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Efter några stillsamma sommarveck-
or så tar bostadsmarknaden åter fart och 

det är nu som bostadsmarknaden bekänner 
färg med stor aktivitet under hela hösten. Och om 

de senaste tio åren fungerar som facit så kommer priser-
na åter att ta fart. Under de första tre veckorna i augusti så 
kunde vi se att det var 29 procent fler villor och 44 procent 
fler bostadsrätter, vilket ju är goda nyheter för den som letar 
ny bostad.

Faktorer som talar för stabila priser är bland annat 
bostadsbristen, där vi ser att det i åtta av tio kommuner är 
brist på i stort sett alla typer av boende. De fortsatt rekord-
låga räntorna talar också för en stabil utveckling, som det 
ser ut idag så sker sannolikt en räntehöjning först under 

andra halvåret nästa år. Bostadsmarknaden är robust och 
vi ser en utveckling där det är aningen mindre hetsigt, vil-
ket alla är betjänta av. Ökningstakten har minskat något 
men då talar vi om bostadspriser som legat på rekordnivå-
er med tvåsiffriga höjningar. Under 2015 såldes 24 procent 
av objekten redan innan visning, den siffran sjönk under 
förra året till 18 procent. Så där bostäder kunde försvinna 
på mycket kort tid så är det idag i vissa fall lugnare.

Vi ser också en fortsatt hög urbaniseringstakt. Man söker sig 
till städer där det bland annat finns fler arbetstillfällen och ett 
större utbud av service och nöjen. Söker man sig till storsta-
den kan det vara bra att ha ett öppet sinne kring var man letar 
bostad. I Stockholm kan det skilja upp till 24 000 kr per kva-
dratmeter om man tar sig en tunnelbanestation utanför tull-

larna. Många av våra besökare är förstås intresserade av att 
köpa eller sälja sin bostad, men många går in och bläddrar 
bland alla objekt för nöjes skull också, man hittar inspiration 
bland alla objekten. 

Svenska mäklare håller helt enkelt världsklass när det gäl-
ler att skapa inspirerande bostadsannonser, med bilder som 
skulle kunna platsa i heminredningsmagasin. Under förra 
året tillbringade bostadssurfare inte mindre än 36 miljoner 
timmar på Hemnet, vilket motsvarar elva år per dygn. Så 
oavsett var man befinner sig så kan vi lugnt konstatera att 
bostaden spelar en mycket viktig roll i våra liv.

STAFFAN TELL
Pressansvarig och talesperson

Det är nu bostadsmarknaden bekänner färg

STAFFAN TELLMMMMMM

Avfuktningsteknik 
Stockholm Södra
tel: 08-51816666 

kontakt@avfuktningsteknik.se

Avfuktningsteknik 
Stockholm Norra
tel: 08-40888804 

martin@avfuktningsteknik.se

Vi är verksamma inom avfuktning, ventilation, lukt & mögel- 
sanering, radon, tilläggsisolering. Avfuktningsteknik är 
specialiserade på krypgrunder, kallvindar samt vi bygger
egna ventilationslösningar med anpassad ljudisolering.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning.

Vi räddar ditt hus och din familj

• Avfuktning
• Mögelsanering
• Ventilation

• Luktsanering
• Radon
• Tilläggsisolering

Våra tjänster
Vi har lång erfarenhet och erbjuder

tjänster inom följande områden:

 www.avfuktningsteknik. se
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Resultatet visar tydligt att i vår digitala och 
innovativa tidsålder är det handtvål som ham-
nar högst upp på önskelistan. Modern teknik 
som till exempel iPad och trådlösa högtalar-
system hamnar förvånansvärt långt ner.

Att göra en kundundersökning kändes som 
en viktig del av Beautiful Apartments fortsatta 
ambition att ge en förstklassig service till sina 
kunder. Enkäten skickades ut via mail, sms 
samt via sociala medier. Beautiful Apartments 
mål var att få ett brett och blandat svarsunder-
lag därmed baserades undersökningen på ett 
urval av närmare hundra personer från olika 
delar av världen.

– Vi hade nog trott att fler skulle efterfrå-
ga smarta och innovativa tekniska lösningar 
men det som visade sig vara det mest efter-
frågade är snarare en självklarhet: en bekväm 
säng, handtvål, salt, peppar och olivolja, säger 
Manuela Zerega Westin, vd.

Beautiful Apartments startade sin verk-
samhet 2012. Idag har de närmare 400 före-
tagslägenheter i sitt bestånd. Stockholm har 
sedan starten varit huvudmarknaden för 
Beautiful Apartments, från och med årsskif-

tet finns ett tillgängligt bestånd i Södertälje 
och framöver blir det också etablering i söd-
ra Sverige.

– Eftersom vårt lägenhetsbestånd är 
utspritt geografiskt i Stockholm, samt inne-
fattar en mängd olika typer av lägenheter så 
kan vi möta så gott som alla önskemål, säger 
Manuela Zerega Westin. En del önskar bo cen-
tralt eller i närförort nära naturen, andra vill 
hyra omöblerat. Det är väldigt olika och vi är 
otroligt duktiga på att paketera rätt lösningar.

Att hyra en företagslägenhet har många för-
delar; lägenheterna är välutrustade, modernt 
möblerade och som hyresgäst har man konti-
nuerlig tillgång till högkvalitativ service. 

– Uppstår det något problem eller om man 
har behov av hjälp så är vårt mål att lösa det 
inom 24 timmar. Det kan vara allt från fast-
ighetsskötsel till något som att tex sätta igång 
tvättmaskinen åt en hyresgäst, tillägger Jennie 
Forsén, säljansvarig.

Med uppemot 90 procent utländska kun-
der märktes det i undersökningen att det ock-
så är stor efterfrågan på informationsmaterial 
om Stockholm och Sverige.

– Vi har länge funderat på hur vi ska kun-
na ge våra kunder ännu bättre service när det 
gäller just information om till exempel restau-
ranger, kollektivtrafik, sjukvård, svenska häls-
ningsfraser och så vidare. Nu tittar vi på möj-
ligheterna att utveckla en app som kan vara 
våra hyresgäster till hjälp. 

– Med ytterligare en digital kanal kan vi 
kontinuerligt hålla våra kunder uppdaterade 
med anpassad och relevant information, avslu-
tar Manuela Zerega Westin.

Med fokus på digitala tjänster kan Beauti-
ful Apartments bredda sin service ytterligare 
och möta ännu fler av kundernas behov.

BEAUTIFUL APARTMENTS startade
sin verksamhet 2012.
Idag är man 6 anställda och har 400
lägenheter runt om i Stockholm och 
Södertälje. Under 2017–2018 planeras 
etableringar i Malmö.
www.beaps.se

Vad är det viktigaste 
när man flyttar in i 

en företagslägenhet? 
Enligt en kundunder

sökning som Beautiful 
Apartments nyligen 

gjort är det framförallt 
basvaror och tjänster 

som efterfrågas. 

HANDTVÅL FRAMFÖR TEKNIK 
NÄR KUNDEN FÅR VÄLJA

FÖRETAGSPRESENTATION

INFO!
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– Det här är ett sätt för oss att få bättre för-
ståelse för bostadsmarknaden, samtidigt som 
det ger oss ett bra underlag inför framtida 
bostadsprojekt, säger Magnus Lambertsson, 
försäljnings- och marknadschef på Skanska 
Sverige AB.

 Bopanelen skickas ut till 3 000 bostadsin-
tresserade i hela Sverige fyra till fem gånger 
om året. 

Varje tillfälle har vanligtvis ett tema: gran-
nar, kollektivtrafik och utrymmesfrågor, till 
exempel. Samtidigt innehåller enkäterna åter-
kommande frågor för att ge en bild av olika 
trender.

– Vår senaste Bopanel tog fasta på vilka 
typer av verksamheter som önskas, eller inte 
önskas, på fastigheternas bottenvåningar. Det 
framgick att bagerier och kaféer mer än gär-
na får flytta in medan pubar, pizzerior och 
Systembolag inte eftertraktades i någon stör-
re utsträckning. Framförallt är det eventuellt 
stök som de boende är rädda att den typen av 
verksamheter ska locka till sig. 

Den allmänt rådande tränings- och hälso-
trenden är också något som märks i Bopane-
len, menar Magnus Lambertsson.

– Framförallt är det yngre människor som 
efterfrågar närhet till gym, inte minst har de 

lite mindre gymmen blivit riktigt populära, 
säger han.

Det går också att se att preferenserna är 
olika beroende på de svarandes ålder. Gym, 
matbutik och kemtvätt i närheten till boendet 
efterfrågas i större utsträckning av yngre. För 
äldre boende är bankomat och bibliotek vik-
tigare.

Bopanelen innehåller också frågor som pre-
ferenser gällande inomhusmiljön. Generellt 
är det kök och vardagsrum som anses vara de 
viktigaste utrymmena i lägenheten.

– Det är i dessa rum som de flesta tillbring-
ar mest tid och det är också många som öns-
kar att det ska finnas bra kontakt mellan dem. 
Vi ser också att många kan tänka sig att dra 
ner ytan på sovrummet och hallen för att på 
så sätt få större yta i vardagsrummet.

– Köket är också det rum som flest vill 
göra olika val i. Det kan till exempel gälla vit-
varor och kakel. Det var förvånande eftersom 
vi trodde att det var badrummet som de flesta 
var intresserade av att förändra.

En allt vanligare aspekt av boendet är håll-
barhet – både miljömässig och social.

– Bara på fem år har vi sett att betalnings-
viljan för exempelvis gröna lösningar har 

ökat avsevärt. Det är en stark trend också 
hos bostadsutvecklare och något som vi job-
bar mycket med. Idag är alla våra nya projekt 
Svanenmärkta. Dessutom tar man idag ännu 
större hänsyn till sociala aspekter och jobbar 
med vad vi kallar Living Area Design, vilket 
innebär att man från början tittar på sådant 
som mötesplatser och andra möjligheter för 
att långsiktiga sätt att umgås och leva utanför 
lägenheterna. Här har vi stor glädje av Bopa-
nelen eftersom vi genom den får bra underlag 
för hur boendeområdena kan utvecklas över 
tid, säger Magnus Lambertsson.

Vad vill bostadsägare 
och hyresgäster ha på 

bottenvåningen? 
Bageri får tummen upp 
– pub och Systembolag 

ratas. Det framgår av 
Skanskas Bopanel, 
en återkommande 

kundundersökning som 
tar fasta på olika 

önskemål, behov och 
trender bland boende.

TUMMEN UPP FÖR 
BAGERI & KAFÉ I BOPANEL

Bopanelen är ett sätt 
för oss att få bättre 
förståelse för bostads-
marknaden, samtidigt 
som den ger oss ett 
bra underlag till 
framtidens bostäder.

Magnus Lambertsson, försäljnings- och 
marknadschef på Skanska Sverige AB.
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Hemmafixaren blir allt bättre på renovera och 
bygga, de vet vad de kan göra själva och när 
man ska kontakta hantverkare. Och trenden 
både ökar och håller i sig. Vi tycker att det är 
kul att göra saker själva. Det säger Henrik Jarl 
som är marknadschef på Biltema.

– Extra kul är det när vi upptäcker att våra 
kunder använder våra produkter till något helt 
annat än vad vi tänkt oss från början när vi tog 
in varan. Våra kunder kommer på egna smar-
ta, skräddarsydda lösningar. 

Många gånger handlar det om praktiska 
utmaningar hemma som behöver en lösning. 

– Plast-, eller plexiglas är till exempel ett 
populärt material som man kan böja, såga och 
enkelt skruva samman. Och man använder till 
allt från att bygga egna vinkylar till trappräck-
en och terrarier, säger Henrik Jarl.

För att lyckas med sitt projekt så planering 
A och O. Ta reda på vilket material och vilka 
verktyg du behöver. Är du något av en novis 
när det gäller renovering och hemmabygge så 
börja med ett mindre projekt. Det är viktigt att 
ha bra verktyg, jobbet blir rätt från början och 
det är betydligt roligare att skruva och måla 
om man har bra grejer. 

– Ge inte upp om det blir lite misslyckat 
första gången utan försök igen. Det är men 
skruvande som med allting annat, övning ger 
färdighet.

Förvaring, hemmagym, 
måla om eller kanske 
nöja sig med mindre 

projekt som att använ
da klädgälge till 

favoritbilden? Ett kul 
projekt hemma kan 

vara ett sätt att ladda 
batterierna i höst.

MED ENKLA MEDEL 
FIXAR DU STILEN HEMMA

Fixa hemmagymmet!
Med hjälp av en bra förvaringshylla och krokar så 
kan redskapen förvaras både praktiskt och snyggt. 
En annan investering kan även vara att införskaffa 
en träningscykel så att även konditionen kan tränas 
upp. Här är några tips för ditt hemmagym:

Se till att du trivs med ditt träningsrum så att du får 
motivation till att träna. Peppande citat, gröna väx-
ter, tavlor eller en tv kan vara bra inslag.
Montera upp speglar – dels för att du ska kunna se 
dig själv och att övningarna görs rätt, men även för 

att få en bredare belysning. Måla en yta med vår 
tavelfärg där delmål för din träning kan skrivas upp 
med hjälp av tavelkritor. Ytan kan även användas 
som rittavla för barnen och på så sätt kan gymmet 
både bli ett lekrum för hela familjen.

FOTO: BILTEMA

Favoritbyxans bästa 
vän är galgen, men 
vem har sagt att galgen 
håller samma byxa som 
favorit? Varför istället 
inte överraska och låta 
galgen bära ett härligt 
minne? Måla galgen 
eller bara häng upp som 
den är

Fixa snygg förvaring!
Låt en vägg full med snyggt förpackade och omhän-
dertagna, personliga föremål bli som en stor tavla 
över ditt liv. Du kan förvara, eller ska vi säga visa 
upp, vad som helst med en smidig konsolhylla. Tänk 
dig allt från sportartiklar till favoritkläder – förpack-
ade eller förvarade på rätt sätt så blir de en kreativ 
del av trenden med öppen förvaring.
Det finns många fördelar med en öppen förvarings-
lösning. Det är enkelt att hitta. Du kan se var det 
du ska ha finns och hittar det direkt. Rummet blir 
större. Garderoben eller förvaringen har inga gränser 
och du slipper få en stängd vägg av dörrar att titta 
på. Det är billigt. En garderob eller annan möbel kos-
tar mycket pengar. Hyllkonsoler är billiga och du kan 
dessutom bygga ut dem efterhand om du vill.



Pufz
SWEDISH DESIGN BY

Lagom till jul kommer vi lansera galnaste idé någonsin.

Med lite tur är
Tomtens jakt på de försvunna trippelnötterna

äntligen över!

Förboka ditt exemplar på www.pufz.se på en gång
så du inte missar din chans till leverans innan jul. 

TRIPPELNÖTSFORMEN

www.vaporstore.se

Känner du någon 
som inte vill 
sluta röka?

Vi på Vaporstore erbjuder ett hälsosammare 
alternativ! Besök vår webshop, vi har allt från 
nybörjar-kit till mer avancerade produkter.

– Ur mitt perspektiv handlar framgång om att 
kunna leverera den bästa servicen och högsta 
kvaliteten för kunden, snarare än att göra flest 
affärer, säger han.

Som ny i vd-sätet har Fredrik Kullman för-
stås en hel del visioner om hur verksamheten 
kan utvecklas.

– Om man jämför oss med andra franchise-
kedjor så är vi ganska unga och vi har fortfaran-
de flera lediga attraktiva distrikt. Vi har också 
bra processer för hur man jobbar med nypro-
duktion men samtidigt är det något som vi vill 
konkretisera ytterligare, till exempel genom att 
skapa en egen enhet för den typen av ärenden. 

I ett mer långsiktigt perspektiv vill Fredrik 
Kullman utveckla mäklarnas karriärvägar.

– Jag tror att det är en väldigt viktig konkur-
rensfördel att vi faktiskt har de bästa ledarna – i 
synnerhet när det gäller att rekrytera nya mäk-
lare. Lön och leads är viktiga faktorer men det 
som de allra flesta efterfrågar är just bra chefer, 
ledare som får en att växa i sin yrkesroll. Det 
är sådant som ingår i det vi ser som kvalitet, 
säger han.

Vilka trender ser du i mäklarbranschen?
– Jag tror det kommer bli allt viktigare att hjäl-
pa kunder i köptillfället, vilket mäklare inte 
jobbat med i stor utsträckning här som i utlan-
det, där köparen har en representant och sälja-
ren har en. Om en spekulant hör av sig idag och 
har önskemål om en bostad enligt vissa speci-
fikationer så finns det egentligen inga proces-
ser för det och man tar inte betalt för det. Men 
med den bostadsmarknad som varit på senare 
tid, med budkamper och försäljningar utan vis-
ning så tror jag att många är beredda att betala 

för hjälp och guidning även i köpfasen.
En annan tydlig trend är att svenskarna, och 

skandinaverna generellt, köper allt fler bostäder 
utomland. Framförallt är det Spanien, Frankri-
ke och Portugal som lockar nordborna.

– Där många andra mäklarfirmor gör 
utlandssatsningar mest för sätta ner en flagga 
ser vi det som ett ypperligt tillfälle att göra en 
vass satsning med ännu större fokus på kvalitet, 
säger Fredrik Kullman.

Hur tror du bostadsmarknaden kommer 
utvecklas i Sverige framöver?
– Eventuella nya amorteringskrav och andra 
politiska beslut kan ge upphov till en del oros-

moln. Det vi ser nu är att marknaden också 
håller på att mättas i vissa fall. Det finns ju bara 
ett antal människor i Sverige som har möjlighet 
att köpa en lägenhet för sju miljoner i Stock-
holms innerstad och den prisutveckling vi har 
sett där kommer troligtvis mattas av framöver. 
Samtidigt kommer priserna istället öka i ytter-
områdena. 

– Jag tror också att villor på längre sikt kom-
mer att vara en tryggare investering. Det beror 
på att 95 procent av alla nya bostäder som 
byggs är bostadsrätter men antalet människor 
som faktiskt vill bo i villa är relativt konstant 
över tid, säger Fredrik Kullman.

Läs mer på bjurfors.se

KVALITET I FOKUS FÖR BJURFORS
Målet är tydligt – det 
gäller att vara bäst. 

Men för att nå dit krävs 
stenhårt fokus på att 
leverera hög kvalitet. 

Det menar Fredrik 
Kullman, splitterny vd 

för Bjurfors Stockholm.

Fredrik Kullman är ny vd för Bjurfors Stockholm.
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LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
0470-74 62 50
mats.elgstrom@lbearkitekt.se

Kvarteret Kolonin, Biskopshagen, Växjö

Kvarteret Kolonin, Biskopshagen, Växjö

Ny stadsdel, idéskiss Karlskrona

Kvarteret Hallen, Växjö

Vi söker byggherrar, kommuner, entreprenörer 
och medarbetare som liksom vi vill skapa 
goda miljöer med klassisk stadsbyggnad och 
med modern husbyggnadsteknik. Med moder-
na hus i miljöer med det bästa från den gamla 

staden kan man skapa småskaliga, gröna, 
hållbara stadsdelar för alla, såväl barn som 
vuxna, menar vi. Vi är verksamma över hela 
Sverige. Välkommen att kontakta vår arkitekt 
Mats Elgström.

Efterlysning...

Östra Lugnet, Växjö, idéskisss

Torparängen, Växjö, tidig idéskiss

Foto: Boje Hultman

Foto: P-E Sandebäck
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I våras stod bygget klart och under sommaren 
påbörjades inflyttningen. Men Stadstornet har 
haft en ganska lång väg från ritbord till färdig 
fastighet.

– I december 2011 påbörjade vi det här 
projektet och periodvis har det varit tufft och 
många utmaningar. Eftersom det är ett hus 
med så pass ovanlig form så fanns det inga 
färdiga produkter vilket innebär att vi har fått 
rita och tillverka alla detaljer för att de skulle 
bli rätt, berättar Åsa Lundberg som har ritat 
Stadstornet.

Under resans gång har det dessutom bli-
vit många ändringar vilket inneburit att Åsa 
Lundberg flera gånger fått tänka nytt och rita 
om. 

– Bland annat har färgsättningen ändrats 
ett antal gånger men slutresultat blev ändå 
ganska nära den ursprungliga tanken, säger 
hon.

Tornets fasadplåtar är en detalj som har 
inneburit en hel del finurliga lösningar. 

– Husets höga höjd innebär att fasader-
na utsätt för mycket vind, vilket i sin tur ger 
upphov till höga ljud. Vi testade plåtarna i en 
vindtunnel på KTH och upptäckte snabbt att 

mönstret på dem gav upphov till ett ljud som 
påminde om en domarvissla. Då testade vi 
att vända på det instansade mönstret och på 
så sätt slapp vi oljudet. En rolig detalj är att 
mönstret är utformat efter morsealfabetet och 
faktiskt stavar ett ord.

De nyinflyttade hyresgästerna har gett väl-
digt positiv respons, menar Åsa Lundberg.

– Det är lite speciellt med ett sådant här 
ovanligt hus i en så pass liten kommun som 
Piteå och det är många som tycker det är häf-
tigt. Att plåtfasaderna delvis går upp över 
fönstren och skapar fina mönster av solljuset 
är, till exempel, en uppskattad detalj. 

En annan innovativ aspekt är husets olika 
lösningar för gemensamma ytor. Den övers-
ta våningen, det vill säga våning 16, är en 
gemensam festlokal som alla boende har möj-
lighet att utnyttja.

– Dessutom finns en bastu- och spaavdel-
ning i huset. En annan lite unik grej är att vi 
har byggt ett hobbyrum med vallabod – här 
kan de boende valla sina längdskidor. Skidåk-
ningen är nämligen ett stort fritidsintresse i 
Piteå och således något som även människor 
som bor i lägenhet behöver utrymme för. 50 

meter från huset finns ett skidspår på isen som 
kommunen plogar upp varje år. 

Med sina 16 våningar bjuder byggnaden på 
en enastående utsikt. De flesta av lägenheterna 
har två inglasade balkonger i olika väderstreck 
och en en gemensam takterrass ger ytterligare 
möjligheter att njuta av vyerna.

– Man ser havet, älven och givetvis staden 
med sin blandade bebyggelse runtomkring. 

Att ett litet kommunalt bolag som Pitebo 
har varit så aktiva och drivande är något väl-
digt positivt, menar Åsa Lundberg.

– Jag hoppas att det ska bli en trend, att 
andra aktörer i Piteå tar efter och satsar mer 
på arkitektur. Det har betydelse att kommu-
nen är med och ställer krav så att man når 
en högre kvalitet. Jag hoppas också att andra 
kommuner ska ta efter.

 
Vad har ni för projekt på gång i framtiden?
– Vi har påbörjat ett antal olika projekt i 
Stockholm som, likt Stadstornet, innebär 
att vi får vara med från början när det gäl-
ler utformning och gestaltning. För oss är det 
förstås extra roligt med projekt som man får 
påverka från grunden.

Läs mer på lundbergarkitektur.se

Stadstornet i Piteå är 
inte bara stadens 

högsta byggnad. Det är 
också en uppvisning i 

innovativ arkitektur och 
spännande design. Den 

ovala formen och de 
specialutvecklade 

fasadplåtarna gör den 
lika mycket till ett 

landmärke som 
ett bostadshus.

EN UPPVISNING 
I INNOVATIV ARKITEKTUR

Det är lite speciellt 
med ett sådant här 
ovanligt hus i en så 
pass liten kommun 
som Piteå och det är 
många som tycker det 
är häftigt.

Åsa Lundberg har ritat 
Stadstornet i Piteå.

GSPublisherEngine 704.5.6.100
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PRESENTATION

SKALA
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MÅTT OCH LITTRERING
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inget vanligt byggvaruhus

TRÄFFA OSS!
Välkommen till våra
visningsbutiker i 
Kungens Kurva och på 
Birger Jarlsgatan.

RING OSS!
Våra rådgivare 
svarar på dina frågor 
varje dag 08–22.
Ring 020-25 00 25.

Innovativ vattenkraft
Varumärket hansgrohe är synonymt med innovation, design och kvalitet. Ta bara deras Air-

Power-produkter där vattnet blandas med luft och släpps ut i fylliga droppar vilket gör att vattnet 
används optimalt. Ett lätt sommarregn eller en koncentrerad massagestråle? Du bestämmer.

Tvättställsblandare
hansgrohe Talis 80  

1 180:-
REKPRIS 2 370:-

Takduschset
hansgrohe Croma 
160 Comfort  

2 995:-
REKPRIS 5 818:-

Köksblandare
hansgrohe Talis S Variarc   

1 175:-
REKPRIS 4 697:-

ALLA PRISER INKL MOMS. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR OCH SLUTFÖRSÄLJNING.

Duschtermostat
hansgrohe Ecostat 1001  

935:-
REKPRIS 3 646:-

Dusch- och 
badkarsblandare
hansgrohe 
Ecostat 1001 SL  

2 201:-
REKPRIS 4 537:-

JUST NU

49

JUST NU

50

JUST NU

74

JUST NU

51

JUST NU

74



08 559 213 83  /  info@nerostein.se  /  www.nerostein.se 

WHITEGOODS  /  Svandammsvägen 42, Hägersten

ODD-JOB KÖKSSNICKERI  /  Förrådsvägen 2, Hus C, Lidingö

BESÖK VÅRA SHOWROOM:

Gäller t o m 15. september 2017

Diskho

*vid köp av 
stenbänk-

skivor

-50%*

Öppet
hela sommaren!
VÄLKOMMEN ATT BESTÄLLA!

STENBÄNKSKIVOR
av granit, kvarts, marmor direkt från fabriken.

Fabrikspriser!

www.lindstrombioenergi.se 
0435-566 40

Ved hemkörd
lavad på pall eller i säck

...det är väldigt smart

FRÅN

1290.- 
inkl. moms 

Timnell_bilaga_122x178.indd   1 2017-08-29   14:12

Tommy Hultquist intog vd-posten 2015. För 
hans del ligger utmaningen i att förvalta före-
tagets historia och samtidigt injicera verksam-
heten med en rejäl dos nytänk. 

– Vår slogan är "Väskor sedan 1921" men 
nu har vi utvidgat väskbegreppet och utveck-
lats produkter som faktiskt inte existerat tidi-
gare. Vi har blickat bakåt för att kunna blicka 
framåt, säger han.

Vin- och ölbehållarna visades nyligen upp 
för första gången på Profilmässan i Jönköping. 
Tommy Hultquist beskriver reaktionerna som 
mycket positiva.

– Det kom fram människor som inte vil-
le släppa taget om dem! Det var verkligen en 
"vill-ha-känsla" vilket förstås känns riktigt kul, 
säger han och fortsätter:

– Man får en kick av så starka reaktioner, 
framförallt eftersom vi har lagt ner så mycket 
personligt engagemang i de här produkterna.

I och med att Köket-kollektionen inte 
innehåller traditionella väskprodukter krävs 
nya vägar för att nå kunderna.

– Nu i höst kommer vi medverka på mäss-
sor och andra sammanhang för att visa upp 
produkterna i hela Skandinavien. Jag tror 
vidare att husegårds- och inredningsaffärer är 
en viktig kanal för oss – ett segment som vi 
tidigare inte varit verksamma i.

Hur känns det att göra en sådan här sats-
ning?
– Väldigt kul. Jag tror att det är viktigt att gå 
sin egen väg för att lyckas. Det är helt enkelt 

nödvändigt att våga tänka utanför boxen 
och våga vara orädd. Samtidigt måste vi hela 
tiden förhålla oss till det faktum att vi dri-
ver ett företag som 96 år gammalt och som 
har skinnprodukter som signum. Materialet 
är i sig relativt oförändrat sedan verksamhe-
ten körde igång – men vilka produkter vi ska 
utveckla är det ju egentligen bara vår fantasi 
som avgör, säger Tommy Hultquist.

Förutom öl- och vinhållarna innehåller 
Köket andra innovativa nyheter.

– Bland annat har vi ett tufft förkläde i 

vackert skinn som inte fästs med remmar 
över magen; istället har det ett kryssfäste bak-
till som gör att man kan trä det på sig. Det är 
ett tydligt exempel på hur vi tänker nytt kring 
klassiska produkter, säger Tommy Hultquist.

  

• Carlobolagets kollektion Köket lanseras 
under hösten
• Läs mer på carlobolaget.com

INNOVATIVA PRODUKTER 
HOS ANRIKT SKINNFÖRETAG

Vad är en väska? 
Svaret varierar 

beroende på vem man 
frågar. För Tommy 

Hultquist, vd och deläga
re på anrika Carlobola

get, är det bara fantasin 
som sätter gränser.  Det 

märks på den nya 
kollektionen Köket, som 

bland annat innehåller 
innovativa förvarings
lösningar för vin och 

ölflaskor. Givetvis  
tillverkade i det 

högkvalitativa skinn 
som företaget varit 

känt för i 96 år.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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www.welinoco.com

FÖRNYA OCH FÖRSKÖNA
DITT HEM
med OSMO-produkter för golv,
paneler och möbler av trä.

Naturolje-/vaxbaserad – mikroporös

Vattenavvisande och mycket slitstark

Dryg och lätt att använda

Passar även kork, mdf, OSB
och sugande stenmaterial.



– Det är en ynnest att fortsätta driva verksam-
heten och att hitta nya grepp, samtidigt som vi 
är trogna den höga kvalitet och unika tillverk-
ningsprocess som vi är kända för, säger Char-
lotte Ljung, vd för DUX i Norden.

Ett tydligt exempel på just nya grepp är 
det nyligen lanserade samarbetet med arki-
tekt- och formgivarkontoret Claesson Koivisto 
Rune. Tillsammans har de designat en möbel-
kollektion som förenar trions formspråk med 
DUX:s komfort och innovativa lösningar.

– Vi var angelägna om att hitta en svensk 
formgivare men samtidigt någon som rimmar 
med vår roll som internationellt företag och då 
blev det en perfect match med Claesson Koi-
visto Rune De har alla tre en förståelse för våra 
produkter och vårt DNA och det märks tydligt 
i den här produktserien. Ett exempel är sof-
fan som är tillverkad med våra unika spiral-
teknik och på så sätt ger samma komfort som 
våra sängar.  Möbelkollektionen lanserades på 
Stockholm Design Week 2017 i februari och 
innefattar fem olika produkter som är anpas-
sade för både hemmiljö, hotell och kontor.

– Det här samarbetet är inte tänkt som ett 
one hit wonder utan vi nu tittar på möjligheter 

att utveckla fler produkter tillsammans, säger 
Charlotte Ljung.

Den som reser mycket här säkert sovit i en 
DUX säng någon gång. De finns på över 300 
hotell i världen – Burj Al Arab i Dubai och 
The Surrey Hotel i New York tillhör de mest 
exklusiva i skaran – och är ett självklart val 
för hotellaktörer som vill erbjuda både kom-
fort och elegans. 

På DUX egna hotell i kedjan Hotel DUXI-
ANA, som bland annat finns i Malmö, Hel-
singborg, Lund och Shanghai, hittar man för-
stås också DUX-produkterna.

– Hotellen har blivit en väldigt intressant 
pusselbit eftersom hotellets viktigaste funktion 
är att tillhandahålla en god sömn. Men utöver 
att bara erbjuda en bekväm säng kan vi kopp-
la på fler värden, till exempel god mat tillver-
kad av bra råvaror och andra upplevelser, och 
därmed knyta fler livsstilsdimensioner till våra 
produkter. 

När DUX nu tittar mot framtiden är det 
med ett ännu tydligare fokus på att tillgodose 
sömn och återhämtning.

– Dålig sömn är ju faktiskt ett stort folk-
hälsoproblem och vi vill bidra med vår kun-

skap om hur man uppnår en god sömn, där 
en bra säng är en viktig aspekt. I dagens sam-
hälle när allting spinner på så fort så blir åter-
hämtningen ännu mer viktig, samtidigt ser vi 
att sömn är en bristvara. Efter 90 år i den här 
branschen så har vi en god förståelse för vad 
som är viktigt för sömnen, helt enkelt, säger 
Charlotte Ljung.

Familjeföretaget DUX 
har skapat förutsätt

ningar för en god natts 
sömn i nära hundra år. 

Idag drivs säng och 
möbeltillverkaren 

av fjärde generationen 
Ljung, en syskonskara 
som är angelägna om 

att både förvalta  
farfars far Efraims arv 

och blicka framåt.

NY GENERATION 
– SAMMA KOMFORT 

Precis som alltid har vi 
varit väldigt hands-on 
i utvecklingen 
och säkerställt att 
produkterna håller 
DUX höga standard 
och hållbarhet. 

FÖRETAGSPRESENTATION

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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På www.storumanenergi.se fi nner du information om dina konsumenträttigheter, vår hantering av reklamationer, information om var du kan få hjälp med tvistlösning och kontaktinformation för oberoende energirådgivning.

Morgondagens elavtal är här redan idag!
Med ett modernt elavtal bestämmer du själv när du vill köpa och använda din el. Elpriserna varierar 
både mellan årets dagar och mellan dygnets timmar. Med ett modernt elavtal kan du säkra priset för 
att slippa pristoppar, nyttja rörligt pris de delar av året då elpriserna är låga och bli debiterad timme 
för timme.

Fakta om Storuman Energi
Storuman Energi AB har ingen 
egen produktion så vi står alltid
på kundens sida. Höga elpriser är inget för oss.

Du kan ringa oss på 0951-103 35 – vi hjälper dig. 

På www.storumaneregi.se kan du: 
• Jämföra ditt nuvarande elpris mot Elmixen.
• Se elpriset timme för timme. • Beställa nyhetsbrev och marknadsrapport.
• Beställa Sveriges smartaste elavtal Elmixen. 
• Begära timdebitering, vi tar kontakt med ditt nätbolag. 

El för 27 öre eller 52 öre – vad väljer du?

Historisk förbrukning       Faktisk förbrukning, Elmix Spotpris

Återköp                 Fast Effekt 

FÖRBRUKNING kWh  Feb-16  Mar-16  Apr-16  Maj-16  Jun-16  Jul-16 Aug-16  Sep-16     Okt-16 Nov-16  Dec-16  Jan-17
Total 1349 1198 1047 711 610      546    501 520  582  909 1380 
Elmix Rörligt pris* 712 620 780 711 610 546 501 520  582 681 742 
Elmix Fast Effekt*  637 578 267          228 638 742 
Mätarställning -1  27170  28560  29957 30668 31270 31816 32317 32830 33412 34321 35701  

Energiskatt ordinarie**  36,50  36,50  36,50  36,50  36,50  36,50 36,50  36,50 36,50  36,50  36,50    36,88

PRIS, ÖRE/kWh*   Feb-16  Mar-16 Apr-16  Maj-16  Jun-16  Jul-16 Aug-16  Sep-16      Okt-16  Nov-16  Dec-16 Jan-17  
Elmix Rörligt pris  89,00 91,02 90,56        87,89 79,99 79,20 66,50 43,23 39,90  43,67 44,56 
Elmix Fast Effekt      80,55        72,56 78,12                    82,00 71,00
GENOMSNITTSPRIS*  
Pris  84,16 81,00 85,56 81,48 79,12 79,20 66,50        43,23      39,90    43,67 44,56          
TOTALPRIS, KR*
Kostnad    985  791 633 405 233 199 227 258 419   758 1140     
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Periodspecifikationen gäller följande period:
2016-02-01 - 2016-12-31

* Dessa priser är inklusive moms och energiskatt
** Priserna Energiskatt är inklusive moms

Ditt genomsnittspris denna period: 83,57
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Bästa genomsnittspris denna period: 78,99

på kundens sida. Höga elpriser är inget för oss.
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2016-02-01 - 2016-12-31

Ditt genomsnittspris denna period:Ditt genomsnittspris denna period:

582

501

520

Bästa genomsnittspris denna period:Bästa genomsnittspris denna period:

Att betala senast 2012-02-28SEK 1201.00
Betalningsreferens OCR 120726183722
Bankgironummer:   5647-3812Vid försenad betalning utgår påminnelsavgift om fn. 50 kr.

Endast en påminnelse skickas innan fakturan skickas vidare för inkasso.

Detta innebär en kostnad från inkassobolaget.
Invändningar mot denna faktrura ska göras inom 10 dagar.

 

 
 

Fakturanummer: 1010516484
Fakturadatum: 2012-02-08Kundnummer: 7955771

EVA MIXMANLANTMANNAGATAN 3026 254 ÄNGELHOLM

AnläggningsID:   
0812280508122805 HUV

Anläggningsadress:  Mixvägen 1
Nuvarande elavtal:  Elmix
Timavläst:   

Ja
Debitering/betalning:  Energikonto

Tipsa om timmätning, så din granne också kan sänka elräkningen.

Hej EVA
Här kommer fakturan för förra periodens lförbrukning. 

Specificerad information hittar du på följande sidor.
Vänliga hälsningar från oss på Storuman Energi AB

Sammanställning EL,  Januari 2017, Förbrukning 1440 kWh
Elmix Rörligt Spotpris    658.25 760 kWh enligt spec. baksida

Elmix FastEffekt     539.68 637 kWh enligt spec. baksida

..................................................................................................

Summa inklusive moms             1189.93    

Varav moms     237.80

Storuman Energi AB • 923 24 Storuman • Tel: 0951-103 35 • Fax: 0951-103 37 • Organisationsnummer: 556801-1729 • Godkänd för F-skattsedel

E-post: info@storumanenergi.se • Hemsida: www.storumanenergi.se • Swift: HANDSESS • IBAN: SE2960000000000373009348

Vår kundtjänst har öppet måndag mellan 09:00 - 17:00, tisdag - torsdag 08:00 -17:00, samt fredag 08:00 - 15:00 

Övriga tider kan du beställa offert via vår telefontjänst.

   

923 24 Storuman

ENERGIBAROMETERN       Din FÖRBRUKNING har förändrats med  -121 kWh

       jämfört med samma period förra året.

       
                   Ditt ELPRIS är just nu + 6 öre/kWh jämfört med det 

       bästa elpriset i ditt område. 

       Din FÖRBRUKNING har förändrats med  -121 kWh

       Din FÖRBRUKNING har förändrats med  -121 kWh

Att betala senast 2012-02-28SEK 1201.00
Betalningsreferens OCR 120726183722
Bankgironummer:   5647-3812Vid försenad betalning utgår påminnelsavgift om fn. 50 kr.
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Övriga tider kan du beställa offert via vår telefontjänst.

   

923 24 Storuman

ENERGIBAROMETERN       Din FÖRBRUKNING har förändrats med  -121 kWh

       jämfört med samma period förra året.

       
                   Ditt ELPRIS är just nu + 6 öre/kWh jämfört med det 

       bästa elpriset i ditt område. 

       Din FÖRBRUKNING har förändrats med  -121 kWh

       Din FÖRBRUKNING har förändrats med  -121 kWh

Storuman Energi har med sin 
Elmix tagit begreppet elavtal till 
en helt ny dimension. Man kan i 
mångt och mycket ta kontrollen 
över sitt elpris. 
•  Rörligt pris när elpriserna  
 brukar ligga på en låg nivå,  
 till exempel under sommar- 
 månaderna
•  Säkrat pris när elen kan bli  
 dyr, till exempel för att  
 undvika vinterns pristoppar. 

– När vi skapade Elmixen ville 
vi skapa ett elavtal där kunden 
kan påverka sina elkostnader. 
Vem vill inte få rätt elpris? säger 
Nils-Gunar From, VD på Storu-
man Energi.

Elmixen är i grunden ett rörligt 
avtal. Under de månader där du 
vill ha ett förutbestämt elpris 
lägger du till ”FastEffekt”.

– Men naturligtvis har vi gjort 
det enkelt för dig. Du kan välja 
mellan fl era färdiga Elmixar, där 
Dagens Elmix är vår rekommen-
dation. Trygg Elmix för dig som 
vill ha lite mer säkerhet och 
Offensiv Elmix för dig som vill 
ha mer rörligt pris. 

– Kontakta oss, vi hjälper dig!

Nils-Gunnar From är VD på Storuman Energi. En oberoende uppstickare på 
elmarknaden som gått i spetsen både för lägre elpriser och timdebitering.
– Timdebitering innebär att privatpersoner kan köpa el på samma sätt som 
industrin. Man kan utnyttja dygnets prisvariationer för att spara pengar, 
säger Nils-Gunnar.

Välj själv ditt inköpspris
– köp el timme för timme
Eftersom elpriserna varierar 
kraftigt så är timdebitering en 
förutsättning för att kunna på-
verka sitt elpris maximalt.
– Helt riktigt. Den 24 augusti 
är ett bra exempel. Trots att det 
är sommar så varierade elpriset 
på Nordpool mellan 27 och 52 
öre under dygnet. Genom att 
köra till exempel tvättmaskin, 
diskmaskin och värmepumpar 
på kvällen och natten så kan 
man välja att betala 27 öre i 
stället för 52 öre. I princip halva 
elpriset! 
På vår hemsida kan du se pris-
variationerna under dygnet.

Sveriges bästa Elmix
En familj med villa i norra 
Östergötland hade det bästa 
snittspriset under juli månad.
Familjen hade tecknat en Elmix 

Den 24 augusti varierade elpriset 
under dygnet mellan 27 och 52 öre 
per kilowattimme i Stockholm.

Med en Elmix väljer du själv vilka 
månader du vill ha rörligt pris och
i vilka du vill ha ett fast pris.
du kan säkra upp hela eller delar av 
din månadsförbrukning. 

och lagt till FastEffekt för hela 
året. Detta gjordes i september 
2016 då priserna var fördel-
aktiga. Eftersom sommarens 
priser inte har varit så låga som 
normalt blev deras fasta priser 
billigare än det rörliga och de 
sparade en slant.

– Det här tjatar jag alltid om. 
Säkra dina elpriser, när det är 
mest fördelaktigt. Vänta inte till 
vintern då priserna stiger, säger 
Nils-Gunnar From. 

Stockholms bästa Elmix
Stockholms bästa Elmix i juli var 
också Sveriges näst bästa.

Den bästa Elmixen i Stockholm 
hade en bostadsrättsförening i 
södra delen.

– När vi hjälpte den här fören-
ingen att sänka sina elkostnader 
rekommenderade vi timde-
bitering för deras belysning. 
Förbrukningen är störst under 
kvällar och nätter.

Utan timdebitering hade de inte 
kunnat utnyttja skillnaden mel-
lan dag- och nattpriser. 

– Egentligen borde all belys-
ning vara timdebiterad, säger 
Nils-Gunnar.

En oslagbar kombination
Elmixen och timdebitering 
verkar vara en dröm för Sveriges 
elkonsumenter.  
– Elmixen i sig är ett oslagbart 
elavtal, och med timdebitering 
sätter man ”turbo” på det. 
Väljer man att köpa el timme för 
timme bör man vara aktiv och 
styra elanvändningen till timmar 
med lägre pris. 
Och det fi nns ytterligare en vinst 
med dettta. Om fl er styr sin för-
brukning till kvällar och nätter 

Lampor lyser på natten. 
Varför betala ett högre dagpris då? 

så minskar behovet av import 
av el under timmar med hög 
förbrukning. 
El som då många gånger är 
producerad med smutsig 
kolkraft, säger Nils-Gunnar.

Elbarometer på fakturan
En faktura från Storuman Energi 
ska inte bara visa kostnaden – 
den ska också vara ett verktyg 
för bra elffärer.
– Därför kan du jämföra dina 
elpriser och din elförbrukning 
med samma period förra året.
Och nu har vi lanserat en Elba-
rometer som jämför ditt elpris 
med den bästa Elmixen i ditt 
område. 

Besök vår hemsida och jämför 
Elmixen med andra elavtal. 
Sveriges smartaste elavtal kom-
mer inte att göra dig besviken, 
avslutar Nils-Gunnar From.



– Vi håller oss hela tiden uppdaterade med 
de senaste teknikerna och metoderna för 
att säkerställa att vi utför jobben med hög-
sta kvalitet, säger Vanessa Frykman, som 
äger och driver DM TAK tillsammans med 
maken David.

Både fastighetsägare och privata villaägare 
vänder sig till DM TAK. När det gäller villa-
marknaden är det bifirman Villatakspecialis-
ten som anlitas. 

Men oavsett fastighetstyp så är takets 
funktion extremt viktig och eftersom det ska 
skydda huset från fukt och väder och annat 
slitage är det också extremt viktigt att taket 
monteras på ett korrekt sätt.

– Många av våra uppdrag går ut på att vi 
helt enkelt fixar bristfälliga tak, säger Vanes-
sa Frykman, och fortsätter:

– För en fastighetsägare kan det ta lång 
tid innan man faktiskt upptäcker att taket är 
felaktigt utfört, framförallt om man har en 
råvind som man kanske inte går upp i så ofta. 
Om taket då läcker in vatten under en lång 
tid så uppstår fuktskador som kan bli riktigt 
kostsamma.

DM TAK  har också medverkat som 
experter i TV4-programmet Fuskbyggarna. 
Där får familjer som blivit lurade av oärliga 

hantverkare hjälp med att färdigställa bygg-
projekten.

– Där hjälpte vi en familj som fått ett tak 
omlagt på ett felaktigt sätt. Tyvärr är det ett 
vanligt fenomen i vår bransch. Det är extremt 
lätt att starta ett företag utan att ha rätt kom-
petens och dessvärre är det privatpersoner 
som drabbas i slutändan.

DM TAK har utsetts till Gasellföretag tre 
gånger och dessutom har verksamheten fått 
olika pris. Förra året tilldelades de utmärkel-
sen "King of Roofs" från Monier. 

– Vi har blivit väldigt duktiga på att profi-
lera oss och vi är angelägna om att vara pro-
fessionella i allt vi gör. Det innebär bland 
annat att vi gärna delar med oss av vår kun-
skap till våra kunder så att de ska få ännu 
bättre förståelse för hur viktigt det är med 
korrekt takläggning och hur man gör för att 
underhålla sitt tak på bästa sätt. Samtidigt är 
vi också noggranna med att få feedback från 
våra kunder och vi skickar alltid ut enkäter 
för att få synpunkter på jobben vi har gjort, 
säger Vanessa Frykman.

Hur ser framtiden ut?
– Just nu har vi stort fokus på att skapa en 
utbildning för takläggare och vi är i kontakt 

med Komvux för att se hur vi kan utveckla 
nya utbildningsmöjligheter. För närvaran-
de finns det en stor brist på kompetens och 
det är något som vi vill vara med att få bukt 
med – samtidigt som det blir en åtgärd för att 
bekämpa arbetslöshet. Vi har också startat ett 
separat bolag som kommer stå för utbildning 
av takläggare som heter Svenska Takskolan.  

Vill man lära sig mer om vad DM TAK 
och Villatakspecialisten kan erbjuda är det 
all idé att besöka Hem- och Villamässan 
12–15 oktober och Bostadrättsmässan 17–18 
november. Båda i Stockholm.

– Vi kommer vara på plats och föreläsa 
om tak och takläggning, säger Vanessa Fryk-
man.

Läs mer på dmtak.se

Familjeföretaget 
DM TAK AB  har sedan 
2001 etablerat sig som 

ett av Stockholms mest 
hyllade tak företag. 
En av framgångs

faktorerna är 
kontinuerlig 

kompetenshöjning 
och vidareutbildning .

DE RENOVERAR TAK SOM GER 
DITT HUS RÄTTSKYDD

FÖRETAGSPRESENTATION

Vi delar 
gärna med oss 
av vår kunskap.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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Franska Rivieran
300 dagar sol

3 timmar från Sverige
Vi kan den franska marknaden 

utan och innan.
Wretman Estate – den största 

Svenska Mäklarbyrån 
i Frankrike. 6 kontor, 

26 medarbetare och tusentals 
objekt till salu.

Ring oss på 
+33 (0)4 92 98 92 54

www.wretmanestate.com   -    contact@wretmanestate.com

 

MYNTTORGET 4, STOCKHOLM • TEL 08-545 286 00  
WWW.BRANDKONTORET.SE

Brandkontoret har i närmare 300 år försäkrat  
fastigheter i Stockholms län. Vi ägs av våra kunder 
som består av fastighetsbolag, bostadsrätts
föreningar och privata fastighetsägare. Vår verk
samhet  kännetecknas av förstklassig kundservice 
och  professionell skadehantering.

Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare som 
värdesätter en personlig kontakt med sitt  försäk
ringsbolag. Om en skada inträffar får våra kunder en 
egen handläggare som följer ärendet genom hela 
processen. Vi ger också bonus vid skadefria år och 
värnar om långsiktiga relationer med våra kunder.

Vad är värdefullt för dig?

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



Många fastigheter blickar upp mot vinden och bygger om dem till lägenheter. 

– En badrumsrenovering är ju ett betydligt 
större ingrepp i din vardag än om du reno-
verar köket. Om ett stambyte är planerat så 
är det nog också många som väntar och väl-
jer att sätta sin egen prägel på badrummet i 
samband med bytet, säger Herman Holm, vd 
för Holmfast.

Hur ser då trenden ut i köket?
– Det är allt fler som efterfrågar ett klassiskt 
kök. Tidigare så har det varit supermodernt 
men nu är det mer herrgårdsstil gärna i kon-
trast med moderna inslag, smart teknik och 
energisnåla vitvaror. Storköksstilen är i prin-
cip borta, säger han.

Byggföretaget Holmfast är ett familjeföre-
tag i tredje generationen och som idag har tre 
affärsområden: Holmfast Byggtjänst, Holm-
fast Elektriska och Holmfast Drift. Och de 
lever upp till sin devis, fråga inte vad vi kan 
erbjuda dig, berätta istället vad du vill ha.

– Vi gör allt från kökstrappskonvertering-
ar, stambyten, råvindsombyggnader till min-
dre renoveringar, säger Herman Holm, som 
beskriver sig som den snällaste diplomaten 
av alla.

– Det är vår byggchef Jonny som är den 
raka diplomaten, den som helt enkelt för-
klarar vad som funkar. Det är otroligt vik-
tigt att man ska kunna vända sig till oss med 
till exempel en köksrenovering och känna 
sig trygg med att resultatet av renoveringen 
kommer att fungera både praktiskt och este-
tiskt. Våra styrkor är bland annat att vi har 
kunskap om både konstruktion, form och 
byggteknik. Holmfast Byggtjänst har egna 
skickliga hanverkare inom måleri, plattsätt-
ning, rörmokeri och fin- och byggnadssnick-
eri.

I många av de sekelskiftesgamla fastig-

heterna innanför tullarna så finns de gamla 
kökstrapporna kvar och det är många fören-
ingar som inte längre ser den som nödvändig, 
istället ger den en möjlighet att öka bostads-
ytan.

– Vi håller just nu på med ett projekt där 
konverteringen innebär att lägenheterna 
får cirka 5–6 kvm extra yta och vi installe-
rar även franska balkonger. Arbetet tar cir-

ka sex månader och innebär en del störan-
de moment men resultatet blir enormt trev-
ligt. Det är många som samtidigt passar på att 
bygga om sitt kök. 

På samma sätt som de gamla kökstrappor-
na är en utvecklingspotential i fastigheten så 
är det många som lyfter blicken mot vinden.

– Ibland handlar det om att bygga om hela 
råvinden till nya lägenheter men det kan ock-
så vara privatpersoner som vill utnyttja vin-
den till att bygga om till etagelägenhet, säger 
Herman Holm.

De flesta renoveringar innebär också att 
man måste se över elen, vilket Holmfast ock-
så kan lösa.

– Förr kunde man renovera badrum eller 
kök och bara fixa elen just där, det går inte 
längre, utan gör man ingrepp så måste man 
också byta jordfelsbrytare. Även om det 
idag handlar om strömsnåla installationer 
så är tekniken fortfarande ganska traditio-
nell. Ett tips är att när man renoverar också 
se över var man har sina uttag och göra som 
i nybyggnationer där det normalt finns uttag 
var fjärde meter.

Det kommande året kommer Holmfast 
bland annat att bygga parhus i ett område i 
norra Stockholm och en trapphuskonver-
tering i ett sexvåningshus där det också ska 
byggas terrass.

 
Holmfast är medlem i arbetsgivarorgani-
sationen Fastigo. Därmed har de tagit klivet 
och anslutit sig till kollektivavtalet genom ett 
hängavtal inom alla företagets verksamhets-
grenar.

– Jag ser detta som en utveckling av bola-
gen. Det ger oss en styrka i dagens konkur-
rens och visar att vi tar ansvar för företagen 
och vår personal säger Herman Holm.

Trender avlöser som 
bekant varandra – på 

byggföretaget 
Holmfast ser man hur 

fokus skiftat från 
badrum till kök .

BYGGFÖRETAGET 
FIXAR DIN RENOVERING

Det är vår byggchef 
Jonny som är den 
raka diplomaten, 
den som helt enkelt 
förklarar vad 
som funkar.

Holmfast löser både stambytet och köks-
renoveringen.

Den gamla kökstrappan har rivits och gett 
plats till mer bostadsyta och fransk balkong.

FÖRETAGSPRESENTATION

Holmfast Byggtjänst AB 
Tel: 08 661 49 72
www.holmfast.net    
Medlemmar i Fastigo

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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GLASRÄCKE
VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN!

www.rackesbutiken.se
Tel: 0431-37 10 60

ROSTFRITT RÄCKE
CA PRIS FRÅN 2 660 kr/m

ALUMINIUMRÄCKE
CA PRIS FRÅN 1 880 kr/m

Priserna är baserade på standardval för respektive produkt i bestämda mått. Det verkliga meterpriset kan bli både högre och lägre beroende på de val man gör och storleken på det räcke man köper.

Jag heter 
Eva Sandberg 
och jag svarar 
gärna på frågor 
om glasräcken 
via telefon, chatt 
eller mail

Stolpfritt glasräcke och ledstänger 
hittar ni på vår hemsida

Drömtrappor AB | 0918 258 00 | dromtrappor.se
Butik Stockholm | Enebybergsvägen 10B, Danderyd | 08-58 80 9000 

Våra trappor är möbler. Möbler med en krävande funktion som ska användas i många år. 
Därför gör vi våra trappor i massivt trä som med rätt underhåll kommer att åldras med värdighet och 
bestå i generationer. I vårt sortiment hittar du allt från det enkla till det specialritade - just för dig!

Besök oss i vår utställning, Trappforum, i Stockholm för inspiration och rådgivning eller hitta din 
närmaste säljare på vår hemsida så hjälper vi dig från idé till installation.



Energisnåla torkskåp sparar  
pengar för Sveriges förskolor

Världens  
grönaste 
torkskåp

Energiberäkning: Nimos värmepumpsdrivna torkskåp förbrukar 
vid två torktillfällen 2,6 kWh/dag, och 520 kWh/år. Jämfört med 
ett traditionellt vredskåp som förbrukar 2400 kWh per år sparas då 
1880 kWh per år. 

• En förskola med fyra torkskåp sparar alltså 7520 kronor per år. 
• En stadsdelsförvaltning med fem förskolor (20 torkskåp)  
    sparar 37 600 kronor per år.  
• En kommun med 25 förskolor (100 torkskåp)  
    sparar 188 000 kronor per år.

I exemplet används 
torkskåpen två gånger  

per dag, 200 dagar per år.  
Använt elpris är en krona  

per kilowattimme.

ECO Dryer 
2.0 HP

Marknadens överlägset 
effektivaste, tystaste och  
energisnålaste torkskåp
• Kräver ingen  frånluftsventilation
• Revolutionerande värmepumpsteknik
• Skrynklar inte kläderna
• Mindre klädslitage
• Extremt tystgående
• Helautomatisk torkprocess
• Smart, flexibel inredning

www.nimoverken.com

När han och hans familj flyttade in i radhuset i 
Vallentuna så vaknade idén om genomföra ett  
projekt med fokus på  klimatsmart renovering. 
För nybyggda hus finns en rad termer som pas-
sivhus, lågenergihus etc. men de fokuserar näs-
tan enbart på energiförbrukningen. Jag ville ta 
konceptet om ett ”miljövänligt” hus fullt ut och 
även inkludera material, inredning mm. – Det 
är också en sak att flytta in i ett färdigt nybyggt 
”ekohus” men för oss var frågan hur vi själva 
kunde renovera vårt befintliga boende.

Erfarenheterna av projektet har dokumen-
terats på hemsidan econowhouse, komplett 
med inköpsguide tips och inspirerande bil-
der. Förutom hemsidan så görs nu även en stu-
die under ett år där klimatavtrycket från hela 
familjen registreras. Huset är hjärtat i studien 
där maten som lagas bokförs i detalj tillsam-
mans med varje förbrukad Kwh, men även var-
je färdad km och all konsumtion/varje förbru-
kad krona. Resan kan följas löpande på webb-
sidan econowhouse.se  

Radhuset är nu totalrenoverat till ”Eco Now 
House”. Genomgående har giftfria och ener-
gisnåla produkter valts. Några exempel på 
områden många kanske inte tänker på är 
innerdörrarna och tvättstugan. Innerdörrarna 
från Ekstrands är fria från formaldehyd och 
målade miljövänligt, ytterdörren från samma 
fabrikant har passivhusstandard och mark-
nadsledande prestanda. Läser man garanti-
villkor så framgår på många andra tillverkares 
dörrar att de tex måste vara skyddade av tak 
- de tål inte ens regn! Kvalitet och hålbarhet 

har varit viktiga paramterar i Eco Now House 
för att komma så långt från slit och släng som 
möjligt. I tvättstugan har Svanenmärkt inred-
ning från Vedum kombinerats med bla ener-
gisnålt torkskåp från Nimo. 

– Många miljövänliga produkter kan jag 
uppleva som trista, lite som bruna kuvert. 
Jag har aldrig förstått varför man måste välja 
snyggt eller miljövänligt? Läste någonstans att 
bruna kaffefilter tex är framtagna just för att 
se miljövänligare ut men i själva verket är mer 
gifitga än de vita då de färgas bruna. Det är som 
att det finns någon outtalad regel att ”miljövän-

ligt” måste se ut på ett visst (tråkigt) sätt.
Ur denna aspekt finns det en produkt som 

jag tycker symboliserar stora delar av projektet. 
Det är Bolefloor – ett designgolv och samtigt 
ett smart miljöval. Utöver att (miljöcertificerat) 
trä i sig är bra så är brädorna inte raka, utan föl-
jer trädets naturliga kurvor man får på så sätt ut 
fler brädor ur ett och samma träd. 

– Vi har fått ett otroligt läckert  golv som 
dessutom är miljövänligt. Det är en del av 
grundtanken med EcoNow House - miljövän-
ligt och snygg design är ingen motsättning, 
med rätt val går det hand i hand.

Klimatsmart vardag hos familjen Hallström i samarbete med bl a Hemköp och Mathem.

SÅ FÖRVANDLADE DE RADHUSET 
TILL ECO NOW HOUSE

Hur skapar man 
ett miljövänligt hem? 

Den frågan ställde sig 
Anders Hallström när 

han med familj flyttade 
in ett radhus från 1967.
Svaret på frågan skulle 

visa sig bli utgångs
punkten för ett 

omfattande projekt 
– Eco Now House.

INVIGNING!

Den 24 september är det öppet hus hos 
familjen Hallström. Då är alla välkomna att 
komma och titta. 
Läs mer på www.econowhouse.se
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* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Robust 
bioreningsverk
- för naturlig rening av 
ditt enskilda avlopp

Låga driftskostnader
Slipp regelbunden slamtömning
Ingen kemikalietillförsel
Inga krav på serviceavtal
I stort sett underhållsfritt

www.alnarpcleanwater.se
För mer info eller ett kostnadsfritt besök ring 040-46 26 90

Testat av JTI.*

Klarar hög 
skyddsnivå!



Scenariot är tragiskt och tyvärr inte 
alls ovanligt. Familjer med 
renoveringsdrömmar luras av oärliga 
hantverkare och hamnar i en hopplös 
situation där både projekt och
ekonomi havererar. 
Tur då att det finns människor 
beredda att upp kampen mot 
skojarsnickarna. En av dem är Martin 
Timell, som tillsammans med Anders 
"Arga Snickaren" Öfvergård, är 
aktuell  med en ny säsong av 
Fuskbyggarna i TV4. 

Anders är 
väldigt tuff när han 
konfronterar 
fuskbyggare. Man 
bråkar liksom inte 
med honom ...

FOTO: CARL-JOHAN BAUHN/TV4

Martin Timell tampas med    fuskbyggare

enkla och hållbara lösningar från Conclean
Minireningsverk, enskilt avlopp och unika system för regnvattenåtervinning

Minireningsverk  
för 1- 300 hushåll

Regnvattenåtervinning 
för trädgård och hushåll

Intresserad? Kontakta våra säljare tel. 019-500 03 00  |  conclean.se

Marknadens bredaste sortiment med endast noggrant utvalda kvalitets produkter, 
anpassade för vårt nordiska klimat och höga miljökrav. 
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– Fusket är utbrett och branschen behöver blir 
bättre på att sanera sig själv, säger han.

Martin Timell behöver egentligen ingen 
närmre presentation. Han har i över tre decen-
nier varit en av våra mest folkkära tv-personlig-
heter och setts i mängder av programsuccéer, 
från Bullen till Time Out. Men mest känd är han 
kanske för Äntligen Hemma, TV4:s hemmafix-
arlångkörare som är inne på sin 21:e säsong. 

– Jag tror att programmet varit populärt 
så länge för att människor helt enkelt är väl-
digt intresserade av hus och hem. Svenskarna 
är också beredda att lägga stora summor på 
sina hem, vilket jag tror beror på att vi i större 
utsträckning tycker om att umgås hemma. 

I Fuskbyggarna får Martin Timell den här 
säsongen hjälp av Anders Öfvergård, mer känd 
som "Arga snickaren". Tillsammans bistår de 
lurade familjer och konfronterar ohederliga 
hantverkare.

– Anders är väldigt tuff när han konfronte-
rar fuskbyggare. Man bråkar liksom inte med 
honom, säger Martin Timell och fortsätter:

– Det roliga med det här programmet är 
att vi faktiskt lär människor hur man ska göra 
i sådana här situationer. Det finns flera saker 
som man bör fundera på inför varje renove-
ringsprojekt. Till exempel, om hantverkaren ber 
om pengar i förskott för att köpa material, ja då 
har man vänt sig till fel firma. 

Vad tycker du ska till för att motverka fus-
ket i byggbranschen?
– Jag hade gärna sett någon typ av certifie-
ring. Vi går ju inte till en läkare som inte har 
rätt kompetens – på samma sätt borde vi tänka 
kring hantverkare.

Med lång erfarenhet av bygg både i tv och privat 
har Martin Timell en bra uppfattning om hur 
hemmafixaren bör – och inte bör – förhålla sig 
till renoveringar och andra projekt. Ett vanligt 
misstag är att man vill göra för mycket och för 
snabbt, menar han.

– Har du precis köpt ett hus så börja inte 

direkt med stora renoveringar, flytta väggar 
eller liknande, utan ta det lugnt det första året. 
Känn in vilka behoven kan tänkas vara – det tar 
ett tag innan man får en klar bild av vad som 
behövs. Ett bra tips är att först testa att möble-
ra om. Nästa steg kan vara att måla om. Det är 
åtgärder som inte är dyra men som ändå kan 
göra stor skillnad. 

– Genom att följa huset genom årstiderna får 
man en tydligare uppfattning om hur och när 
saker bör genomföras. Det är ju förargligt om 
man bygger en altan på hösten för att sedan på 
våren upptäcka att den hamnat utanför solens 
räckvidd.

Kan alla lära sig att bli händiga?
– Ja det tror jag men det handlar om att man ska 
tycka att det är kul. Annars finns det ju mängder 
av bra hantverkare som man kan vända sig till. 

Vad tycker du att hemmafixaren inte klarar 
sig utan?
– Bra verktyg är A och O. Med bra verktyg blir 
du helt enkelt en bättre byggare. En skruvdraga-
re bör alla ha, det underlättar avsevärt. En ham-
mare och såg av hög kvalitet är också grund-
läggande. Och precis som med allt annat så får 
man vad man betalar för.

Somrarna tillbringar Martin Timell på lant-
stället i skärgården. Här får han utlopp för sina 
egna kreativa behov.

– Det är sju kåkar på tomten och jag byggt 
alla förutom huvudhuset. Just nu står jag inför 
att bygga ett växthus. Så gott som allt gör jag 
själv, förutom el och vatten. Det är grejer som 
verkligen måste bli rätt – en bräda kan bli sned 
men ett vattenrör får helt enkelt inte läcka.

Vad tycker du är det roligaste att bygga?
– Bastu! Det är ju väldigt kul att bygga ett rum 
som är avsett för njutning. Det är dessutom 
ganska enkelt. Precis som med allt annat man 
bygger så är det viktigaste att mäta ordentligt, 
avslutar han.

Martin Timell tampas med    fuskbyggare

Ingenting
är dyrare än
billiga tak.
Därför levererar vi kompletta taksystem med
Tätt tak-garanti. Läs mer på monier.se

Förra året lanserades smartphoneappen 
Gardenize. Den riktar sig till alla trädgårds-
intresserade och gör odling och trädgårds-
skötsel både enklare och roligare.

– Appen har utvecklats mycket sedan lan-
seringen och vi har nu lagt till flera nya funk-
tioner, berättar Jenny Rydebrink, som driver 
Gardenize.

En central funktion är "Mina växter" med 
vars hjälp användaren tar bilder på växter 
och rabatter och på så sätt bygger upp ett 

eget bibliotek över sin trädgård. Därmed kan 
man följa växternas utveckling över tid och 
se vad som har gått bra och mindre bra. Med 
en samlad överblick kan man sedan enkelt 
planera och sköta sitt trädgårdsarbete.

– Vi har dessutom nyligen lagt till en 
funktion som heter Inspiration, vilket är ett 
flöde där vi länkar till olika bloggar, klipp, 
poddar och annat som handlar om trädgård 
och odling. Längre fram kommer vi lägga 
till en social funktion som gör att användar-
na kan dela med sig och ta del av varandras 
trädgårdsprojekt.

Gardenize samarbetar nu med trädgårds-
verktygstillverkaren Gardena och tillsam-
mans planeras en stor lansering på den tyska 
marknaden. Sedan tidigare finns samarbeten 
med Nelson Garden och Frökungen. 

– Vi fortsätter att expandera och kommer 
lansera appen på ännu fler språk framöver, 
säger Jenny Rydebrink.

Läs mer på gardenize.se

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

... Jenny Rydebrink, som driver Gardenize.

ETT 
ÖGONBLICK ...

VÄLKOMMEN TILL MODERNA TRAPPOR!

EN FRÖJD FÖR ÖGAT

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moder-
na trappor och räcken förskönar vi ditt 
hem.

Vårt sortiment av trappor och räcken 
förenar god form, funktionalitet och hög 
kvalitet in i minsta detalj. En fungerande 
helhet är ledord i vår verksamhet.

Ambitionen är att du som privatperson, 

arkitekt eller fastighetsägare alltid ska hit-
tadin moderna och skräddarsydda trappa 
hos oss. Lycka till i jakten på ”din” trappa.

VÄLKOMMEN att besöka oss på 
www.modernatrappor.se 
eller ring oss!
Telefon: 070-670 59 04
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Vattenläckor och fuktskador är något av det 
jobbigaste, dyraste och svåraste du kan råka 
ut för i ditt hem. Men du behöver inte känna 
så. Du är ett enkelt telefonsamtal ifrån att bli 
omhändertagen.
 Vi har en enorm erfarenhet av dessa frågor 
och vi löser alltid problemen. Snabbt, smidigt 
och med det bästa resultatet. Så det är inte så 
farligt egentligen.
 Vi har dygnet-runt-jour 365 dagar om året. 
Vi är Humidus och vi tar hand om dig!

ETT SAMTAL 
 – SEDAN HAR DU DITT PÅ DET TORRA!

SKADEBESIK TNINGAR 
FUK TUTREDNINGAR 
AVFUK TNINGSUPPDR AG

Humidus
F U K T-  &  VAT T E N S K A D O R

08-730 50 30 info@humidus.se humidus.se



Öppna dörren till ett härligare hem
– låna till ditt drömboende hos oss

Vi tror att om du trivs hemma är det också enklare att trivas med livet. När vi beviljar bolån 

utgår vi från din betalningsförmåga idag – inte hur den var igår. Oavsett om du vill riva, 

renovera eller bygga helt nytt så kan vi hjälpa dig med finansieringen. 

Förverkliga din dröm redan idag på 

sveaekonomi.se/bolan

Lånar du till exempel 500 000 kr med en ränta på 4,90% och återbetalningstid på  
40 år blir effektivräntan enligt Konsumentverkets riktlinjer 5,15%. Vi gör alltid en 
kreditprövning när du söker lån hos oss.



– Vår ambition är att man ska kunna vända sig 
till oss med allt som har med vattenskador att 
göra, säger Clas Olsson, Marknad- och försälj-
ningschef Tollco AB.

Tänker man på vattenskador så är det kan-
ske badrum och tvättstugor som man tror är 
mest utsatta. Men faktum är att köket, med sina 
många vattenanslutningar och brist på fukt-
skydd, drabbas i större utsträckning. 

– Idag är det till exempel vanligt att man har 
parkettgolv i köket och köket är dessutom ofta 
byggt i anslutning till hall och vardagsrum vil-
ket gör att potentiella vattenskador kan bli väl-
digt omfattande. 

Under årens lopp har Tollco hängivit sig åt 
omfattande produktutveckling och har idag ett 
stort utbud av smarta lösningar. 

– Våra läckageskydd är framtagna för kyl-
skåp, diskmaskiner och andra vitvaror. De gör 
så att vatten som läcker undertill och bakom 
maskinerna leds fram och på så sätt bli synligt. 
Vattenskador uppstår nämligen vanligast lång-
samt och det kan ta lång tid innan man upp-
täcker dem. Förutom att de blir kostsamma att 
åtgärda kan fukten också ge upphov till mögel-
skador som kan ha en dålig hälsopåverkan.

En annan smart lösning är WaterFuse, en 
vattenfelsbrytare som själv känner av om det 
uppstår en läcka och automatiskt stänger av 
vattenflödet lokalt eller centralt. Waterfuse 
finns i en mängd olika lösningar för, Villa, kök, 
offentliga miljö, lägenhet, stuga samt kundspe-
cifika lösningar.

– Waterfuse kompletteras av DropStop som 
är ett enklare larmsystem som ljuder vid vat-
tenläcka, det går även att få larmet via sms till 
sin mobil vilket kan vara en bra lösning i vissa 
applikationer för husägaren. 

Tollco är baserade i Knivsta och all pro-
duktutveckling och tillverkning sker i Sveri-
ge. Huvudmarknaden är de nordiska länder-
na men i och med att produkterna köps in av 
VVS-grossister, bygghandel och vitavarutillver-
kare finns produkterna runt om i hela världen.

– Vi sköter hela kedjan vilket är ganska 

unikt i dag. I år räknar vi med att omsätta 
60–65 miljoner och vi har 22 anställda, säger 
Clas Olsson.

Vad har Tollco på gång i framtiden?
– Vi jobbar kontinuerligt med produktutveck-
ling, patent- och mönsterskydd. Ur vårt per-
spektiv är det väldigt positivt att vattenskador 
är något som är uppmärksammat och som allt 
fler ser allvaret av att förebygga, säger Clas Ols-
son.

Läs mer på tollco.se

Clas Olsson, Marknad- och försäljningschef Tollco AB.

INNOVATIVA LÖSNINGAR 
FÖREBYGGER VATTENSKADOR

Köket är det rum i huset 
som löper störst risk 

att drabbas av vatten
skador. Det vet man på 
Tollco, ett företag som 

utvecklar innovativa 
vattenskadeförebyg

gande produkter inom 
det egna konceptet 

Vattensäkert Kök.

Waterfuse 
kompleteras av Drop-
Stop som är ett enklare 
larmsystem som ljuder 
vid vattenläcka

Det är nu under hösten som vårlökarna mås-
te planteras. Från september månad och 
fram till dess att tjälen tar över har du tid att 
få lökarna i jorden. Att plantera är lätt och 
belöningen blir riklig: det som planteras nu 
förvandlas till ett färgsprakande blomsterhav 
till våren.

"Blomsterlökspizzan" innehåller bloms-
terlökar som tack vare pizzans form, är pla-
cerade på precis rätt planteringsavstånd- och 
djup. Pizzan är tillverkad i ett biologiskt ned-
brytbart material, vilket gör att hela pizzan 
med lökar kan planteras direkt - antingen 
på friland eller i kruka. Pizzorna finns i flera 
härliga färgkombinationer och levereras i fina 
presentförpackningar

För dig som har en terrass eller en bal-
kong är det idealiskt att odla blommorna i 
krukor. Kom dock ihåg att packa in krukor-
na med lökar i bubbelplast när vintern när-
mar sig för att skydda dem mot kylan. Gör 
även hål i botten för dränering.

Blomsterlökar kan köpas på många ställen, 
men som med allting annat är kvalitén viktig. 
Satsa på lökar i optimalt skick som förvarats 
och hanterats på ett bra sätt innan de ham-
nar i din rabatt. Bakker.com skickar lökarna 
direkt hem till dig, från odlarna i Holland. 
Det innebär att du får fräscha och välmående 
lökar som inte tillbringat veckor eller måna-
der på butikshyllorna.

Bakker grundades i Nederländerna 1945 
och har skickat växter med post i över 70 år. 

Beställningarna sker idag enkelt och tryggt 
över nätet och företaget skickar plantor, lökar 
och trädgårdstillbehör till 19 europeiska län-
der, däribland Sverige och Danmark. Huvud-
kontoret ligger i Lisse, Holland, i hjärtat av 
fälten med blomsterlökar. 

Eftersom huvudkontoret ligger mitt i 
blomsterlöksregionen, har Bakker en nära 
kontakt med odlarna. Produkterna trans-
porteras direkt från fältet till kunderna, utan 
mellanhänder. 

Hemligheten med den höga kvaliteten lig-
ger i att alla (färska) produkter packas med 
stor omsorg och i bästa förpackningsmateri-
al. På alla gröna produkter ger Bakker 100% 
växtgaranti i upp till fem år.

Alla Bakkers blomsterlökar genomgår 
rigorösa kontroller för att säkerställa att löken 

håller högsta kvalitet. Detta sker både genom 
röntgen och manuell kontroll. Tack vare Bak-
kers unika och högteknologiska lager inne-
hållande 11 olika klimatzoner, särskilt avsed-
da för blomsterlökar och växter, så håller 
både lökar och växter sig fräscha tiden före 
leverans.

Bakker.com älskar att överraska! Ovan-
liga trädgårdsväxter och lökar, de allra bäs-
ta krukväxterna, de senaste och trendigaste 
krukorna och de bästa trädgårdsredskapen – 
du hittar dem alla hos Bakker.com. 

För mer tips och inspiration om hur du 
lyckas med din trädgård, anmäl dig till Bak-
kers nyhetsbrev. 

Det är helt gratis, och du får dessutom 10 
procent rabatt på din första beställning! Väl-
kommen till Bakker.com!

FÖRETAGSPRESENTATION

PLANTERA VÅRLÖKAR ENKELT MED 
BAKKERS ”BLOMSTERLÖKSPIZZA” 

Nu är det lättare än 
någonsin att plantera 

lökar! Bakker.com pre
senterar exklusiva 

"blomsterlökspizzor" 
som gör det enkelt att 
plantera lökar på rätt 
djup och rätt avstånd 

mellan lökarna. 

Glädjen att odla börjar här!
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Scandinavian Safe AB - Stockholm - Sweden - Tel +46 (0)8 6898560
www.scandinaviansafe.se 

Ett enkelt och pålitligt överfallslarm. 
Kan även monteras på dörrar och 
fönster. Vid larm ljuder en mycket 
stark signal. Enkelt att installera. 
Två överfallslarm 99:- inklusive frakt!

Familjeskåpet med kodlås!

2 st larm 99:- inkl. frakt!

Passa på! Ett säkert skåp för hela familjen. Godkänt av försäkringsbolag och myndigheter.

Glöm inte bort att skydda dina värdesaker mot tjuvar och brand!
Ett av de säkraste skåp man kan ha mot tjuvar! 
Just nu extra brandskydd på köpet!
Skåpet är utrustat med ett låsbart fack där man kan lämna 
meddelande eller deponera olika saker. 
Skåpet är perfekt för hela familjen eller det lilla företaget. 
En allmän del och ett privat låsbart fack! 
Just nu ingår även en brandbox från Honeywell.

Skalskyddet är certifierat enligt SS3492 vilket innebär att 
det är godkänt av myndigheter och försäkringsbolag för 
förvaring av bl.a. kontanter, smycken, nycklar, kameror, 
klockor och övriga värdesaker. Ja till och med för viktiga 
dokument rörande rikets säkerhet.

SP33EBox finns röd, vit eller svart!
Nu: Från: 6.495:-. Ord. pris från: 8.140:-
Avbetalning 12 månader: 583:-/mån

6.495:-
SP33EBox inkl. kodlås, brandbox och frakt! 

Tjuvsäkert skåp istället för bankfack. Nu till kampanjpris! 
H*B*D = 750*550*400 m.m. Uppge kod: “Säker familj 2017”

HONEYWELL Brandbox 
Modell SS1101. 
Volym 4,25 l. Vikt 8,3 kg
H*B*D utv. = 185*315*250 mm. 
H*B*D inv. = 116*245*153 mm.
Pris: 695:-
Ev. frakt tillkommer med 150:-. 

Honeywell brandboxar för förvaring av dokument, kontanter, smycken,
värdehandlingar, samlingar, foton, m.m. 
Skyddar dokument från brand i temperaturer upp till 840 º C under 30 
minuter enligt UL-test. 
Skyddar även CD, DVD, USB-enheter och minnen upp till 843 º C 
under 30 minuter enligt oberoende Test Lab. 
Modell 1103 är dessutom vattentät 48 timmar vid 1 meters djup. 
Inbyggt bärhandtag och dubbla lås för extra säkerhet! 
Boxen skall förvaras vågrätt för att skydda mot brand! 
Boxen är vattentät även helt under vatten! 
7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand! 
Eftersom boxen är vattentät är det viktigt att den öppnas någon gång 
per månad för att förhindra mögelangrepp.

Honeywell brand- och vattensäkra boxar!

HONEYWELL Brandbox A4 
Modell SS1103. 
Volym 7,3 l, Vikt 12,8 kg. 
H*B*D utv. = 166*407*320 mm. 
H*B*D inv. = 94*333*216 mm.
Pris: 895:-
 Ev. frakt tillkommer med 150:-. 895:-

695:-

Färgtillägg 1.000:-

STOPPA TJUVEN!
Nyhet från 

4.995:-
Stöld, brand och vattenskyddat 

med larm, kodlås inkl. frakt! 

Dokumentskåp i metall. 
Elektroniskt kodlås och nödöppningsnyckel.
Stöldskydd med inbyggt larm och bulthål i botten, 
monteringsskruv och verktyg medföljer!
Brandskydd 2h (120P), enligt UL-test. 
Skyddar ävendatamedia, fotografier, CD:s och USB minnen.
7 års garanti, Livstids garanti efter brand! 
Vattenskyddat i 8 timmar.

Dokumentskåp SS2605. 
H*B*D utv. = 450*370*513 mm.
H*B*D inv. = 323*250*315 mm.
Vikt 50 kg. 

*Stöld
*Larm
*Brand
*Vatten

Honeywell

Digital security box från Honeywell, 
En stöldfördröjande bärbar box som 
enkelt monteras i bilen, båten, husvagnen, 
kontoret eller på landet m.m. 
Levereras med säkerhetswire, bärhandtag, 
elkodlås samt nödöppningsnyckel. 

Utv. H = 143, B = 446, D = 325 mm. 
Vikt: 6.6 kg
Pris: 995:-
Ev. frakt 150:-

995:- Skydda din dator!7 års
garanti!



pernilla eriksson design formger mönster 
både till kunder och till egna inredningsprodukter. 

Önskar ni ha ett unikt mönster som stärker företagets profil? 

Kanske ett mönster till en tapet, textil eller till någon annan
 produkt, som personliga presenter till kunder och kollegor?

Vad det än må vara så hjälper vi er gärna!

På vår hemsida visar vi mer av våra mönster och produkter. 

Välkommen att kontakta oss!
info@pernillaeriksson.se eller tel +46 (0)705-159 159

p e r n i l l a
e r i k s s o n
des ign

s  w  e  d  e  n

www.pernillaeriksson.se

Natt+Helg ger dig tillgång till parkering på vardagskvällar och 
nätter, vanligen mellan klockan 17-09 samt dygnet runt på helger.

0770-45 76 28 | kampanj@q-park.se | WWW.Q-PARK.SE

Ange kampanjkod: “SvD”

Parkera nära ditt hem från 395 kr/mån

I Natt+Helg
Kvällar, nätter och helger 

Q - PA RK A BO N N EM A N G

MIFARE
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Mainline är ett stycke fantastisk teknik som 
gör att du kan strömansluta alla prylar och 
apparater i vardagslivet när du vill, var du vill 
– det finns inga gränser.

Mainline är en innovativ strömskena som 
gör att vem som helst enkelt och säkert kan 
lägga till, ta bort eller flytta el-uttag längs hela 
dess längd oavsett var och när de behövs.

Mainline kan installeras smidigt var som 
helst, i väggar, i tak, som golvlister eller som 
fönsterbänkskanaler på en bråkdel av den 
tid det tar att installera konventionella fasta 
uttag. Med sitt stora utbud uppfyller Main-
line dina ström-, och designbehov på samma 
smidiga sätt.

Mainline har utvecklats omsorgsfullt för att 
garantera säkerheten för användaren.

Den unika designen gör att placeringen av 
den strömförande fas-skenan ligger skyddad 
överst i profilen och eliminerar kontakten 
från främmande föremål eller nyfikna fingrar.

Sedan Mainline uppfanns 2002 har inte ett 
enda fel rapporterats och Mainline uppfyller 
alla nationella säkerhetsstandarder i alla län-
der där det säljs.

Strömskenan, Mainline, placeras längs 
väggen och el ansluts i ena ändan.  Installa-
tionen kan göras runt ett helt rum med hörn-
kopplingar tills dess att en dörr bryter av väg-

gen, med en enda elanslutning. Det som styr 
maxantalet uttag är belastningen och säk-
ringen i elcentralen.

För Mainline finns det flera snygga lösningar 
på hur Mainline monteras, som till exempel 
att fälla in skenan i köket eller montera in den 

i en golvsockel. Strömskenan kan även mon-
teras på köksön, där då uttag enkelt kan läg-
gas till och tas bort när brödrosten eller stav-
mixern ska fram. Självklart finns mer indu-
striella lösningar som montering i fönster-
bänkskanal.

FÖRETAGSPRESENTATION

FLYTTBARA ELUTTAG 
UNDERLÄTTAR I VARDAGEN

Har du någon gång 
saknat ett vägguttag 
där du behöver det? 

Eller har du snabbt 
velat flytta eller lägga 

till ett vägguttag till en 
annan plats i rummet?

Läs mer: www.mainlinesverige.se
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Just nu erbjuder vi extremt vädertåliga ytterdörrar från 
Enter Door där vi bjuder på glaset. Välj din glasvariant  
till vår extra tåliga ytterdörr med ytskikt i aluminium samt 
ram och karm i oljad massiv ek. Alltid inkl. electroniskt lås 
från Yale Doorman. Dessutom får du alltid 20 års garanti 
både på färg och form. Du hittar våra återförsäljare på 
www.enterdoor.se Erbjudandet gäller t.o.m. 16/10 
eller så långt lagret räcker.

NÄSTA GENERATION DÖRRAR™

När vi bestämde oss för att skapa marknadens mest 
hållbara dörr var det inte bara ett säkerhets- och 
kvalitetstänkande, det var också ett miljö- och fram-
tidstänkande. Vi ville skapa framtidens dörrar med de 
absolut senaste miljöanpassade material kombinatio-
ner och produktionstekniker, dörrar med en garanterat 
lång hållbarhet. Helt enkelt nästa generations dörrar för 
dagens och kommande generationer.

Telefon
+46(0)70 543 08 78

Mail
info@enterdoor.se

Web
enterdoor.se

Inklusive
Digitallås 
från Yale 
Doorman
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RUM FÖR ALLA!

Ett hem, ett samhälle, en plats att bo, leva och arbeta. Vi kan 
inte bara bygga bostäder, vi måste bygga samhällen. Det ska 
finnas goda kommunikationer och vara nära till service och 
handel. Utformningen av utemiljön är lika viktig som av husen. 
Det är det som kännetecknar det moderna och hållbara bo-
endet. Det är samverkan mellan stat, landsting, kommun och 
byggbransch som skapar platser att bo. Det är med inflytande 
från hyresgäster och medborgare vi skapar hållbara samhällen.
 
Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror, det går!

SAMVERKAN BYGGER SAMHÄLLEN

– Genom att auktorisera sin verksamhet via 
oss åtar man sig att följa branschreglerna sam-
tidigt som man höjer den egna kompetensen, 
säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker 
Vatten, organisationen som utbildar och auk-
toriserar VVS-företagen.

Sedan starten 2005 har Säker Vatten utbil-
dat 28 000 personer i branschregler och Bover-
kets byggregler. 

– Under de här åren kan man se att vatten-
skador i våtutrymmen har minskat. Samti-
digt märks det tyvärr att vattenskadorna i kök 
ökar. Det beror på att köken får allt fler vat-
tenanslutningar. Dessutom blir det vanligare 
med utländska köksprodukter som inte alltid 
är anpassade för det svenska vattentrycket. De 
vattentäta skikt som måste finnas i tvättstuga 
och badrum installeras heller inte i kök, vilket 
även det ökar risken för vattenskador.

För den enskilde konsumenten som plane-
rar hantverksjobb som kräver vatteninstallatio-
ner är det viktigt att vara uppmärksam. Företag 
som inte är auktoriserade, eller som hävdar att 
de är det utan att det stämmer, förekommer på 
marknaden.

– Ett bra första steg är att gå in på vår hem-
sida (säkervatten.se). Där listar vi alla bolag 
som är auktoriserade, säger Fredrik Runius. 
Man kan på hemsidan också själv gå in och 
läsa i branschreglerna och få tips via delen 
”Vanliga frågor”.                                         

– Montörer på auktoriserade företag har 

också en branschlegitimation som styrker att 
de är utbildade som man bör be om att få se 
inför ett arbete.

Utöver branschreglerna har Säker Vatten, 
tillsammans med försäkringsbolagen och 
byggbranschen, dessutom sammanställt hand-
boken Bygg Badrummet Rätt. Den innehåller 
handfasta tips om badrum för både hantver-
kare och konsumenter om vilka regler som 
gäller, hur man ska gå till väga och vad man 
bör tänka på.

– Vi har även tagit fram ett liknande doku-
ment som heter Säkra köket mot vattenskador. 
Det sträcker sig till och med lite över vad reg-
lerna kräver, just för att kök så ofta drabbas av 
vattenskador.

– Alla som jobbar vill göra rätt men då gäl-

ler det att det finns tydliga typexempel att utgå 
ifrån – därför tar vi fram den här typen av 
dokument så att det finns ett samlat och kor-
rekt underlag att utgå ifrån.

Felaktig vatteninstallation kan inte bara bli 
kostsamt. Det kan också bli direkt hälsovåd-
ligt. 

– Just nu håller vi på att ta fram hemsidan 
stoppalegionella.se, tillsammans med bran-
schen och Folkhälsomyndigheten, där vi ska 
samla information om sjukdomen legionella 
och legionärssjukan och hur man kan förebyg-
ga att den uppstår och sprids i vattenledningar. 
Det finns för lite kunskap idag och varje år dör 
cirka 20 personer av sjukdomen, säger Fredrik 
Runius.

Läs mer på sakervatten.se

REGLER FÖR VVS 
GER FÖRDELAR FÖR BOENDE

I börjar på 2000talet 
syntes en ökning av vat

tenskador som en följd 
av att nya metoder och 

material började tas i 
bruk. Efter önskemål 

från försäkringsbolagen 
enades VVSbranschen 
om att utveckla ett nytt 

kvalitetssystem med 
tydliga branschregler för 
säker vatteninstallation. 

Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker 
Vatten.

Alla som jobbar 
vill göra rätt men då 
gäller det att det finns 
tydliga typexempel att 
utgå ifrån.
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Använder du förlängningssladdar privat eller 
i arbetet så har du säkert stött på problemet 
med att sladdarna trasslar ihop sig – även 
om du rullat ihop dem och hängt upp dem 
ordentligt. Det beror delvis på att sladden 
innanför gummit lätt tvinnar sig. Något som 
också kan skada sladden på sikt.

Sladdoxen är en innovativ och lättanvänd 
produkt som hjälper dig att hålla ordning på 
sladdarna. Arbetet blir dessutom enklare och 
säkrare eftersom endast den längd du behö-
ver för tillfället används. Med Sladdoxen för-
länger du sladdarnas livslängd och så blir det 
ordning och reda i dina utrymmen eftersom 
den är lätt och snygg att hänga upp på väg-
gen. Nu kan du använda övriga utrymmen 
i garage, bil och förvaringslådor till andra 
saker.

Endast du sätter gränser för vad Sladdoxen 
kan användas till. Använder du tampar och 
linor i båt eller husvagn? Arbetar du med rep 
i skog och mark? Klättrar du? Kanske du hål-
ler på med vattensporter? Oavsett ändamål så 
är Sladdoxen perfekt! Den finns i ca 20 olika 
modeller och utbudet fortsätter att växa.

Sladdoxen är designad och producerad i 
Sverige av krysslaminerad björk för längre 
hållbarhet och hög slittålighet. Tillverkning 
och materialval är ekologisk och miljövänlig.

FÖRETAGSPRESENTATION

MED SLADDOXEN SLIPPER DU 
TRASSLIGA SLADDAR

Du vet hur det är när 
man stöter på ett 

problem och undrar 
varför ingen kommit 

på lösningen. 
Sladdoxen 

är en sådan lösning. 

En ny lösning på 
ett gammalt problem.

För att man ska kunna elda i en traditionell 
kamin så krävs dock en skorsten som leder 
ut röken, och i vissa fastigheter kan instal-
lationen och konstruktionen av en rökka-
nal och murstock innebära vissa svårigheter. 
Framförallt när det kommer till lägenheter. 
Men hur ska man då gå vidare om man som 
lägenhets- eller bostadsrättsinnehavare ändå 
vill kunna inreda med eld i from av en brasa? 
Ett bra tips är att köpa en fristående kamin 
som fungerar på följande sätt:

Bränsle
En kamin som drivs av bioetanol minime-
rar utsläppen till vattenånga och koldioxid 
motsvarande en vuxen persons utandnings-
luft. Det är alltså en modern och miljövänlig 
eldstad utan skorsten som också kan flyttas 
runt i hemmet och som dessutom kan använ-
das utomhus. Ett perfekt inslag under de vär-
mande vår- och sommardagarna eller kväl-
larna på altandäcket.

Modeller och utbud
En av de stora fördelarna med en eldstad utan 
skorsten är dess flexibilitet. Men om du ändå 
är intresserad av en fast lösning så kan en 
väggmonterad eldstad utan skorsten vara det 
bästa alternativet. 

Utbudet av färger och modeller är stort 
och de rena formerna gör att dessa kaminer 
enkelt passar in bland den övriga interiör-
en. De är också säkra och stabila, men om 
du har små barn hemma och ändå oroar dig 

för säkerheten så finns det även inglasade 
modeller att välja på.

En brasa är unik i sin mysighet, men den 
kan också vara aningen begränsande. I 
många år har det till exempel varit så att vi 
behövt anpassa möbleringen i våra hem efter 
de fasta kaminerna. Detta kan i vissa fall 
fungera bra, men i andra bostäder passar det 
bättre att flytta elden, inte möblerna. Nu är 
det äntligen möjligt. Kontakta oss på Vauni 

för mer information om de många möjlighe-
terna med skorstensfria kaminer. Vi har lös-
ningarna, oavsett om du söker en väggkamin 
eller en fristående eldstad för både inom- och 
utomhusbruk.

FÖRETAGSPRESENTATION

ELDSTAD UTAN SKORSTEN – FÖR 
HÄLSA, MILJÖ OCH INTERIÖR

Eld är ett element som 
har följt människan 

genom historien och 
något som vi än idag 
associerar till värme, 
gemenskap, trygghet 

och avkoppling. 
En braskamin bidrar 

kort sagt med den där 
lilla extra guldkanten 

i vardagen. 
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– Vi siktar på att växa med cirka två procent 
varje år framöver. Det är dubbla takten jämfört 
med hur det ser ut i övriga landet, vilket så klart 
är en väldigt positiv utveckling, säger Johan 
Rocklind, kommunstyrelsens ordförande (s).

Det kortsiktiga målet är att nå 12 000 invå-
nare år 2020 – ett mål som med största sanno-
likhet kommer att uppnås. 

– På längre sikt är ambitionen att växa med 
30–40 procent på tio till femton år så därför har 
vi nu snarare blicken fäst på 2030, 2040, säger 
Ann-Sofie Lifvenhage, kommunalråd (m).

Byggtempot är påtagligt och märks på flera 
ställen i kommunen. Ett av de mer efterläng-
tade projekten är Vackerby Trädgårdsstad som 
planeras för ett område i norra Gnesta.

– Trädgårdsstad innebär att man bygger 
en stadsmässig miljö som har naturnära kva-
liteter. Bebyggelsen blir blandad, med hus som 
är på ett par våningar, till höghus på fyra-fem 
våningar, rad- och parhus samt ett antal större 
flerfamiljshus, säger Johan Rocklind.

Mer centralt hittar man Frösjö strand där 
det just nu byggs för fullt. 

– Det blir ett väldigt attraktivt område med 
två minuter till centralstationen och badstrand 
ett stenkast bort, säger Johan Rocklind.

Vilka är Gnestas styrkor?
– Läget, med korta avstånd och bra kommu-
nikationer till Stockholm, lockar många. Men 
här finns också ett mångfacetterat näringsliv 
och låg arbetslöshet. Ett starkt föreningsliv som 
håller många människor aktiva och engagerade 
är också en viktig aspekt, säger Ann-Sofie Lif-
venhage.

– Gnesta är också en trygg och lugn stad 

med stark social sammanhållning, säger Johan 
Rocklind.

En bred politisk överenskommelse över 
blockgränserna har skapat riktigt goda för-
utsättningar för att driva Gnestas utveckling 
framåt, menar båda.

– Vi delar ambitionen att flytta Gnesta in 
i framtiden. Med en tydlig samsyn, och med 
invånarnas bästa för ögonen, så kommer vi 
göra det med full kraft, säger Johan Rocklind.

Vilka är de stora utmaningarna när man 
genomför ett så här omfattande samhälls-
bygge?
– Det är att kunna hålla det höga tempot i både 
arbete och investeringar som krävs. Efterfrågan 
på bostäder är väldigt stort och med det följer 

även behov av service så som skolor och för-
skolor, vilka vi har med i planerna för utveck-
lingsområdena.

– Framförallt är det här en rolig utmaning! 
Nu får vi möjlighet att ta ett samlat grepp och 
bygga samman staden till en ännu mer attrak-
tiv plats, säger Ann-Sofie Lifvenhage.

INFO!

• I år fyller Gnesta 25 år som egen kom-
mun, ett jubileum som uppmärksammas på 
olika sätt under året.
• Läs mer på gnesta.se 
och facebook @gnestakommun

GNESTA TAR SIKTE PÅ FRAMTIDEN
Med ett fördelaktigt 

geografiskt läge, 
dynamiskt företagsliv 

och en trygg småstads
karaktär har Gnesta 

kommit att bli en popu
lär ort att flytta till. Nu 

rustar kommunen för en 
rejäl befolkningsökning 
genom att öka tempot i 
nybyggnationerna. För 
tillfället växer helt nya 

stadsdelar fram.

Ann-Sofie Lifvenhage och Johan Rock-
lind.

– Jag såg det som en kul utmaning. I städbran-
schen finns många företag med dåliga affärs-
modeller och med fokus på fel värden. Det där 
ville jag ändra på, säger han.

Sagt och gjort. För Vardagsfrid ligger fokus 
på att leverera en modern premiumtjänst, det 
vill säga högkvalitativ hemstädning i prenu-
merationsform, samtidigt som man erbjuder 
sina anställda schyssta villkor och kollektiv-
avtal.

– En viktig del har varit att renodla verk-
samheten. Vi ska bara erbjuda en tjänst – 
men vi ska vara bäst på den. Och med den 
utgångspunkten inledde vi med att tacka nej 
till 70 procent av alla förfrågningar, till exem-
pel trappstäd, liksanering och flyttstäd, efter-
som det inte är vår kärnverksamhet. Det kan 
ju låta som ett paradoxalt sätt att driva före-
tag på men på så sätt har vi lyckats skapa väl-
digt tydliga strategier för rekrytering, kun-
dinhämtning, utbildning och certifiering. Vi 
har siktet inställt på den långsiktiga 50-lappen 
istället för den kortsiktiga tjugan.

En stor framgångsfaktor är att personalens 
välbefinnande sätts i första rummet.

– Vi letar alltid efter varma ögon som bryr 
sig, människor som kommer till jobbet och 
både ger respekt och känner sig respekterad. 
Det viktigaste är att våra medarbetare ska 
kunna förmedla en skön känsla. Genom att vi 
har en trygg profil och möjliggör för interna 
karriärvägar blir det roligare att komma till 
jobbet, helt enkelt.

Torkel Kristoffers ser också Vardagsfrid 

som ett sätt att verka för en bättre integration.
– Cirka 90 procent av våra medarbetare 

är utrikesfödda och många av dem kommer 
från ett utanförskap, det vill säga att de får sitt 
första jobb i Sverige hos oss. Jag ser det som 
att vi förbättrar rikssnittet för hur lång tid det 
tar för nyanlända att komma i arbete – vilket 
i förlängningen också motverkar de fördomar 
som finns.

Nyligen utökade Vardagsfrid sitt tjänsteut-
bud och erbjuder nu också kontorsstädning.

– Vi har ett gäng som är helt koncentre-
rade på kontor, och ett gäng som enbart job-

bar med hemstädning. På så sätt blir de exper-
ter på respektive område. Samtidigt har vi en 
intern akademi där man blir utbildad till städ-
specialist. Just nu utvecklar vi också en ledar-
skapsutbildning.

Hur ser framtiden ut för Vardagsfrid?
– Vårt mål är att skapa innanförskap genom 
sysselsättning för 250 medarbetare och vi har 
kommit halvvägs. I år har vi genomfört en 
ny omorganisation för att ladda om för nästa 
halvlek, och ta folk från utanförskap till ett bra 
schysst jobb, säger Torkel Kristoffers.

GASELL I STÄDBRANSCHEN
SATSAR PÅ GOD PERSONALVÅRD
När Torkel Kristoffers var 
pappaledig spånade han 

på nya affärsidéer. Han 
landande snart på städ-
branschen. Idag är hans 

företag Vardagsfrid ett 
av de snabbast växande 
bolagen i Sverige. Förra 

året utsågs det till Gasell-
företag – en bedrift som 

upprepas i år.

Torkel Kristoffers
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Vi skrev till redaktionen för att få mer infor-
mation och kom på detta sätt över mailadres-
sen till textilkonstnären Ronél Jordaan. Hon 
är verksam i Sydafrika och vid det tillfället 
fanns ingen återförsäljare i Norden.

Redan tidigare hade vi bokat en resa till 
Sydafrika och vår första fråga till konstnären 
var om det fanns något showroom längs vår 
resrutt. Vi fick en adress till en inredningsbu-
tik i Kapstaden. När vi besökte butiken blev 
förälskelsen omedelbar. Vi köpte två på plats 
och beställde ytterligare ett par. De är exklu-
siva, ger harmoni och lugn, passar verkligen i 
all typ av inredning och vid alla årstider.

Vi började läsa på om konstnären, hennes 
formspråk med naturen som inspirations-
källa, men också hennes engagemang och 
insats för att lära ut hantverket till en grupp 
ensamstående mödrar. Kvinnorna har genom 
genuin hantverkskunskap, gått från svår fat-
tigdom till att skaffa sig en ordentlig försörj-
ning med fast månadslön och trygga arbets-
förhållanden.

Hela konceptet bygger även på hållbar 
utveckling, vilket tilltalar oss. Tillverknings-
processen är både miljövänlig och djurvänlig.

När släkt, vänner och bekanta besöker 
vårt hem reagerar de utan undantag på dessa 
vackra inredningsdetaljer. Vi har även note-
rat att många, i smyg, petat på några riktiga 
stenar för att förvissa sig om huruvida de är 
av ull eller ej.

Flera har även påpekat att de är varma och 
sköna att sitta på såväl utomhus som inom-
hus.

Utifrån alla positiva reaktioner vi fått 
beslutade vi oss för att öppna upp möjlighe-
ten för fler att köpa detta unika hantverk och 
bidra till ett fantastiskt socialt engagemang. 

Vi har varit verksamma i två år och har kun-
der i Sverige, Danmark och Finland. Det vär-
mer i hjärtat att även kunna påverka för att 
minska fattigdomen och bidra till bättre mil-
jö och djurhantering. Som grädde på moset 
har vi förmånen att träffa så otroligt många 
nya trevliga människor.

UNIKA & VACKRA INREDNINGSSTENAR 
FÖR BÅDE HEM OCH OFFENTLIG MILJÖ

En tidningsbild på 
några naturtrogna och 

oerhört vackra 
inredningsstenar i to

vad ull fångade vårt 
intresse. De varierar 
i storlek från bords

dekoration till de 
riktigt stora som man 

kan sitta på vid ett 
soffbord eller vid den 

öppna spisen.

+46 70 536 03 92
+46 70 536 03 72
info@sewridesign.se
www.sewridesign.se

Vi tillverkar det mesta i aluminium men tan-
ken är att man inte ska se det förrän man kän-
ner tyngden och att arbetet håller sig lika fint 
från år till år. Ingen rost att slipa eller måla 
över – man kan göra roligare saker istället.

Kundsegmentet är till stora delar husföretag, 
små och stora byggbolag, privatpersoner och 
en del bostadsrättsföreningar men här hoppas 

vi på en rejäl ökning.
Det är viktigt att tillgodose små som stora 

kunder med bra service, tekniskt kunnande 
samt bra leveranstider, att kunden den slutpro-
dukt och arbete de förväntar sig.

Den senaste tiden har vi jobbat med en rad 
olika glasräcken utan glasklämmor som blir 
mycket stilrent och modernt. En annan vik-

tig bit med glasräcken är  monteringen där vi 
lyckats korta ledtiderna. Det är kanske inte det 
första man tänker på när man väl bestämt sig 
utan bara vad glasräcket kostar per lpm.

Efter många år i branschen vet vi vad som 
krävs så vi jobbar ständigt med utveckling och 
att hålla en rimlig prisnivå utan att för den 
skull tumma på kvaliteten. 

FÖRETAGSPRESENTATION

MED FOKUS PÅ 
HANTVERKSKÄNSLA OCH KVALITET

När kvalitet och 
hantverkskänsla är 

viktigt så är 
PE Creative den 

perfekta lösningen!
Behöver ni balkonger, 

trappräcken, 
glasräcken eller 

motorstyrda grindar 
eller bara en häftig 

spalje? Ta då  kontakt 
med oss och se vad vi 

går för.

PE Creative AB
Mob 070 93 10 940
www.franskabalkonger.se
www.pecreative.se
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För fyra år sedan bestämde de sig för att ta 
steget till en ny bransch.

– Pappa Ola hade flyttat till Stockholm 
och köpt en tomt där de skulle bygga sitt 
nya hus. I samband med det egna husbyg-
get i Svinninge utanför Vaxholm kom pap-
pa i kontakt med en byggfirma som han blev 
mycket imponerad av.

De hade rent och snyggt kring sig, höll 
tiderna och kalkylerna och var mycket kund-
orienterade.

Så småningom skapades fastighetsbolaget 
Signum med Ola och Fredrik Thunell som 
delägare tillsammans med byggbolaget LMR 
bygg, det företag som byggde Olas hus.

VD:n för byggbolaget var intresserad av att 
ta steget från att bygga villor till att äga fler-
bostadshus.

– I det bolaget fanns då cirka 60 anställda 
och en gedigen kunskap om produktion. Pap-
pa och jag tog beslutet att sälja de butiker vi 
hade och satsade på det som idag är Signum 
Fastigheter. 

Åhusen i Trosa, är idag ett av Signums bygg-
projekt. Det är 47 bostäder i en romantisk 
och idyllisk miljö.

– Vi har valt att fokusera på projekt som 
är lite större än de små och mindre än de rik-
tigt stora. Vi vill att våra bostäder ska ses som 
moderna pärlor, vackra landmärken. Det är 
fantastiskt kul att kunna påverka stadsbilden 
på ett positivt sätt, säger Fredrik Thunell. 

Åhusen, som är ritade av Pawiark och 

White Lilja arkitekter kommer att stå inflytt-
ningsklara 2019.

– Precis som i matbutiken så handlar det 
om att skapa känslor, våra fastigheter ska för-
medla känslan; här vill jag bo. Vi bygger hem 
med hög kvalitet, tanken är ju att de ska stå 
där i minst 100 år.

Signum Fastigheter står inför en kraftig 
expansion med målet att fördubbla omsätt-
ningen varje år de kommande åren.

Åhusen i Trosa och Fredrik och Ola Thunell, 
lilla bilden till höger.

FÖRETAGSPRESENTATION

SIGNUM BYGGER MODERNA 
PÄRLOR OCH VACKRA LANDMÄRKEN

Kunden är allt, vi ska 
inte bara leva upp till 

förväntningarna, vi 
ska försöka överträffa 

dem. Det säger Fredrik 
Thunell, marknadschef 

och tillsammans med 
sin pappa ägare av 

Signum Fastigheter. 
Insikt och erfarenhet 

som de båda har efter 
att i många år drivit 

tre Icabutiker.

Vi bygger hem 
med hög kvalitet, 
tanken är ju att de ska 
stå där i minst 100 år.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

32

INNOVATIONBOSTAD.COM



Johan Krouthén 
”Badflickor i Skanör”
58 x 78 cm exkl. ram Pelle Åberg 

”Clownen”
55 x 46 cm exkl. ram

Helmer Osslund 
”Norrländskt landskap”
38 x 61 cm exkl. ram

Lars Lerin ”Isle of Sky” 2002 76 x 105 cm exkl. ram

Exklusivt erbjudande för Svenska Dagbladets läsare, spara 1000 kr! 
Använd rabattkoden SVD  när du handlar något i vår webshop så erhåller du 1.000 kr  i avdrag på valfritt konstverk.

(gäller till 2017-09-30)

Hos oss hittar du alltid 
en spännande  kollektion 
klassisk, modern & nutida 
konst  ”Fine Art” till salu. 
Maila oss gärna om något 
specifikt ni söker som inte 
visas just nu.
Vi söker alltid efter nya 
konstverk att förmedla. Vi 
köper även kontant efter ert 
önskemål. Kontakta oss gärna 
för ett kostnadsfritt utlåtande. 
Välkomna!
johan@melefors.com

Ernst Billgren ”Glasblock” LTD 15 46.000 kr

Emilia Linderholm ”Livets Dans” Litografi, 57 x 67 cm
Ord 3.900 kr (använd kampanjkod SYDSV) Nu 2.900 kr

Robert Hilmersson ”Spotless” Artfine gicleé, 60 x 61 cm
Ord 3.500 kr (använd kampanjkod SYDSV) NU 2.500 kr

100-tals konstverk tillsalu, fri frakt hela landet!



– Kompositens hållbarhet är så mycket högre 
att det knappast går att jämföra med de andra 
materialen, säger han.

Kitchen Rocks startade 2015 och fokuse-
rar uteslutande på bänkskivor för kök, bad-
rum, fönsterbrädor, tvättstuga, vardagsrum 
med mera. Tillverkningen sker i en miljöan-
passad verkstad i Sjöbo och kunderna hittar 
man i hela södra Sverige.

– En annan sak som är väldigt bra med 
kompositen är att den finns i alla möjliga fär-
ger och mönster. Den stora utmaningen för 
den som ska köpa en bänkskiva blir då helt 
enkelt att bestämma sig för vilken variant 
man vill ha. Ett tips är att utgå från golvet och 
kakelplattorna för att hitta en skiva som fun-
kar ihop med övriga ytor.

Hela processen från att kunden väljer en 
bänkskiva till att Kitchen Rocks installerar 
den är snabb och smidig.

– Vanligtvis kommer kunderna ut till 
oss och tittar på materialprover. När de väl 
bestämt sig så tar de åter kontakt med oss när 
köket väl är uppsatt och stommar är monte-
rade. 

Nästa steg blir då för Kitchen Rocks att 
åka ut till kunden för att noggrant mäta inför 
monteringen av bänkskivan. 

– Vi åker alltid ut till kunden och mäter 
och millimeteranpassar skivan – det är ju så, 
att det aldrig är helt raka vinklar i ett kök. 
Efter mätningen tar det max 10 arbetsdagar 
för oss att bänkskivan på plats. Under den 

tiden sågar vi till och gör hål för diskho och så 
vidare, säger Jonas Bergljung.

Ser ni några trender?
– Det har blivit allt mer vanligt att man vill 
sätta sten på täcksidorna och istället för kakel. 
Det blir riktigt snyggt när man klär in alla 
ytorna i sten – det ser ut som en stor solid 
stenbit. Färgmässigt är trenden ganska blan-
dad men vi kan se att svart är på väg bort. 

Hur ser framtiden ut?
– Framöver kommer vi utöka vår maskin-
park och vårt lager för att på så sätt få en ännu 
större kapacitet och på så sätt hjälpa ännu fler 
kunder, säger Jonas Bergljung.

Läs mer på kitchenrocks.se

FÖRETAGSPRESENTATION

BÄNKSKIVOR 
I FRAMTIDENS MATERIAL

När det kommer till 
bänkskivor är det 

fortfarande granit 
och marmor som de 

flesta efterfrågar. 
Men frågar man 
Jonas Bergljung 

på Kitchen Rocks 
så är komposit 

framtidens material.

Den stora utmaningen 
för den som ska köpa 
en bänkskiva blir då 
helt enkelt att bestäm-
ma sig för vilken 
variant man vill ha. 

 

Årets Port 2017
Garageport med 

motor

12.900:-från •  Garageport till kampanjpris

•  Inklusive motor och handsändare

•  Välj till matchande entrédörr

•  Välj bland 2 olika ytor i 3 olika färger              
    och dekorer

Läs mer om kampanjen och hitta din närmaste         
återförsäljare på:   

www.hoermann.se/kampanj2017
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Drömvillan för seniorer
Trygghet. Bekvämlighet. 
Och funktionalitet. Våra 
villor för Seniorer skapar 
livskvalitet på ålderns höst. 

Med en senioranpassad villa kan du bo hemma  
längre i ett marknära boende med hög bekvämlighet 
och låga boendekostnader* som skapar trygghet.  
 
Oavsett om du väljer mellan fristående eller  
parhus så har alla våra hus 3 rum och kök,  
2 toaletter, välplanerad tvättstuga, inglasat  
uterum, garage och förråd. 
 
Besök vår webbplats för mer information.

Nu söker vi fler tomter!

Vi har byggt ca 160 villor

Claes Brechensbauer mobil: 070-563 69 00, claes@seniorvillor.se

Fyll i intresseanmälan på vår webbplats

*Exempel: en kontantinsats på ca 
30% ger dig en total boendekostnad 
på ca 4 000 kr/månad inkl. drift.   
(Tomtkostnad, ränta och egen kontantinsats 
påverkar boendekostnaden)

Vackrare
Upplever du också att det är en särskild
känsla i de kakelugnar som tillverkades
fram till 1920-talet? En skönhet som inte
kan uppnås med maskinell tillverkning?

I så fall tycker vi lika!
På www.antikakakelugnar.se hittar du
massvis med bilder på vackra, ståtliga,
ovanliga kakelugnar som du kan inspire-
ras av. 

Välkommen in!

Håves Kakelugnar
havekakelugn@hotmail.com | 070 – 348 29 10

www.antikakakelugnar.se

FÖR ETT

HÅVES KAKELUGNAR

HEM

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



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

VÄLKOMMEN PÅ HÖSTMÄSSAN

SE NYHETERNA 2018  
Husbilar och Husvagnar 2017 års modeller 

KABE, ADRIA, Dethle� s, Hobby, Carthago och Sunlight

VI HAR SVERIGES STÖRSTA UTBUD AV BEGAGNADE HUSBILAR OCH HUSVAGNAR FRÅN ALLA VÄLKÄNDA MÄRKEN: 
KABE, POLAR, ADRIA, HOBBY, TRAVEL MASTER, BÜRSTNER, DETHLEFFS... JÄMFÖR VÅRA PRISER MED ”BILLIGAST” PÅ BLOCKET!

Patrik Gustavsson
073-250 09 80

Oskar Lindgren
070-454 03 57

Urban Lindgren
070-454 03 59

Ted Fagerström
070-765 28 92

Mikael Nilsson
08-741 41 30

Hannu Kivinen
08-741 41 31

Mikael Olausson
08-741 41 32

Södertälje: Norrhemsv. 3, 08-550 990 01 

www.caravanhallen.se
Haninge: Kilowattv. 2, 08-741 31 00

www.caravanhallen.se

HÖSTMÄSSA 

SÖDERTÄLJE 

29/9-1/10
FRE 10-18, 

LÖ+SÖ 11-15

HÖSTMÄSSA 
HANINGE 

13/10-15/10
FRE 10-18, 

LÖ+SÖ 11-15

STORT UTBUDAV NYA OCHBEGAGNADEHUSVAGNAR OCH HUSBILAR!

MÄSS-

ERBJUDAN-

DEN!

Annons_Caravanhallen_Innovation_Bostad_248x178mm nyheter 2018.indd   1 2017-08-24   10:55:16
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Maison Forte är ett bygg- och fastighetsbolag med rötter i Mälardalsområdet. Vi driver just nu projekt i Eskilstuna och Nykö-
ping, men söker ständigt efter nya möjligheter på fler orter runt om i Sverige. Vi har lång erfarenhet av fastighetsutveckling av 
kommersiella fastigheter och bostäder med unik flexibilitet och valfrihet för kunderna.

OM OSS

E-post: info@maisonforte.se
Telefon: 0155-20 30 64

www.maisonforte.se

PÅGÅENDE PROJEKT
BASTENEN /NORRA ARNÖ

På Norra Arnö i Nyköping, med vattnet som närmsta 
granne producerar Maison Forte ett modernt och spän-
nande boende med ett sällan skådat läge. Här byggs 
exklusiva kedjehus om 111 kvm fördelat på två plan. 
Med såväl uteplatser som balkong finns möjlighet att 
fånga alla dygnets soltimmar. Egen båtplats ingår!

Egen båtplats
Stor altan & balkong
Laddbox för elbil
Exklusiva materialval
Golvvärme på båda planen
Gemensam bastuflotte
Inflytt våren 2018

Pris: från 3 300 000 sek
Avgift : 4 187 sek/mån
Storlek: 111 kvm
Rum: 5

KOMMANDE PROJEKT
KOGGEN /BRANDHOLMEN

MARIEBERG /NYKÖPINGSÅN

EXKLUSIVA KEDJEHUS VID VATTNET

Nära vattnet på populära Brandholmen kommer närma-
re 200 lägenheter med stora inglasade balkonger att 
uppföras. Här finner man trevliga promenadstråk, små-
båtshamn, skolor och restauranger.

I gtönskan längs Nyköpingsåns, strax norr Nyköpings 
centrum planeras en blandad bebyggelse bestående av 
lägenheter samt kedjehus/villor.

Kontakta oss för mer information:
Har du frågor eller önskar mer information om våra projekt i 
Nyköping är du varmt välkommen att kontakta oss på:

E-post: info@maisonforte.se
Tel: 0155-20 30 64

PÅGÅENDE FÖRSÄLJNING

HITTA DITT NYA BOENDE I NYKÖPING

KOGGEN MARIEBERG



Det vet Caroline Odd och Mia Adlemark. 
Tillsammans driver de Uni-FORM, ett före-
tag som specialiserar sig på rumslig formgiv-
ning.

Verksamheten startade 2012 i Västerås 
och Uni-FORM tar uppdrag från både pri-
vatpersoner och företag. Caroline och Mia 
berättar att allt fler företag inser vikten av att 
deras lokaler och interiör matchar företagets 
varumärke. 

– När det gäller företag så brukar vi all-
tid göra grundlig research för att ta reda på 
så mycket som möjligt och se vilka ledord 
kunden vill ska genomsyra verksamheten. 
Det försöker vi sedan omsätta i det rumsliga, 
säger Caroline Odd, och fortsätter:

– Om ditt företag ligger i framkant vad 
gäller exempelvis teknisk utveckling och 
moderna produkter, skapar du mer förtroen-
de om detta även avspeglas i de lokaler där 
verksamheten bedrivs.

Förmåga att vara lyhörda inför vad kunden 
vill ha, tänker och känner, skapar förtroende, 
menar Mia Adlemark.

– Vi jobbar för att göra det där lilla extra, 
skapa ett mervärde och överträffa kundens för-
väntningar i varje enskilt uppdrag, säger hon.

På privatsidan får Uni-FORM både 
homestylinguppdrag i samband med 
bostadsförsäljningar och många andra inred-
ningsuppdrag.

– Vi är duktiga på att skapa en röd tråd 
inredningen, ett enhetligt uttryck, som gör 
att rummen harmoniserar med varandra. Vi 
är också bra på att trolla fram ett nytt uttryck 
med befintliga möbler och detaljer. Många 

tror att man alltid måste köpa helt nytt, men 
det går att göra väldigt mycket med sådant 
man redan har. Man kan skapa underverk 
genom att möblera om, måla vissa möbler 
och/eller väggar och komplettera det befint-
liga med lite nytt.

Hur går det till?
– Vi lyssnar in vilken stil kunden gillar bäst, 
ser över planlösningar, ger möbleringsför-
slag, belysningslösningar och helhetskon-
cept till sista touchen om så önskas. Den sis-
ta touchen vill många ibland tro att, ”ja men 
det kan vi fixa själva”. Vad många missar är att 
det där sista, som till exempel vilka kuddar, 
viken tavla/väggprydnad som skall hänga 
var, de små prydnadssakernas placering, typ 
av krukväxt och så vidare har en otroligt stor 
inverkan på helheten. När vi förklarar för 
våra kunder vad vi menar, slutar det oftast 
med att de lämnar över helheten till oss, säger 
Mia Adlemark.

Märker ni av några särskilda trender?
– Även om trender är något som vi förhål-
ler oss till, så försöker vi alltid hitta våra egna 
uttryck och infallsvinklar så att det vi skapar 
får en unik touch, en wow-känsla, som blir 
något mer än vad kunden trodde var möjligt, 
säger Caroline Odd.

Läs mer på uni-form.nu

FÖRETAGSPRESENTATION

ALLT FLER TAR HJÄLP 
AV PROFESSIONELLA INREDARE

Att inreda handlar inte 
bara om att skapa 

trivsamma lokaler. Med 
väl genomtänkt 

möblemang, färgsätt
ning och belysning får 

man en miljö som 
skapar harmoni och 
trivsel och blir såväl 

funktionell som 
estetiskt tilltalande. 

Småländskt hantverk sedan 1914

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

Uni-
FORM

Formgivning av rum och miljöer
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Nya CTC EcoVent i350F ger dig ett betydligt tystare
inneklimat samtidigt som den sparar upp till 40 %
mer än en vanlig frånluftsvärmepump.

Tystare och  
smartare än en  
frånluftsvärmepump!

Nyhet!
www.ctc.se

Mest varmvatten i klassen! CTC EcoVent 
i350F producerar över 300 liter varmvatten.

Med kompressorn placerad på utsidan  
får du ett betydligt tystare inneklimat!

Installeras med Sveriges mest sålda 
luft/vattenvärmepump CTC EcoAir 
för högsta energibesparing.

 

Boka ett  kostnadsfritt  
hembesök på ctc.se och  få 5 triss!

* Energiklass - golvvärme. Energiklass radiatorer A++.  
 I paket med CTC EcoAir 510M.
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INTRODUKTIONS-
ERBJUDANDE
Nu lanserar vi en uppgraderad version av vår mest populära fönstermodell som vi döpt till 
Design Briljant. Anledningen är enkel; med Design Briljant får du ett fönster som skyddar 
mot väder och vind på riktigt! Dessutom får du design som passar ditt hus både invändigt 
och utvändigt. Kontakta din återförsäljare idag så får du veta mer.

PROOFPROOF
WATER

WIND

HÖSTKAMPANJ PÅ 
ORDINARIE SORTIMENT

VI FIRAR VÅR NYA FÖNSTERMODELL MED  
EXTRA BRA PRISER PÅ HELA VÅRT ORDINARIE 

SORTIMENT. PRATA MED DIN ÅTERFÖRSÄLJARE.

WWW.WESTCOASTWINDOWS.SE 

HÅRD UTSIDA, HEMTREVLIG INSIDA
*Erbjudandena gäller hela v. 36-39. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. 

Bygg ut huset 
fast du inte är 
stenrik. 

RABATT PÅ 
BYGGMATERIAL!

Fo
to

gr
af

 A
nd

re
as

 L
in

d

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 2018!

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

Med oss blir du hemma med det mesta



www.nordan.se

 
När barnen äntligen somnat är det skönt att bara njuta av tystnaden. Med fönster och dörrar från NorDan 
Kvillsfors-serien kan du stänga ute ljudet från bullriga miljöer. Vi har produkter med mycket bra till extremt 
bra ljudreduktion. Kontakta oss för mer information.

Fönster med  ljudreduktion Rw 60 dB

NorDan AB har Sveriges bredaste produktutbud för traditionella och moderna hem. Som en av de största lever-

antörerna förser vi, genom våra återförsäljare, hela Sverige med fantastiska fönster, fönsterdörrar och entrédörrar. 

STÖRSTA  
MÖJLIGA  
TYSTNAD



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 skogs-
bränslets kretslopp, säger Karina Pedersen 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 grå-
zon mellan skogsvärlden och energiprodu-
centerna där ansvaret för att sluta kretslop-
pet 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 återfö-
ras 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 åter-
för 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, levere-
rar och sprider ut den hos markägarna. Vi har 
både egna duktiga anställda och specialma-
skiner för att hantera de stora askmängderna. 
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  

innan 2050, och därför är 
det viktigt att fasa ut de 

fossila bränslen. Bränsle 
från skogen 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 vatten-
rening, CO2-upptag och  

biologisk mångfald.

HELT KRETSLOPP 
MED ASKÅTERFÖRING

Karina Pedersen, Askungen  
Vital.
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PB teknik en stark projektör av VVS för hotell och 
bostäder. Den samlade kompetensen hos våra 
medarbetare klarar alla områden inom VVS. 
PB teknik är specialister på projektering av VVS för 
fantastiska hotell. På Steam  Hotel i Västerås var 
vi med och bidrog till tekniken. Vi fick förtroendet 
att projektera 220 rum, spa-avdelning, restaurang 
och Skybar.

Ge PB teknik förtroendet för ert företag 
också. 
Kontakta oss idag för en offert.
Torbjörn Lång 08-564 859 52 eller 
torbjorn.lang@pbt.se

PB teknik AB
Vretenvägen 2, 171 54 Solna,
Tel. +46 (0)8 564 859 50, Fax. +46 (0)8 564 859 60, mail: pbt@pbt.se

STEAM HOTEL VALDE PB TEKNIKSTEAM HOTEL VALDE PB TEKNIK



MATSALSERBJUDANDE  24.800 SEK  
(Ord. 40.000 SEK) Gäller under 

september 
& oktober!

Missa inte chansen att köpa ett vackert matsalsmöblemang 
inkluderat 6 matsalsstolar med bord tillhörande i-läggskiva 
för endast 24.800 kr (inkl. moms, ex leverans, ordinarie pris 

är 40.000,00 kr (inkl. moms, ex leverans). 
Möblerna är tillverkade av förstklassiga material för hand 

direkt vid snickeri - kontakta oss vid intresse.

Väl färg och finish, tyg och antikpatinering

Besök vårt Showroom på Stortorget 17  i Malmö    |    Telefon  040-665 56 56     |      www.wendelininterior.se

Vid köp av matsalsgruppen 
i Gustaviansk stil beställer du 
även samtliga skänkar och 
vitrinskåp för 20% rabatterat pris. 

MÖBLER OCH INREDNING FÖR TIDLÖSA HEM

Med en gemensam kärlek för möbler och inredning, driver 
makarna Henriette och Philip - WENDELIN INTERIÖR 
baserat i Malmö som säljer klassiska designer så som 
Gustavianskt, Rokoko, Empir och Engelsk 
Chippendale. Högkvalitativa stilmöbler till svenska hem. 
Kollektionen är inspirerad utav kända möbelstilar som 
sträcker sig tillbaka till 1700-talets Europa där bildhuggeri, 
eleganta konturer och penseldrag är starka karaktärsdrag. 

Hos WENDELIN INTERIÖR kan du handla möbler och 
inredning till ditt hem med gott samvete. Vårt trä är 
certifierat från plantage, alla finish produkter är vatten- 
baserade och restprodukter är använda eller återvunna. Möb-
lerna tillverkas omedelbart efter beställning, så du kan även 
bestämma färg, finish och tyg. 

Kollektionen är speciell då den är en unik tolkning av det 
möbelarv som än idag lever i moderna hem. 

Samtliga möbler är tillverkade av förstklassiga material och 
direkt vid snickeri. Varje bräda är kvalitetskontrollerad 
individuellt, alla möbler är målade i 7 lager färg, beslagen är 
gjutna i mässing och samtliga bildhuggerier är gjorda för hand.

Vår ambition är att vara svenska inredare och 
privatpersoners självklara val vid små och stora projekt för 
hem och kommersiella platser så som hotell och 
restauranger.  

Kontakta oss om du har vidare frågor, önskar att beställa eller 
för att boka ett möte.

HERR & FRU WENDELIN

SKÄNKAR 
& VITRINSKÅP 
20% RABATT 
 VID BESTÄLLNING 
AV MATSALSGRUPP



Den har skapat ett intresse hos beställaren att ha ett material som 
inte består av skivor eller trä men som fortfarande är lika tåligt 
som puts. Murade fasader är i princip underhållsfria. Murfogen 
behöver sällan förbättras oftare än vart 30:e-40:e år, beroende på 
väder och vind.

Allteftersom murade fasader blir populärare ökar också utbu-
det av tegel. Magnus upplever att det har kommit in fler typer 
av stenar på marknaden. Murbruket har traditionellt sett varit 
anpassat för det tegel som tillverkades förr i Sverige. Idag impor-
teras den största mängden sten och därför har tillverkarna tving-
ats anpassa murbruken efter stenen i en större utsträckning. Om 
det uppstår sprickor är det oftast inte fogen som har gett med sig 
utan stenen. Murbruket blir för starkt så det drar sönder stenen.

Tidigare har murbruk inte varit vårt fulla fokus men vi ser 
nu ett större behov och jobbar nära våra kunder för att utveckla 
produkterna. Combimix har ett brett utbud av murbruk i olika 
klasser och kulörer. “Vi är lyhörda för våra kunders åsikter och 
har gjort förändringar under åren, för att idag ha en produkt som 
efterfrågas av marknaden.” berättar Magnus. Idag använder sig 
Combimix av ett flertal baser men det finns behov att utveck-
la dessa mer och använda sig av flera olika baser för att anpassa 
murbruken till fler stenar.

Combimix har inlett ett samarbete med Randers Tegl, en av 
branschens största leverantörer av murverkskonstruktioner. 
Combimix levererar murbruket till dem. Ett spännande samar-
bete och en mycket bra lösning för båda parter säger Magnus.

Det var ett par år efter den stora fuktdebatten som Combimix, 
som utvecklar och tillverkar mineralbaserade produkter för 
byggindustrin, utvecklade sitt tvåstegstätade putskoncept Com-
bi-Drain®. 

Magnus Wiberg, produktansvarig på Fasad, förklarar att man 
valde att sätta företagets traditionella tjockputssystem på distans 
ifrån väggskivan för att på så sätt få en dräneringsspalt på tolv 
millimeter där eventuell inträngande fukt kan dräneras ut i bot-
ten av systemet.

– Vi tar alltså isoleringen utanför vindskyddsskivan och put-
sar den med tjockputs på gammalt traditionellt sätt.

De senaste åren har murade fasader fått en rejäl 
uppsving på marknaden. Magnus Wiberg, Fasads

ansvarig på Combimix tror att en av anledningarna 
är fuktdebatten gällande putsade fasader.

MURBRUK PÅ   FRAMMARSCH

Putskonceptet där    tradition möter innovation

FÖRETAGSPRESENTATION

Efter fuktdebatten 2007 har branschen arbetat 
för att utveckla fasadsystem med minimal 
läckagerisk. Ett av dem är Combimix
tvåstegstätade putskoncept CombiDrain® vars 
försäljning exploderat i år.

Vi är lyhörda för 
våra kunders åsikter 
och har gjort
förändringar under 
åren, för att idag 
ha en produkt som 
efterfrågas av 
marknaden.
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44

INNOVATIONBOSTAD.COM



MURBRUK PÅ   FRAMMARSCH

Putskonceptet där    tradition möter innovation
Jonas lund, vd på Combimix, inflikar att hemligheten bakom 

det hela är putsfästet Combi som skapar luftspalten som gör att 
man får en isolering från vindskyddskivan och även ett mindre 
luftombyte så att det inte står helt stilla.

– Det är det enda som skiljer Combi-Drain® från vårt traditio-
nella putssystem, förklarar han.

Magnus berättar att efterfrågan på Combi-Drain® har ökat sta-
digt de senaste åren i och med Boverkets regler och att försälj-
ningen exploderat i år.

– Det tar alltid ett tag att arbeta in nya koncept men nu märks 

det att även konstruktörer och arkitekter uppskattar Combi-
Drain®. Eftersom vår dräneringsspalt syns på bilder blir det tyd-
ligt för de som inte får så mycket information gällande fasadsys-
temen, säger han och fortsätter:

– Eftersom det är få arbetsmoment som förändras så blir det 
förhållandevis billigt för slutkunden. Andra system som vi kon-
kurrerar med, exempelvis ventilerande system, har väldigt många 
moment som tillkommer. Mervärdet är att det här systemet är 
gjort på mineralull som är brandsäkert och skyddar mot buller.

LÄS MER PÅ:  
www.combimix.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS

45

INNOVATIONBOSTAD.COM



Nyproducerat 
från 12 245 kr/m2

5 rum och kök för 1,57 miljoner i Stockholm.

Nyproducerat.

Kan det låta rimligt?

Kika på vårt hus Linnea.

Tack vare ett rationellt och hållbart byggande kan vi leverera 

högklassigt boende till marknadens absolut bästa pris.

Utan att tulla på vare sig kvalitet eller miljöhänsyn. Tvärtom gör vår 

förfinade produktionsprocess i en kontrollerad miljö i våra fabriker 

att vi kan reducera spill likväl som förfina kvalitetsarbetet.  

Vår nya väggkonstruktion EnergyWall är kanske  

marknadens klimatsmartaste för småhus.

Dessutom har vi full koll på råvaran, vi vet vart ditt hus växte upp.

Ett smartare val helt enkelt!

alvsbyhus.se



Helmassiva träkök - mycket bättre.

KÄLLDALEN VITPIGMENT – ÄKTA RAKT IGENOM

Rådmansgatan 35, Stockholm   

Telefon: 08-674 47 70   Öppettider: Måndag - fredag 10-18, Lördag 11-15, Söndag stängt   www.kungsaterkok.se

15-årsjubileum!
Välkommen in och fira 

med oss och ta del 
av fina erbjudanden!



PÅ HSB.se/bospar BERÄTTAR VI MER

HSBs BOSPARANDE KAN 
ÖPPNA DÖRREN TILL 
BOSTADSMARKNADEN

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga 
insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. 
Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på fondens sammansättning 
och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. På swedbankrobur.se fi nns faktablad, 
informationsbroschyrer och fondbestämmelser.

Alla kan köpa bostad i HSB, men som bosparare kan du få
förtur till både hyresrätter och nybyggda bostadsrätter. Du får 

möjlighet till ett sparande med bankgaranti och kan välja etiskt 
fondsparande om du vill. Och du får köpa till fast pris, 

utan stressande budgivning.


