, eller en järnvägsstation. 

Arkitekturen har därmed en viktig roll att 
spela när det gäller att möta många av samhäl-
lets utmaningar, menar Gert Wingårdh.

– Det är ju inte bra med den extrema seg-
regation och trångboddhet vi ser på vissa 
platser och det är så klart en fördel om man 
kan fördela människor på ett annat sätt, och i 
andra miljöer. Människor är dessutom väldigt 
medvetna om huruvida de lever i en byggnad 
som man lagt ner mycket eller lite resurser på. 
Däri ligger ett stort ansvar när man nu bygger 
nya, billiga bostäder, säger han.

JOBB
302 500 anställda fanns inom byggindustrin  
under fjärde kvartalet 2016, det visar statistik  
från SCB. Det är första gången Byggindustrin 
översteg 300 000 anställda, skriver Byggvärlden.
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Pling! 
Maten är klar.

Maten levererad hem  
eller till arbetsplatsen
KlaraMaten levererar portionsförpackad färsk och vällagad 

mat som du värmer i mikron på 3 minuter. Med KlaraMaten 

finns det alltid något att äta i kylen, vare sig du måste jobba 

över eller barnen ska iväg på träning. Maten står snabbt på 

bordet. Det är helt enkelt snabb mat – inte ”snabbmat.”

Läs mer och beställ på klaramaten.se
eller ring oss på 08-15 62 62
Ange koden 3MINUTER så får du 20% rabatt på första kassen. 

Varje tomt har begränsningar och möjlig-
heter. Var fri i sinnet gällande husval tills 
ni hittat tomt. Notera nivåskillnader, höga 
träd, solens vandring över dygnet och året, 
utmärkande drag, vind, utsikt och insyn. 
Anpassa hus och planlösning till tomtens 
faktorer och nivåskillnader, men låt också 
planlösningen hjälpa att fördela tomtens 
funktioner runt huset. Samverkande träd-
gård kan förhindra irriterande ljus från sto-
ra fönster eller bryta insyn. Buller kan för-
hindras med plank istället för färre fönster. 
Planera in en takad uteplats i arkitekturen. 

Sluttande tomter
En kuperad tomt är en rikedom genom 
naturlig struktur, mysighet och spänning. 
Undvik att plana ut och bygga höga stöd-
murar. Markarbeten görs kostnadseffektivt 
när markentreprenören är på plats, bara det 
finns en markplaneringsskiss. Den i sin tur 

grundar sig på en genomtänkt trädgårds-
design, baserat på era önskemål och behov. 
Anläggningen förenklas och tomten blir 
fortare färdigt. För att inte prata om trivsel 
och värde.

FÖRETAGSPRESENTATION
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 Ritning utförd av:
Cajsa Jacobsson, 2017-02-22
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FORM & FUNKTION
Nytt träd

Befintligt träd (kvar)

GRÄSMATTA

VÄXTYTOR (perenner, buskar, marktäckare)

BILINFART OCH PARKERING

HÅRDGJORDA YTOR

ENTRÉGÅNG (utan trappsteg)

Trädäck

Pool

Postlåda

Sopkärl

HÄCK

MUR (upphöjda växtbäddar)

(naturmark)

+1,55

+1,13

+0,94

+1,09

+1,10

+0,00 – förelsagen ny höjd

(+0,00) – befintlig höjd, utgående

+0,00 – befintliga höjder, oförändrade

Möjlig placering
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+2,8

Gert Wingårdh,  
en av Sveriges mest  

hyllade arkitekter.

SKÖNT LIV PÅ  
EKLAHOLM

Högsäsongen står för dörren hos Karl Fredrik  
på Eklaholm beläget på vackra Österlen.  
För ett och ett halvt år sedan köpte floristen 
och trädgårdskreatören Karl Fredrik och 
sambon Petter den gamla gården Eklaholm 
i Hagestad radby, med anor från 1600-talet. 

Lyxbohemen inom Karl Fredrik fann 
genom flytten till Eklaholm en plats för det 
sköna livet, mitt ibland hårt slit. ”Här kan 
man njuta av livet utan att allt är så jäkla 
perfekt.” Som Karl Fredrik uttrycker det 
med ett leende på läpparna. 

Eklaholm ligger i Hagestad radby på Öster-
len, mellan Löderup och Borrby, ett stenkast 
från Sandhammaren och Sveriges vackras-
te stränder. Drömmen om att bo och dri-
va verksamhet på samma plats blev verklig-
het efter en lång vinter med planering och 
renovering av de gamla stallbyggnaderna 
och under konstrundan på Österlen i mars 

2016 öppnades portarna till Karl Fredrik på 
Eklaholm – Butik och Galleri. 

Hos Karl Fredrik på Eklaholm blandas 
antikt, vintage och nytt med delikatesser, 
unika presenter, blommor och trädgård. Det 
blev en mycket lyckad första säsong här på 
Eklaholm berättar Karl Fredrik. ”Nu ser vi 
fram emot ännu en härlig säsong under 2017, 
hjärtligt välkomna till oss på Eklaholm.” 

 www.karlfredrik.se

FÖRETAGSPRESENTATION

BYGGA NYTT?
TA MED UTEMILJÖN TIDIGT.

Cajsa Jacobsson,  
trädgårdsdesigner  
Form & Funktion 
i Sverige AB

Karl Fredrik fann genom flytten till  
Eklaholm en plats för det sköna livet.

FOTO: JACOB KARSTRÖM



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

I snitt slänger svensken 74 kilo ätbar mat per 
år och person. Men frågan är hur det ser ut 
bland de boende i HSB Living Lab. För att få 
svar på det startade Kajsa Lindström på Bete-
endelabbet projektet ”Matsvinn”. Första ste-
get var att inventera de boendes sopor. Med 
handskar, munskydd och kamera satte hon sig 
i soprummet och gick igenom allt de boende 
slängde under en vecka.

– I de bruna kompostpåsarna gav jag inne-
hållet högsta betyg. Värre var det i de tradi-
tionella soppåsarna. Här hittade jag konserv-
burkar, halva portioner med ätbar mat och 
många kilo grönsaker och frukt som defini-
tivt hade kunnat serveras till middag istället 
för att slängas, säger Kajsa Lindström, projekt-
ledare Beetendelabbet.

FRÅN ÄGGSKAL TILL HÖNSHUS
Bland soppåsarna fann Kajsa massor av ägg-
skal. Då kläcktes idén om att satsa på ett höns-
hus till HSB Living Lab. Mycket av den mat vi 
slänger fungerar som foder till hönsen. 

– Genom att visa på kedjan från matav-
fall till foder, och så småningom äggleve-
rans, hoppas vi att detta tydliggör värde för 
mat. En förhoppning är också att de boen-
de ska bli engagerade och att hönsprojek-
tet skapar gemenskap i huset, säger Kajsa  
Lindström.

ETT KRETSLOPP I MINIATYR 
Hönorna är nu på plats i Göteborg och HSB 
Living Lab. Där ska de bo i två månader och 
projektet kommer sedan att följas upp genom 
att bland annat väga avfallet i soprummen för 
att se effekten av hönshuset.

– Vi ser med spänning fram emot resultaten av 
hönsens två månader i HSB Living Lab. Ingen 
vill slänga mat i onödan, ändå gör vi det. Att hit-
ta nycklarna till hur vi enkelt kan minska mats-
vinnet är en viktig fråga och här får vi möjlighet 
att testa metoden i ett levande labb, säger Emma 
Sarin, projektledare HSB Living Lab.

– Går allt bra hoppas vi att det modullä-
ra hönshuset ska kunna beställas av HSBs 
bostadsrättsföreningar. Både som en del i att 
minska matsvinnet, men också för att hit-
ta möjligheter till sociala knytpunkter och 
gemenskap, säger Emma Sarin.

Läs mer på www.hsblivinglab.com

För mer information, kontakta:
Kajsa Lindström, projektledare  
Beteendelabbet, 073-644 44 99,  
kajsa@beteendelabbet.se

Cecilia Lööf, press- kommunikations-
ansvarig på HSB Living Lab, 070-721 51 77, 
cecilia.loof@hsb.se

HÖNS FLYTTAR IN I HSB LIVING LAB
Det världsunika  

experimenthuset HSB 
Living Lab har blivit med 

hönor. Förutom ett socialt 
experiment är syftet med 

hönsen att de boende ska 
lära sig mer om matsvinn, 
och hur vi kan konsumera 

och kompostera mer  
hållbart. Hönshuset är  

precis som HSB Living Lab 
byggt av moduler. Fästena 
som håller ihop höns huset 

är 3D-printade och är  
gjorda av majs- och  

sockerstärkelse.
Ingen vill slänga  
mat i onödan, ändå 
gör vi det. 

Boende tar hand om hönornas väl och ve. Från vänster, Mikael Bergqvist,  
Hanna Forslund, Elin Sandström, Erik Hardselius och Sara Erkstam.

FOTO: JOHN-DANIEL ISACSSON
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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

Gladare påsk på Ängavallen!

Niclas, Mathias, Birgitta och
Rolf Axel Nordström

och gårdens alla medarbetare.

BOKA ÄNGAVALLENS EKOLOGISKA 
PÅSKPAKET 12 – 16 APRIL 

Ska du göra vår påskmeny 
riktig rättvisa ska du utnyttja 
vårt förmånliga påskpaket 
med allt från själva påsk-
menyn, övernattning i vårt 
prisbelönta hotell, generös 

frukostbuffé, allt 100 procent ekologiskt. 
Påskpaket med påskmeny, övernattning, frukostbuffé 
kostar från 1 190 kr. 

100 % EKOLOGISK PÅSKMENY 
Förrättsbuffén består av sill, 
lax och sallader, därefter 
varmrätt i form av ekologisk 
kyckling, vegetariskt, torsk 
eller Ängavallens ekologiska 
HälsoLammTM och till slut 

en underbar dessert. Trubaduren Glenn Patrik bidrar 
till påskstämningen på påskafton och påskdagen. 
Skärtorsdag 13/4, långfredag 14/4 och påskafton 15/4 
med ankomst kl. 12 – 20; påskdagen 16/4 kl 16 – 20.

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

”På Ängavallen kan med-

vetna matälskare bara 

sjunka ner i stolarna. Allt 

är ekologiskt. Allt är vack-

ert, vällagat och med fina 

kontraster mellan mjukt 

och knaprigt, sött och salt. 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. Rolf Axel Nordström och hans familj 

är föregångare på den svenska matscenen.”

White Guide, 2016

”På Ängavallen kan smak- och etikmedvetna 

andas ut och äta med såväl stor njutning 

som gott samvete. Här har Rolf Axel Nord-

ström och hans fina familj skapat något helt 

unikt. Ett ställe där allt är ekologiskt. Det 

som serveras är inte bara utsökt vackert, 

varje ingrediens är dessutom ytterst noga 

utvald. Passion och medvetenhet smakar 

ljuvligt speciellt när råvarorna också tillreds 

av kockar som kan sin sak. Middagsmenyn 

där de lyckliga grisarna spelar huvudrollen 

har nu också kompletterats med en meny 

från gårdens gröna. Helt vegetarisk. Lika 

läcker, lika genomarbetad och lika vacker.”

White Guide, 2017



5 kontor på Franska Rivieran: Cannes, Nice, Antibes, Fayence-området & Valbonne.
Vi är 26 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.

Cannes | Bästa läget framför havet
 Nyrenoverad | 3 sovrum och 3 badrum
Öppet kök | Magnifik utsikt | 2 700 000 €

  Antibes | Havsfront på Salis | Högst upp
Gångavstånd till allt | 2 sovrum & 2 badrum 
Parkering inom- och utomhus | 1250 000 €

Antibes | Havsutsikt | Mitt i centrum
Högst upp | 3 sovrum | 130 kvm terrass

Dubbelgarage | 1 125 000 €

 Callian | 4 500 kvm tomt | 222 kvm stenhus
Separat studio | Pool | Gångavstånd till byn  

1 050 000 €

Menton | Palats från 1885 | Ljus 4:a
Möjlighet till uppdelning | Högt i tak 

Vacker grönska  | 780 000 €

Fayence | Gångavstånd till byn | 170 kvm
 Separat liten lägenhet | Flera terrasser

Garage | 645 000 €

Cannes | Mitt i stan | Gångavstånd till 
stränderna | Tre rum | Parkering och källare 

Direktbuss till flygplatsen | 370 000 €

Nice | Promenade des Anglais | Havsfront
Högsta våningen | Nyrenoverad 1:a

Trevlig balkong | 255 000 €

En viktig faktor är Brandkontorets skadeföre-
byggande arbete.

– Våra kunder är både fastighetsbolag och 
privata fastighetsägare. Men bostadsrättsför-
eningar är också en kraftigt växande kund-
grupp, vilka inte alltid har kunskap om hur 
man säkrar fastigheten mot till exempel vat-
tenskador och brand. Därför erbjuder vi 
utbildningskvällar för bostadsrättsstyrelser, 
då de till exempel får lära sig om hur man för-
hindrar vattenskador och hur skadereglering-
en går till om en skada trots allt uppstår, säger 
Karin Hallberg, försäkringschef.

– Som en tilläggstjänst kan dessutom 
bostadsrättsföreningarna få besök av Anti-
cimex, som tillsammans med styrelsen går 
igenom alla särskilt utsatta ytor och utrym-
men i fastigheten och ser vilka eventuella 
åtgärder som måste vidtas för att minimera 
skaderisker. 

Utbildningarna är mycket uppskattade, 
menar Karin Hallberg.

– Som fastighetsägare förvaltar man höga 
värden och därför känns det bra att vi kan 
bidra till en högre medvetenhet hos våra kun-
der nära det gäller skadeförebyggande arbete, 
säger hon.

De kunder som är duktiga och jobbar pro-
aktivt med skadeförebyggande åtgärder får 
dessutom mycket tillbaka.

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

Det är ett erbjudande som är unikt för oss.
I en tid då alla försäkringsbolag jobbar för 

att vara generalister har Brandkontoret istället 
valt att nischa sig, vilket är en styrka, menar 
Karin Hallberg.

– Vi har alltid fokuserat helt och hållet på 
fastigheter och det har gjort oss till exper-
ter. Dessutom växer vår kunskap hela tiden,  
säger hon.

För att göra det ännu enklare att förebyg-
ga skador startade Brandkontoret, tillsam-
mans med Anticimex, nyligen en webbshop 

där man hittar en mängd smarta säkerhets-
produkter till reducerade priser.

– Bland annat kan man hitta brandsläcka-
re, brandfiltar och droppstopp i shopen.

Vill man träffa Brandkontoret och få en 
ännu bättre inblick i verksamheten så har man 
många möjligheter under våren.

– Vi kommer att vara på flera olika mäss-
sor, till exempel Bostadsrättsmässan i septem-
ber då flera hundra bostadsrättsföreningar är 
inbjudna. 

Läs mer på brandkontoret.se

Brandkontoret är unikt 
på många sätt. Med sina 
270 år är det Skandina-
viens äldsta verksamma 
försäkringsbolag. Samti-
digt utmärker företaget 

sig genom att hela tiden 
utveckla och modernisera 

verksamheten.

ANRIKT FÖRSÄKRINGSBOLAG  
MED MODERNA LÖSNINGAR
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Med en självrengörande japansk toalettstol får du en fjärrkontroll istället för dasspapper.
Du får uppvärmd sits, slipper dålig lukt och behöver inte ens spola själv.  

Det kallar vi första dassklass.

*Självklart har vi billigare varianter i vårt utbud. 
Se hela sortimentet på ebide.se

125.000
KRONOR*

PRIS

こだわりの清潔感
FIRST CLASS CLEANLINESS



175o  ELEGANS 
 italiensk spiskonst - anno 1952

Buon appetito
R E C E P T & I N S P I R AT I O N W W W.I LV E.S E/R E C E P T

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.

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
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Tel 0504 - 436  00
www.tibrokok.se

1947-2017 

70ÅR

Vi på Tibrokök har en lite annorlunda syn på det här med kök – hemmets viktigaste rum. Att byg-
ga nytt kök är ett av de allra roligaste projekt du kan ta dig an, men samtidigt en viktig investering 
för många år framöver, som får stor betydelse för din bostads värde. Vi jobbar för att du ska känna 
dig trygg i vetskapen om att du får ta del av vår gedigna erfarenhet hela vägen från idé till nyckel-
färdigt kök. Ett kök som byggs med känsla för det genuina hantverket, i ett enda exemplar, i varje 
liten detalj anpassad till ditt hem. 

Välkommen in i våra butiker och låt dig inspireras av våra spännande kök!

Kök byggda i ett exemplar. Ditt.



scandorama.se • 040-600 00 00
Alltid med guide!

eller boka på 
din resebyrå!

        Läs mer om allt som ingår och boka på: 

Kambodjaresan: Flyg från Arlanda/Kastrup till Phnom Penh samt hem från Bangkok, bussrundresa med Scandoramaguide, 
10 övernattningar i dubbelrum med frukost, 2 luncher, 6 middagar, engelsktalande lokalguide, 3 utfl ykter. 

KambodjaKambodjaKambodja
med Thailand

Costa Rica Sydafrika

– FÖLJ MED OCH UPPLEV INDOKINAS HJÄRTA OCH SJÄL

 13 dagar     19 495:-      Avresa 12/11

Köp till stora utfl yktspaketet!

Kambodja med sitt koloniala arv, storslagna natur och 
Khmerrikets överväldigande ruinstad Angkor. Thailand lockar 
med paradisön Koh Chang och den myllrande storstaden 
Bangkok. Stora upplevelser men även avkoppling och 
möjlighet till sol och bad. En semester som har allt!

 13 dagar          fr 27 995:-      Avresa 4, 11, 18/11
 12 dagar          fr 21 695:-      Avresa 18/11

– Vi märker att våra kunder är väldigt nyfik-
na på smarta, uppkopplade funktioner och nu 
när vi har nått en punkt där den nya tekni-
ken både är driftsäker och ekonomiskt håll-
bar, kändes det helt naturligt att lansera det 
här konceptet, säger Lars Westling, försälj-
nings- och marknadschef på LB-Hus.

Funktionerna som ingår i standardut-
förandet är till exempel smarta eluttag och 
strömbrytare. Med hjälp av en app i telefo-
nen kan husägaren enkelt styra belysning och 
elförbrukning – oavsett om man är hemma 
eller inte.

– En väldigt bra funktion är att man kan väl-
ja mellan "hemmaläge" och "bortaläge". Det sist-
nämnda innebär att vissa funktioner kan stäng-
as av i energibesparingssyfte när man är borta. 
Man kan också ställa in att olika lampor tänds 
och släcks slumpmässigt för att ge sken av att det 
folk i huset, och på så sätt avskräcka tjuvar.

– Systemet pratar också med husets vär-
mepump, som är tillverkad av Nibe, och ger 
husägaren full koll på energiförbrukningen. 

Förutom att systemet ger en ökad komfort 
finns det således tydliga säkerhetsfördelar.

– Brandlarmen är kopplade till systemet 
och i händelse av brand så tänds lamporna 
så att man lättare ser utrymningsvägarna. Det 
går också att koppla inbrottslarm till systemet 
vilket gör att utebelysningen börjar blinka i 
fall att någon bryter sig in och aktiverar lar-
met. 

Det är också möjligt att addera fler funk-
tioner utöver det omfattande basutbudet, för-
klarar Lars Westling.

– Bland annat har vi nyligen lanserat en 

laddbox från Chargestorm till elbilar som kan 
monteras antingen på huset eller i garaget. Vi 
ser att många i den målgruppen som vi vänder 
oss till är tjänstebilsförare – där marknaden 
för laddhybrider och elbilar växer. Vi är stolta 
att kunna erbjuda dessa kunder en smart och 
säker lösning för att ladda bilden hemma.

En annan sak som efterfrågas allt mer är sol-
celler, vilket vi nu också erbjuder som tillval.

LB-Hus vilar på gamla anor och i år är det 
60 år sedan det grundades i skånska Bromöl-
la. Sedan 2012 ägs varumärket av Svensk Hus-
produktion AB.

– Vi förvaltar varumärket i grundaren Len-

nart Bengtssons anda, samtidigt som vi hela 
tiden blickar framåt och hittar nya, innovati-
va lösningar. 

De smarta husen är utgör 2017 års huskol-
lektion och funktionerna är standard i LB-Hus 
bägge produktserier; LB Optimal, som riktar 
sig till den breda marknaden, och LB Senior 
som är hus anpassade för den nya tidens akti-
va seniorer.

– Vi håller nu på att bygga ett visningshus 
i Stockholm. Det kommer står färdigt efter 
sommaren och det innebär en möjlighet för 
alla som är intresserade att komma och titta 
och uppleva smarta hem-funktionerna i verk-
ligheten, säger Lars Westling.

Smarta system ger  
ett tryggare och mer  

praktiskt boende. Det är 
tanken bakom Svensk  

Husproduktion, och deras 
varumärke LB-Hus, nya 
koncept. Sedan början  

av året erbjuder de smarta, 
digitala lösningar som  

standard i alla  
sina hus.

TRYGGARE BOENDE MED SMARTA HUS

Nyligen lanserades en laddbox från 
Chargestorm till elbilar. 

Ett av LB-Hus visningshus, Optimal 160 i Uppsala, med solceller på taket.
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Ännu fl er, ännu bättre. Nu har vi släppt årets nya huskollektioner för LB Optimal och LB Senior. Bland

nyheterna hittar du ett gäng nya, otroligt välplanerade 1,5-planshus. Gå in på vår hemsida för att ladda 

ner eller beställa vår nya katalog. Kanske är någon av dem precis det LB-Hus som du väntat på?

Nya huskollektionen är här!

Först ut med Smarta hem som standard. Vi inför, som första småhustillverkare 
i landet, Smarta hem-lösningar som standard. Det ger dig ett bekvämare, tryggare 
och mer medvetet boende. Och ännu mer hus för pengarna. 
Läs mer på vår hemsida.

LB Optimal 178

Nyhet
2017

#lbhus  |  info@lbhus.se  |  lbhus.se



”Knappen”  
DIN DIGITALA  
PROJEKTDOKUMENTATION  
I EN ENDA KNAPPTRYCKNING!

I Bygmas Proffsportal får du med ett knapptryck  
alla de dokument du behöver för dina projekt,  
insamlade i en överskådlig sammanställning.
Du kan i din orderhistorik klicka på knappen 
”Skapa Loggbok” för att ladda ner hela den  
digitala dokumentationen. 
Produktlistor, varudeklarationer och manualer  

– Allt i en knapp!

www.bygma.se



Anette H. Gårdhagen, som driver Lykkans 
Designträdgårdar, har många kompetenser. 
Hon har tidigare jobbat som inredningsar-
kitekt, med ljusdesign som specialitet. Sedan 
2010 är hon också utbildad trädgårdsmästa-
re och trädgårdsarkitekt, och har därmed stor 
kunskap om hur man bygger vackra och funk-
tionella rum både inne och ute.

– Ofta vänder man sig till mig när man inte 
kommer vidare själv med sina trädgårdsplaner. 
Ibland rör det sig om ett helt nytt hus och tomt, 
ibland vill man ge en befintlig trädgård nytt liv 
eller göra den mer funktionell, säger hon.

Oavsett utgångsläget är det en central del 
av jobbet att lyssna in sig på kunderna och 
deras önskemål.

– Det är viktigt att man får en känsla för 
vilken typ av utemiljö de eftersträvar. Vi kän-
ner in platsen tillsammans – målet är ju att 
skapa en trädgård som de ska trivas i. 

Nästa steg är att rita upp en idéskiss över 
trädgårdens funktioner, det vill säga de där 
nödvändiga sakerna som till exempel plats att 
ställa bilen, sopkärl, gångvägar och så vidare.

– Det är vanligt idag att man gärna vill att 
utemiljön ska vara en förlängning av huset, så 
att det blir som ett vardagsrum och att den har 
ett kök, till exempel.

– Det är först när själva funktionerna, 
stommen, är på plats som man börjar fundera 
på växtlighet och byggmaterial. Jag kan sedan 
fungera som projektledare under hela proces-
sen om kunderna önskar det, säger Anette H. 
Gårdhagen.

Precis som att hus kan se ut på oändligt 
många sätt är också trädgården möjlig att varie-
ra. Tycke, smak och olika trender sätter tonen.

– Jag märker att trender varierar mellan 
målgrupper. De unga familjerna vill i stor 
utsträckning kunna odla sin egen mat och ha 
köksträdgårdar. De något äldre generationer-
na vill istället ha till exempel pool, Attefalls-
hus och gästhus, så att deras barn, och barn-
barn och andra gäster kan ha det bekvämt när 
de hälsar på.

– Vidare har vi den ännu äldre generatio-
nen, de som har bott i sina villor väldigt länge 
och nu eftersträvar ett enklare liv. Det innefat-

tar en trädgård som är lättskött och inte kräver 
så mycket tid.

Vad är viktigt att tänka på innan man 
påbörjar sitt trädgårdsprojekt?
– Man bör ha med sig husets utformning i sin 
vision. Huset ska vara ett referensmått för hur 
man vill att trädgården ska se ut. På så sätt 
blir det enklare att uppnå harmoni, balans 
och rätt proportioner – huset ska kännas 
väl förankrat i trädgården. Växter och annat 
är helt individuellt. Det är rekvisitan man 
adderar när grunden är färdig, säger Anette  
H. Gårdhagen.

FUNKTIONERNA VIKTIGA  
I DEN PERFEKTA TRÄDGÅRDEN

Du har köpt ett nytt  
hus och inrett det så  

att det blivit precis som du 
vill ha det. Men hur ska du 

göra med trädgården?  
Det är inte alltid lätt att 

veta hur man skapar en 
optimal utemiljö. Tur då, 

att det finns expert att 
vända sig till.

Anette H. Gårdhagen driver 
Lykkans Designträdgårdar.
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Skål 399 kr 
Salladsbestick 299 kr 
 

Uppskattning.
 
Jag är mycket mer än det du kan hålla 
i handen. Jag berättar att givaren har 
tänkt på dig, och valt mig med omsorg. 
För att du är uppskattad, speciell och 
betydelsefull. Jag talar också om att ert 
vänskapsband är något viktigt. 
       Tänk vad mycket en liten present 
som jag kan betyda.
       Hoppas att du tycker om mig.

Du hittar alla våra återförsäljare på www.sagaform.com Våra produkter finns att köpa på bland annat:

Upplev 
gåvans 
kraft.

InoBos_Annons.indd   1 2017-03-17   10:10



Den husvisning som är närmast dig hittar du på www.eksjohus.se/riksvisning

R I K S V I S N I N
G

RIKSVISNIN
G

1-2A P R I L

VILLAVISNING NÄRA DIG
Den 1-2 april visar vi våra husmodeller över hela landet. Kolla öppettider för din visning på vår webb.

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

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

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

Vilket de också gjort och i oktober 2015 
flyttade de in i större lokaler.

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

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

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

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

Pelle Feistner designar och formger bola-
gets nya modeller.
Kreativitet, formspråk och detaljerna är delar 
av Pelle Feistners drivkraft.

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

Just nu är han bland annat fokuserad på 
nya modeller 4st glasbalkonger som är fram-
tagna för att passa olika hustyper med svenk 
minimalistikt formgivning. Det är viktigt att 
få balkongerna att harmonera med husen men 
det ska ändå finnas  detaljer som höjer kvali-
tets stämpeln på balkongerna. Ett annat nytt 
projekt som börja växa är grindar i alla former 
gärna med motorstyrning , där har vi ingått 
ett samarbete med ett världsledande företag 
med  själva motorstyrningen.

Vi har egna lösningar även här, framför allt 
att tillverka stora grindar med mycket ornament 
fast vi ska göra det i underhållsfri aluminium. 

Trenden med  
franska balkonger väx-

er inte minst i storstads-
områdena. Det märker  

smidesbolaget  
PE Creative som  

bland annat designar  
och tillverkar stilrena  
balkonger. Till våren  

lanserar de en fransk  
balkong som  

i princip ska kunna  
klickas på fasaden.

PE CREATIVE
SVENSKTILLVERKADE BALKONGER I ALLA FORMER

Våran idé är  
att  använda den  
senaste tekniken 
blandat med en stor 
portion hantverks-
känsla, det tror jag är 
vårat framgångsrecept.

FÖRETAGSPRESENTATION

www.pecreative.se 
www.franskabalkonger.se 
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Andas lättare
sov bättre!

Salin®Plus – Äntligen i Sverige!
Saltterapi i ditt sovrum.

Storsäljare på internationella apotek.
www.salinplus.se

Genom att använda Salin® Plus andas du in små salt-
partiklar med antiinflammatoriska och antibakteriella 
fördelar som rensar överflödigt slem från dina luftrör, 
vilket hjälper dig att andas naturligt och lättare.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS INNOVATIONBOSTAD.COM

På inredningsfronten har köket länge stått i centr-
um. INITI sätter nu istället badrummet i fokus. 
Med ett gediget hantverk och handplockade mate-
rial skapar INITI badrumsmöbler för konsumenter 
med höga krav på både kvalitet och estetik. 

– Jag vill revolutionera sättet som vi ser på 
badrum, säger grundaren Peter Kandel.

Vi har hittat ett gap på den svenska badrums-
marknaden där vi tycker det saknas ett superpre-
miumvarumärke. Vi ser inte någon större varia-
tion eller tydlig avsändare på dagens badrums-
märken. Vår design är tidlös men har samtidigt 
en tydlig identitet och är brutalt annorlunda. 

INITI fokuserar på rena råmaterial som påver-
kas så lite som möjligt innan de blir en del av ett 
badrum. Samtidigt har företaget samlat ett team 
med nytänkare som försöker förstå hur man med 
innovativa lösningar kan förändra våra badrum 
från grunden. 

– Med ena foten står vi i den mest ursprung-
liga skandinaviska traditionen, då vi använder oss 
av ett avskalat formspråk samt naturliga material i 
glas, sten, trä och metall. Med andra foten står vi 
långt fram i framtiden, där vi vill visa på ny tek-
nik och planlösningar. INITI är inte för alla. De 
som väljer oss bejakar attityden i designen, snara-
re än trender och klassiska uttryck, berättar INI-
TIs designer Kristofer Eriksson. 

Alla serier tillverkas i en limiterad upplaga 
med unika produktionsnummer. Försäljningen 
drivs genom e-handel på företagets hemsida samt 
genom INITIs showroom som ligger precis intill 
Mall of Scandinavia i Solna. 

För mer information kontakta:

Peter Kandel, grundare och VD INITI 070-

819 91 60  •  peter.kandel@initi.se

DJÄRV DESIGN I BADRUMMET
INITI är ett nytt svenskt 

företag som vill skaka om 
badrumsindustrin. Med 

hjälp av okonventionella 
material, djärv design och 
innovativ teknik tillverkar 

företaget badrumsmöbler 
som tidigare saknats på 

marknaden.

INFO

INITI är en modig uppstickare som desig-
nar, tillverkar och säljer badrumsmöbler. 
Företaget startades 2015 av Peter Kandel 
som har mångårig erfarenhet från interna-
tionella varumärken, däribland Adidas och 
Carlsberg. Idag består INITI även av Jenny 
Näsbrandt, projektledare med lång erfa-
renhet från inredningsbranschen, däribland 
Kinnarps Interior, samt Kristofer Eriksson, 
Creative Director med flera års erfarenhet 
inom industridesign. www.initi.se 



– Poängen med produkterna är att det ska 
vara både snygga och funktionella i ett och 
samma paket. De kan framförallt användas 
som avskärmningar i trädgården så att man 
lättare kan skapa olika rum, säger hon.

Stålhetta driver hon tillsammans med sin 
syster Christina och deras gemensamma vän 
Ann Rosengren. De är alla entreprenörer och 
har  arbetat på var sitt håll, och med olika 
material innan de kom på att göra det bättre 
tillsammans. 

Eva Larsson ser Stålhetta som en motpol 
till det något skrala utbudet som finns idag.

– Jag blir nästa arg när jag tänker på att 
det egentligen bara finns olika typer av pre-
fabricerade väggar i impregnerat trä, när det 
gäller avskärmning för trädgård. Den typen 
av lösningar gör att alla trädgårdar i ett kvar-
ter snabbt ser likadana ut. Jag tycker också att 
pallkragarna som många odlar i är tråkiga. 
Därför ville vi helt enkelt skapa snygga, unika 
och praktiska alternativ.

Produkterna är, som namnet antyder, till-
verkade i stål som skärs ut med laser i en 
fabrik i Västerbottens inland. Designen 
bidrar till att trädgården blir både lättskött 
och inbjudande att vistas i. Det är också en 
levande kollektion – Eva Larsson ritar nya 
modeller varje år.

– Det här är robusta, rejäla pjäser och de 
väger således en hel del. De har bockade kan-
ter vilket gör att man enkelt kan skruva fast 
dem i en betongsockel – eftersom de är sto-
ra så tar de ganska mycket vind och ska alltså 
helst förankras ordentligt.

För närvarande finns produkterna att bestäl-
la via nätet och en ny webbshop är under upp-
byggnad.

– Vi har också ett fåtal återförsäljare i lan-
det och målet är att de ska bli ännu fler, inte 
minst för att vi ska kunna korta ner transport-
sträckorna. Vi hoppas också på att så små-
ningom kunna ha tillverkning på fler ställen, 
säger Eva Larsson.

Nu är siktet inställt på den officiella lanse-
ringen under mässan Nordiska Trädgårdar i 
Stockholm den 6 april.

– Då finns vi på plats och visar och berät-
tar mer om produkterna och designen, säger 
Eva Larsson.

Läs mer www.stalhetta.se

Kontakt info@stalhetta.se

Det började i trädgårds-
mästaren Eva Larssons 
egna trädgård. Efter att 

hon designat en stor  
dubbelgrind i stål så  

kunde hon inte sluta. Hon 
fortsatte att utforma mer 
och mer trädgårdskonst 
och i år, i samband med 

Nordiska Trädgårdar  
i Stockholm de 6 april,  
lanseras produkterna 

under namnet Stålhetta.

FUNKTIONELL KONST LYFTER TRÄDGÅRDEN

Bygg ut huset 
fast du inte är 
stenrik. 

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

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

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

Eva Larsson ligger bakom Stålhettan, 
som tillverkar snygg och funktionell 
trädgårdskonst.
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Vårt innovativa ventilationssystem WISE Apartment har blivit ännu 
effektivare. Förutom att säkerställa rätt fukthalt och luftkvalitet kan vi nu 
även kontrollera radonhalten i varje enskild lägenhet. Systemet är dessutom 
lättinstallerat och påverkar inte dina grannar. Kontakta oss redan idag så 
berättar vi hur du och din familj enkelt kan få hälsosam inomhusluft. 
www.swegon.com

E� ektiv ventilation 
med radonkontroll



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


