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 Att ha tak över huvudet är ett grund-
läggande behov. Därmed är det inte för-

vånande att bostadsfrågor väcker intresse, 
engagemang och kanske framför allt känslor 

hos de allra flesta. Mäklarsamfundet samlar drygt åttio pro-
cent av Sveriges fastighetsmäklare.  Vi verkar för långsikti-
ga och konsumentvänliga spelregler på bostadsmarknaden 
och en ökad förståelse för fastighetsmäklarnas expertroll. 
Fastighetsmäklare är förmodligen den yrkesgrupp som träf-
far flest bostadskonsumenter. Vi märker att intresset för 
fastighetsmäklarens roll på bostadsmarknaden ökar, något 
som inte minst vår kundombudsman, som tar emot runt 
tretusen samtal från konsumenter per år kan vittna om. 
Många av dessa samtal handlar om vad de kan förvänta sig 
av fastighetsmäklartjänsten, vad som ingår och vilket ansvar 
mäklaren, köparen och säljaren har.

Intresset för fastighetsmäklaryrket märks också på hög-

skolor och universitet. Det är stort söktryck på utbildning-
arna. I skrivande stund finns runt 7 000 f astighetsmäklare 
registrerade hos den statliga tillsynsmyndigheten Fastig-
hetsmäklarinspektionen. Det är det största antalet någon-
sin. Det leder till hård konkurrens och pressade arvoden. 
För många fastighetsmäklare är tillvaron långt ifrån det 
guld och gröna skogar som vissa tycks tro är ett naturtill-
stånd i branschen.  Mäklarsamfundets medlemsundersök-
ningar visar att majoriteten har en årsinkomst runt 300 – 
500 000 kr, ungefär som en sjuksköterska eller gymnasie-
lärare. Endast någon procent har årsinkomster över miljo-
nen. Det råder inget tvivel om att det är ett hårt arbete med 
många och långa timmar, oberoende av var i landet mäkla-
ren är verksam.

Fastighetsmäklaren är expert på bostadsaffären och ska 
med trygghet och tydlighet guida både köpare och säljare 
genom hela affären. Idag har mäklaren bättre förutsättning-

ar än någonsin att göra just det. Med höga utbildningskrav, 
en stark statlig tillsyn och en tydlig fastighetsmäklarlag som 
är tvingande till konsuments fördel kan svenska fastighets-
mäklare leverera en mäklartjänst i världsklass. Digitali-
seringen skapar dessutom nya möjligheter för branschen 
att marknadsföra objekt och kommunicera med kunder. 
Just nu pågår till exempel flera initiativ för att göra bud-
givningsprocessen tryggare med hjälp av digitala verk-
tyg. Fastighetsmäklarbranschen har påbörjat resan mot en 
digital framtid. Vi vet varken hur slutmålet eller stationer-
na längs vägen kommer se ut, men vi vet att det är en resa 
som bransch och konsument gör gemensamt för att vi även 
i framtiden ska kunna flytta tryggt och säkert när vi önskar 
och behöver.  

Joakim Lusensky 
Analys- och kommunikationschef | Mäklarsamfundet

Tryggare budgivning med hjälp av digitala verktyg

JOAKIM LUSENSKY

Bli kvitt möss och råttor!

Startkit två rum. Innehåller Mus & Råttfritt 
80DG2 med en täckyta på upp till 80 m² 
och Mus & Råttfritt 30 med en täckyta på 
upp till 30 m². 

Mus & Råttfritt™ 
80DG2+30

80+30

Products by Miljöcenter AB • www.miljocenter.com

INNOVATIONBOSTAD.COM

Läs 
mer 

på

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

2

INNOVATIONBOSTAD.COM



 

Sveriges lägsta priser och högsta kvalitet!

25-48 kvm med allrum, kök och två sovrum, vinterbonade, WC/dusch, tvättmaskin, diskmaskin, luft-luft-
värmepump, och fullt möblerade.

www.rullebo.com

Rullebo är flyttbara hus på hjul - byggda enligt svenska byggnormer för svenskt klimat.
Vi gör också kontor och förskolor i moduler.

Ring Calle Kindbom för vidare info, 070-551 50 23, calle@rullebo.com

GODKÄND
FÖR

ÅRETRUNT-BOENDE

Fritidshus eller Åretruntboende?

NYHET! 
Förstorad Attefall i två plan.
Läs mer på www.rullebo.com

– 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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Besök gärna vår hemsida, www.karlsbergsgard.se

Vi har en stor sortering av vanliga och ovanliga skinn.
Från djur som vuxit upp på fårgårdar runt om i Sverige, som vi hoppas haft ett bra liv 
och behandlats väl. Från djur från vårt eget land, som har ett av världens strängaste 
djurskyddsregler. Från ett djurslag som betar fint i vår natur, ger oss fin ull, gott kött 

och fina skinn! Kan det bli bättre?!

Några av våra återförsäljare
Apotekarens Trädgård ● Babyproffsen ● Expressen LEVA & BO ● Ebbes Butik ● Ellos ● Gunnebo Slott ● Hjärterum ● IRIS Hantverk ● Kilands Mattor 

Lammskinnsbutiken.se ● Malmstens Butiken ● NK Lek & Baby ● Skansen ● Svenskt Tenn ● Svenssons i Lammhult ● Svensk Hemslöjd

Karlsbergs Gård erbjuder
NATURLIGA SVENSKA FÅR- OCH LAMMSKINN

– Nya regler har gjort att privatpersoner inte 
längre har möjlighet att köpa råttgift över 
disk och snart blir även musgift förbjudet. 
Samtidigt är gifterna inte alltid så effektiva 
eftersom vissa råttpopulationer kan utveckla 
resistens, berättar Björn Lindberg, produkt-
chef för Silverline – ett företag som utveck-
lar olika lösningar för hem- och trädgårds-
skötsel, däribland Silverline Mus&Råttfritt 
som med hjälp av ultraljud och elektropulser 
skapar en ogästvänlig miljö för skadedjuren.

Alla som fått oönskat besök av gnagare vet 
hur obehagligt det kan vara. Råttor och möss 
smutsar ner, gnager och skapar en ohygienisk 
miljö. Många människor har också fobier för 
gnagarna och upplever dem som mycket obe-
hagliga.

– Vår teknik fokuserar på att se till att ska-
dedjuren inte vill ta sig in i lokalerna, istället 
för att man ska behöva ta kål på dem, säger 
Björn Lindberg.

Hur fungerar det?
– Avskräckarna finns i olika varianter som 
ansluts till väggkontakten. Den skickar sedan 
ut ultraljud på varierade frekvenser i rum-
met. Detta stör skadedjurens förmåga att 
kommunicera och varna varandra och skapar 
en odräglig miljö för dem. De mer avancera-
de avskräckarna skickar samtidigt ut elektro-
pulser i elledningarna vilket gör att skadedju-
ren undviker att använda dessa som spring-
vägar samt att gnaga på dem– det är nämli-
gen ett vanligt problem att skadedjur gnager 
på elledningar vilket kan orsaka både kort-
slutningar och bränder, säger Björn Lindberg.

Enheten skyddar rummet den installeras 

i, ultraljudet kan inte penetrerar väggar, men 
det går enkelt att komplettera med fler enhe-
ter i ytterligare rum om man vill ha ännu bätt-
re skydd.

– Det är också viktigt att man placerar 
enheten så ljudet kan flöda fritt – möbler, tex-
tilier dämpar annars ultraljudets effekt. 

Förråd, vind, källare, garage och sommar-
stugor är särskilt utsatta för skadedjursan-
grepp.

– Men egentligen kan ju möss och råttor ta 
sig in överallt. Därför gäller det att förebygga 
och vidta försiktighetsåtgärder innan problem 
uppstår. Till exempel ska man se till att inte 
ha födoämnen liggandes framme och det är 

också lämpligt att täta igen eventuella hål och 
springor i fasaden.

Silverlines produkter finns att köpa både i 
dagligvaruhandeln och på byggvaruhus.

– De går att köpa både styckevis eller i oli-
ka kit där flera olika enheter ingår för ett mer 
omfattande skyddssystem, säger Björn Lind-
berg.                        

 Läs mer på silverline.se

FÖRETAGSPRESENTATION

MUSFRITT MED INNOVATIV TEKNIK
Nu när det börjar bli 

höst och kallt blir det 
också tuffare för möss 

och råttor. Därför söker 
de sig gärna inomhus 
för att hitta föda och 

värme – något som är 
mindre uppskattat av 

oss människor. Men 
med modern teknik kan 
man slippa skadedjuren 

på ett miljövänligt och 
giftfritt sätt.

Avskräckarna 
finns i olika  
varianter som  
ansluts till  
väggkontakten.
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– Vi är väldigt stolta och glada. Det är vår 
stora satsning på design och funktion men 
framför allt innovation ihop med formgiva-
re som till exempel Markus Johansson och 
Sami Kallio som gjort att vi fått fina utmär-
kelser, säger Hans Karlsson, grundare och 
VD för Hans K.

Hans Karlsson har arbetat i möbel-
branschen sedan sextiotalet och hela hans 
släkt är inblandad med möbler. 

Idag är möbelmärket väletablerat och 

starkt förknippat med hög kvalitet, nyda-
nande designtänk och gedigen formkänsla. 

– Min far var finsnickare och gjorde fle-
ra moraklockor men också en trälåda med 
ytbehandlingsmanual till svenska skolor på 
sjuttiotalet, säger Hans Karlsson.

Kunskapen är således gedigen i familjen. 
Hans Karlsson är entreprenör ut i fingerspet-
sarna och tänker alltid innovativt, samtidigt 
som han har känsla för rådande trender. Det 
syns inte minst på det samarbete som Mar-

kus Johansson och Hans Karlsson inledde 
för fem år sedan. Markus Johansson gick på 
HDK och arbetade sedan fram pinnstolen 
ZigZag – och på den resan är det.

 – Vi är enormt glada för de fina utmär-
kelserna och de skapar naturligtvis ringar på 
vattnet. Men möbelbranschen är ingen lätt 
bransch och vindarna har blåst både här och 
där under alla decennier. Men trägen vinner, 
säger Hans Karlsson.

Läs mer på hansk.se

Förra året blev Hans 
Karlsson tillsammans 

med Sami Kallio vinnare 
av det prestigefyllda 
priset Design S med 

stolen Y5, som ges ut i 
Stockholm av Svensk 
Form. I år har stolen 

blivit vinnare i German 
Design Award 2018 

i Tyskland.

PRISREGN ÖVER HANS K

Det är vår stora 
satsning på design, 
funktion och innovation 
tillsammans med våra 
formgivare.

FÖRETAGSPRESENTATION

Hans Karlsson, VD för Hans K

Formgivare Sami Kallio
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VI RITAR OCH BYGGER KUNDUNIKA STENHUS I KATEGORIN MODERN LIVING

– När jag jobbade med mina olika inrednings-
projekt så insåg jag att det saknades vissa typer 
av möbler och bestämde mig helt enkelt för att 
ta fram dem själv, säger hon.

Möbelkollektionen säljer hon via caroli-
neek.se och återförsäljare runt om i Sverige, 
bland annat på NK, samt i Danmark, Norge 
och England.

– För mig handlar det inte om att hela 
tiden pumpa ut möbelnyheter. Snarare vill 
jag att kollektionen ska vara mer tidlös och 
hänga kvar – de har en enkelhet som samti-
digt utstrålar elegans. Jag jobbar i huvudsak 
med två färger: Labrador brown och Panther 
black.  Labrador brown kulört som innehåller 
en kopparton vilket bjuder in till en mjukare 
känsla i inredningen. Panther black är den färg 
vilket ger en extra tyngd och elegans i inred-
ningen, säger Caroline Ek.

Som inredningsdesigner tar hon uppdrag 
både åt privatpersoner och företag. Uppdragen 
kan skilja sig mycket åt men de har ändå en hel 
del gemensamt.

– Det handlar alltid om att vara inlyss-
nande och lyhörd inför vad kunden vill upp-
nå. Ofta är det många viljor inblandade och 
då kan det vara en utmaning att navigera mel-
lan alla önskemål. Samtidigt har de ju anlitat 
mig av en anledning och jag kan ju med min 
erfarenhet och blick se vad som fungerar och 
inte. Under processens gång så är det viktigt 
att visa kunderna så mycket som möjligt och 

göra dem involverade i de olika stegen.
En annan utmaning är att skapa en enhet-

lig känsla i bostaden.
– Olika rum kan förstås ha olika stilar men 

om det spretar för mycket så blir det inte slut-
resultatet bra. Jag strävar alltid för att få till en 
enhetlighet i uppdraget, säger Caroline Ek.

Caroline Ek har ett stort nätverk av hant-
verkare och kreatörer.

– På så sätt kan jag sätta ihop ett dreamte-
am inför varje uppdrag och därmed lösa upp-
gifterna på ett mycket effektivt sätt, säger hon.

Vilka är de rådande inredningstrenderna?
– Nu har man börjat använda textilier i allt 
större utsträckning och samtidigt vill folk ha 
ännu mer färg, vilket är jättekul. Tidigare har 
det varit lite väl mycket pasteller men nu ser 
man mer styrka i kulörerna. Det är ett holis-
tiskt tänk mellan textilier, färg, belysning, 
inredning och unika accessoarer vilket gör 
varje projekt unikt. Det gör att det inte går 
inte att ha tråkigt på jobbet för min del.

– Det är också tydligt att allt fler av kunder-
na har bra koll på vad de vill ha. Det finns så 
mycket inspiration i olika plattformar. Samti-
digt känner jag ett större behöv av att få hjälp 
med sitt hem och inreding idag. Människ-
or vill lägga fokus på det som de är bäst på. 
Tiden finns inte idag att göra felköp. Då är det 
en självklarhet att ta hjälp av en inredare, säger 
Caroline Ek.

Läs mer på carolineek.se

FÖRETAGSPRESENTATION

DE FIXAR EN ENHETLIG 
INREDNINGSDESIGN

I över 10 år har 
Caroline Ek jobbat som 
professionell inredare. 

Samtidigt designar, 
producerar och 

utvecklar hon en helt 
egen möbelkollektion – 

Coco Collection, en 
serie soffbord, 

sideboard, speglar i 
plåt och stål. 

Kollektionen innehåller 
även accessoarer.

C A R O L I N E  E K
INTERIOR & FURNITURE DESIGN
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Betzo’s glashållare har en design som låter 
ditt champagne- eller vinglas vila säkert 
i en båge runt glaset. Glashållaren står stabilt 
i alla underlag, t.ex. gräs eller sand där den 
kan stickas ned i marken.

Betzo’s flaskhållare för champagne- eller 
vinflaskor har också den en unik design vinflaskor har också den en unik design 
som låter flaskan stå säkert på alla underlag.

För fler produkter och tips på julklappar. 

www.betzo.se

Betzo erbjuder tidlösa picknick 
produkter med en unik design som 
gör att varken glas eller flaska kan 
vicka omkull.

INNOVATIONBOSTAD.COM



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

8

INNOVATIONBOSTAD.COM

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

VÅRA SHOWROOM:
WHITEGOODS / Svandammsvägen 42 / Hägersten

ODD JOB / Förrådsvägen 2, Hus C / Lidingö

STENBÄNKSKIVOR
SOM ALLA HAR 
RÅD MED!
Tidlös elegans!

Stenbänkskivor av granit, kvarts, 
marmor direkt från tillverkaren.

Inspirerande julklappstips

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Vackra smycken 
för hem 
& trädgård 

Smycka
fasaden TRADSPIRA.SE

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Vackra smycken 
för hem 
& trädgård 

Smycka
fasaden TRADSPIRA.SE

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Vackra smycken 
för hem 
& trädgård 

Smycka
fasaden TRADSPIRA.SE

FÖRETAGSPRESENTATION

EFTERLYSNING...
VI SÖKER byggherrar, kommuner, entre-
prenörer och medarbetare som liksom 
vi vill skapa goda miljöer med klassisk 
stadsbyggnad och med modern husbygg-
nadsteknik. Med moderna 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.

LBE ARKITEKT AB
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
0470-74 62 50
mats.elgstrom@lbearkitekt.se

Kvarteret Hallen, Växjö

Ny stadsdel, idéskiss Karlskrona  

Kvarteret Kolonin, Biskopshagen, Växjö

Kvarteret Kolonin, Biskopshagen, Växjö Torparängen, Växjö, tidig idéskiss

Östra Lugnet, Växjö, idéskisss

FOTO: P-E SANDEBÄCK

FOTO: BOJE HULTMAN
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Norra Arnö
På Norra Arnö i Nyköping bygger Maison Forte 
exklusiva kedjehus med vattnet endast ett sten-
kast bort. Husen byggs med ett ytskikt av vack-
ert tjärvitriolbehandlad träpanel och egen car-
port. Till husen hör en altan om 42 kvadratmeter 
och en balkong om 24 kvadratmeter. Här finns 
möjlighet att fånga alla dygnets soltimmar!
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Byggstart: Sommar 2017
Inflytt: Vår 2018

Marieberg

Brandholmen

Maison Forte är ett bygg- och fastighetsbolag med rötter i Mälardalsområdet. Vi driver just nu projekt i Eskilstuna och Nyköping, 
men söker ständigt efter nya möjligheter på fler orter runt om i Sverige. Vi har lång erfarenhet av fastighetsutveckling av kom-
mersiella fastigheter och bostäder med unik flexibilitet och valfrihet för kunderna.

OM OSS

Ett hus 

kvar!

På Brandholmen strax öster om Nyköpings cen-
trum planerar Maison Forte att uppföra lägen-
hetsprojektet Koggen.

Första etappen består av 48 lägenheter fördela-
de över tre punkthus. Bostäderna är utformade 
som 2-3 ROK i storlekarna 50-70 kvadratmeter. 
Samtliga lägenheter utrustas med stora uteplat-
ser eller balkonger om 20 kvadratmeter.
Upplåtelseform: Bostadsrätt/hyresrätt
Försäljningsstart: Vinter 2017
Byggstart: Sommar 2018

I Marieberg vid Nyköpingsåns grönska planerar 
Maison Forte tio st friliggande villor om 148kvm. 
Villorna byggs med en genomgående hög stan-
dard i två plan med en stor takterrass om 
65kvm.
Upplåtelseform: Äganderätt
Säljstart: Höst 2017
Byggstart: Början 2018

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

WWW.MAISONFORTE.SE

Pågående projekt i Nyköping

INNOVATIONBOSTAD.COM
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– Det roligaste med mitt jobb är att  få vara 
kreativ och se hur saker växer fram. Det 
behöver inte vara något supersnyggt – jag 
berör helst genom att vara rolig, säger hon.

Och visst får hennes figurer en att dra 
på smilbanden? De skäggiga männen syns 
på brickor, muggar, underlägg och en mas-
sa andra prylar. Ofta i kombination med en 
finurlig och rolig pratbubbla.

– Jag vet inte exakt varför det blev just 
skäggiga män men jag jobbade tidigare på en 
reklambyrå som låg vid Nytorget på Söder-
malm, det vill säga mitt i hipstermeckat. Så 
på något sätt var jag mer eller mindre mari-
nerad i de skäggbärande män som man såg 
på gatorna där, berättar hon och fortsätter:

– Inspirationen hittar jag i vardagen och 
vardagshumorn; något som man hör på bus-
sen eller i samtal med vänner. Det blir att jag 
snappar upp små saker här och där och tän-
ker "det där borde jag gör något med".

Förutom de egna illustrationerna och pro-
dukterna tar Karin Ohlsson också rituppdrag 
åt andra.

– Det kan vara allt möjligt. Nyligen har jag 
till exempel hjälpt en kille att ta fram logo-
typ, illustrationer och grafisk profil till hans 
kafferosteri. Jag har också hjälpt ett stort 
bostadsföretag att med illustrationer profile-
ra deras bostäder och områden. För mig är 
det lika roligt oavsett vad det handlar om, det 
är kul att få kombinera – även om jag jobbar 
på uppdrag av någon annan så får jag ändå 
använda mitt eget uttryck, säger hon.

Produkterna hittar man på bahkadisch.se 
och hos en rad återförsäljare runt om i lan-

det, bland andra Designtorget, Svartvita rum 
och E.Torndahl.

– Brickan med den skäggiga gubben och 
texten " In Sweden we call it a fika" har blivit 
väldigt populär, inte minst bland turister. Jag 
tror att min design uppskattas eftersom den 
är ganska avskalad, ofta i svartvit, vilket gör 
att den passar in bland de flesta stilar.

Från att ha jobbat hemifrån tog Karin 
Ohlsson steget till en egen ateljé med tillhö-
rande butik i våras.

– Nu har jag en riktigt arbetsplats på Tele-
fonplan i Stockholm och det känns riktigt 

bra. Här sitter jag och myser, och jobbar, 
om dagarna, säger hon.

Och så var det det här med namnet. 
Vad betyder egentligen BahKadisch?
– Jag ville ha ett namn som verksamheten 
kunde växa under utan att vara knuten till 
mitt personnamn. Ordet "Kadisch" kom 
jag på som barn, det är en ljudeffekt helt 
enkelt. Jag valde att kalla min verksam-
het så eftersom det kändes tråkigt att bara 
kalla sig "Illustratör Karin Ohlsson". Och 
eftersom BahKadisch är ett så annorlunda 

namn så är det lätt att hitta mig, säger hon.

Läs mer på bahkadisch.se
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SKÄGGIG VARDAGSHUMOR
Karin Ohlsson har ritat 

sedan barnsben men 
det var först i vuxen  

ålder som hon gjorde 
det till sitt yrke. Idag 

hittar man hennes  
populära skäggiga  

gubbar på flera olika 
produkter.  

Illustrationerna gör 
hon under namnet  

BahKadisch.

Karin Ohlsson

floristen   fotografen&

      Höstkampanj med 20% rabatt
Beställ dina tavlor på www.floristenfotografen.se
Se alla motiv och storlekar i webbshopen. Uppge rabattkod ”höst” gäller t.o.m 30/11.

Inspiration hittar
jag i vardagen och  
vardagshumorn



Scandinavian Safe AB - 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. 
        Batteri 9v. Ingår ej. Fraktfritt!

Två överfallslarm 99:- inklusive frakt!

STOPPA TJUVEN!

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 SSF3492 
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!
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”

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. 

Det är skillnad på box och box! Köp en riktig brandbox när du ändå köper! 
Honeywell brandboxar för säker 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, USB-enheter och DVD.
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!

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.

895:-

 Ev. frakt tillkommer med 150:-.
695:-

Färgtillägg 1.000:-

FAMILJESKÅPET
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 även datamedia, fotografier, CD:s och USB minnen m.m.
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

7 års
GARANTI!

Fraktfritt!

Sweden - Norway - Denmark - Finland



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

Hennes karakteristiska 
”noga gjorda" djur- och 
växtbilder och möns-
ter är berömda. Men så 
blev hon uppslukad av 
ett helt nytt tema och 
resultatet har rönt stor 
uppmärksamhet – För-

fattarinnorna som erhållit Nobelpriset i Litte-
ratur. 

Det var på sommaren 2015 när hon höll på 
att gallra böcker i sina föräldrars hus.

– De grafiskt spännande bokryggarna 
satte igång min hjärna och jag började tän-
ka i mönster, teman, detaljer. Av ren slump 
poppade så de kvinnliga författarna som fått 
Nobelpriset i litteratur upp. Och det slog mig 
hur få de var, så olika och karaktärs-starka. 
Jag blev helt uppslukad, berättar Katarina 
Hamilton.

Det var en upptäckt som gav nya infalls-
vinklar.

– Jag började leta info om var och en av 
dem och under tiden ritade jag upp deras 
ansikten på olika papperslappar och lade dem 
framför mig på skissbordet. För varje nytt 
ansikte växte känslan av ett ”power meeting” 
i ateljén, luften började vibrera. Den känslan 
har hållit i sig under hela arbetet med mönst-
ret. 

Katarina renritade och komponerade ett 

motiv med porträtt och boktitlar i original-
språk. I augusti 2015 var de tretton författar-
innorna på plats och färdiga att ges ut i kort-
förlaget. Men redan i oktober var det dags för 
nästa pristagare att bli presenterad och tänk 
om det blev en kvinna till? Bäst att vänta.

– Andra torsdagen i oktober skulle beske-
det komma. Vilken spänning. En lila ruta i 
mönstret var lämnad tom, för säkerhets skull. 
Och klockan ett meddelas det att den vitrys-
ka journalisten Svetlana Aleksijevitj utsetts 
till årets litteraturpristagare. Tryckeriet var 
beredda att trycka korten fredag morgon. 
Jag kastade mig in i research och ritande och 
tidigt på fredag morgon var rutan med Svet-
lana färdig. Men om hon inte gillar lila!? Fär-
ger är känsligt för många så lite orolig var jag 
fortfarande när hon zoomades in i tv-rutan 
under sitt tal på Nobelmiddagen. Men där 
står hon i sin noga valda ylledräkt som har 
precis samma lila färg som i rutan i mönstret. 
Då fick jag ståpäls.

De första som beställde av korten var 
Nobelmuseet och Svenska Akademien som 
förvånat konstaterade att det måste vara för-
sta gången någon presenterat de kvinnliga lit-
teraturpristagarna tillsammans.

– Sedan undrade Svenska Akademien om 
jag funderat på att trycka mönstret på tyg. 
Javisst, sa jag och tänkte, om några måna-
der eller så. Två veckor senare hör Svenska 

Akademien av sig igen för de hade bestämt 
sig för att beställa tygkassar med mitt möns-
ter på och ge den första till Svetlana när hon 
kom dit. Om det går det att ordna? Jag var 
på väg att hämta en hundvalp, min irländ-
ska varghund Skorpan, och skulle vara ledig. 
Ingenting var förberett för tyget… Det fick 
bli rivstart och full rulle för alla inblandade. 
Med ledtiderna nedtrimmade till mindre än 
minimum, för handtryck av tyg på Frösön, 
pappersetiketter i Östersund, originalfilmer i 
Solna, vävetiketter i Borås, vävda hank-band 
i Skillingaryd och en innovation logistik-
lösning gick det vägen. Femton minuter inn-
an byggnaden skulle stängas ner för säker-
hetskontroll inför Svetlanas besök stod jag 
i dörren till Svenska Akademien och räckte 
över paketet med de första kassarna. På sön-
dagseftermiddagen ringde de och berättade 
att Svetlana blivit så glad för kassen och de 
gett henne ett par extra.

– Sedan dess har vi tryckt, sytt och levererat 
ca 2000 tygkassar med författarinnorna på. 

Nytt för i höst är stora taklampan med 
Författarinnorna på

– Sortimentet utvecklas i tät dialog med 
Nobelmuseet och den här hösten introduce-
rar vi de nya lampskärmarna och även kudd-
fodral med detta magiska gäng kvinnor, säger 
Katarina Hamilton.

Läs mer på katarinahamilton.se

FÖRETAGSPRESENTATION

SUCCÉ FÖR TRYCK
MED NOBELKVINNOR 

Hon ”håller på" som 
hon själv beskriver 

det, Katarina Hamilton 
driver sitt kortförlag 
och sin formgivning 

sedan 1993 och är 
ständigt i rörelse. 

Katarina
Hamilton
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Köp svensktillverkade sängar direkt

www.vitanda.se 0472 200 33 info@vitanda.se

från fabriken i Småland!

Ställbara sängar      Kontinentalsängar      Rammadrasser

Alltid fraktfritt

Räntefri delbetalning

Handtillverkat i Sverige

Vi bygger sängen efter din kropp

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

annons.pdf   1   2017-10-16   17:44

När atmosfären är allt. Där det genuina, äkta o subtila är viktigt. Harmoniska kulörer av jordpigment att 
kombinera efter eget huvud, antingen du väljer verk målade på duk, ornament, miniatyrer eller mandalas. De på 
ram kan fyllas med ljuddämpande ull. För privata hem och offentliga miljöer. Allt går att köpa direkt eller 
genom utvalda återförsäljare. Kretsloppsbart. Färgen består av vatten, bortsorterade KRAV-ägg, naturliga 

pigment samt linolja sprungen ur närkingska åkrar. Color By K är en del av Temperamåleriet.

low key exclusive new tempera grassa painted products

karolina@temperamaleriet.se   |   tel: +46708829749    |    www.temperamaleriet.se   |         karolina_color_by_k   |        @colorartbyk 



LÅT OSS FRESTA ER MED ETT NATURLIGT, TRADITIONELLT  
OCH GENUINT MATHANTVERK, TILLVERKAT AV NATURENS  
FINASTE INGREDIENSER. HAMMARGÅRDAS DRICKFÄRDIGA 
BÄRDRYCKER SLÄCKER TÖRSTEN OCH ÄR HELT FRI FRÅN 
KONSTGJORDA KONSERVERINGSMEDEL OCH TILLSATSER, 
ALLT FÖR ATT FÖRHÖJA SMAKEN AV ÄKTA VARA. 

SUNDSVALL
HAMMARGÅRDA

HÄR FINNS SMAKER SOM PASSAR TILL ALLT FRÅN  
BULLAR OCH BAKVERK TILL VILTGRYTAN ELLER  
VARGTASSEN - PROVA DU OCKSÅ!

HAR NI ETT CAFÉ, EN RESTAURANG ELLER EN BUTIK  
DÄR VÅRA LÄSKANDE DRYCKER PASSAR IN?

TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER!

WWW.HAMMARGARDA.SE

@HAMMARGARDA � �
#HAMMARGÅRDA

FACEBOOK.COM/HAMMARGARDA

– När man designar badrum så gör våtrums-
experterna fina tätskikt. Men de följande 
rörinstallationerna med blandare, rörklam-
mer, duschset o.s.v. innebär ofta att att man 
måste skruva rakt igenom tätskiktet. Om man 
då istället på ett stabilt och hållbart sätt kan 
limma upp komponenterna så slipper man de 
där hålen helt enkelt, säger han.

En lösning för just det är Design4Baths 
montagebrickor. Dessa fästs med ett premi-
umlim på väggytan. Blandare kan sedan skru-
vas fast direkt i brickan.

– I snitt finns det 50 borrhål i ett badrum. 
Varje borrtillfälle medför risker – vatten kan 
läcka in i hålet och orsaka våtrumsskador, 
borrningen kan gå in i en elledning eller i ett 
vattenrör och därmed ge upphov till svårlaga-
de läckage. Med limfästa lösningar reduceras 
dessa risker avsevärt.

Eftersom våtutrymmen är särskilt utsatta 
miljöer krävs pålitliga limmer som är bestän-
diga och tål fukt.

– Vi jobbar enbart med nästa generations 
hybridlimmer som håller i minst 25 år. Dess-
utom härdas våra limmer av just fukt – vilket 
gör dem extra lämpliga för badrum och kök, 
säger Michael Thorell.

Förutom de borrfria lösningarna för rörin-
stallationer har Design4Bath flera egendesigna-
de badrumstillbehör lämpade just för limning.

– Vi har bland annat en hel serie med borr-
fria krokar och toapappershållare särskilt fram-
tagna för flerfamiljshus. Vi har också olika inn-
ovativa lösningar för förvaring, till exempel hyl-
lor som enkelt limmas upp i dusch eller i anslut-
ning till badkaret. De är riktiga storsäljare.

Har ni några nyheter?
– Vi har nyligen börjat sälja en limprodukt 
som heter i.UNIVERSAL + (Plus). Detta och 
ett av våra andra limmer, i.CRYSTAL,  finns i 
smidig och smart limtub med gaspatron där 
man slipper limpistolen och där man dessut-
om själv kan ställa in hastigheten på limmets 
flöde. På så sätt blir det möjligt att jobba med 
en hand för applicering och en hand ledig, 
säger Michael Thorell.

Läs mer på:
www.design4bath.se

FÖRETAGSPRESENTATION

Våtutrymmen och 
kök är av naturliga 

skäl extra utsatta för 
fuktskador och varje 

år uppstår skador för 
10 miljarder kronor. Ett 

sätt att undvika pro-
blem är att borra få hål 
på våtrumsytor. Det vet 

Michael Thorell. Han 
driver Design4Bath, ett 

företag som är   
specialiserat på borrfria 

badrumsprodukter-  
och lösningar.

TRYGGARE BADRUM 
MED BORRFRIA PRODUKTER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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FUSKPÄLS
ett naturligt val

Härliga plädar med skön känsla 
och hög kvalitet hittar du hos
www.hemsidan-design.com

ANNONS
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VinslövVinslövVinslövVinslövVinslövVinslövVinslövVinslövVinslövVinslöv
LännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLännaLänna
HöörHöörHöörHöörHöörHöörHöörHöörHöörHöörHöör
HalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstad
KvidingeKvidingeKvidingeKvidingeKvidingeKvidingeKvidinge
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FridlevstadFridlevstadFridlevstadFridlevstadFridlevstadFridlevstadFridlevstadFridlevstadFridlevstad
VellingeVellingeVellingeVellingeVellingeVellingeVellinge
NäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsumNäsum
SjöboSjöboSjöboSjöboSjöboSjöboSjöboSjöbo
MalmbäckMalmbäckMalmbäckMalmbäckMalmbäckMalmbäckMalmbäckMalmbäckMalmbäckMalmbäck
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EverödEverödEverödEverödEverödEverödEverödEverödEveröd
SandhultSandhultSandhultSandhultSandhultSandhultSandhultSandhultSandhultSandhultSandhultSandhult
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ÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtranÄtran
SkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärrSkattkärr
ÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholmÄngelholm
HultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfredHultsfred
HillerstorpHillerstorpHillerstorpHillerstorpHillerstorpHillerstorpHillerstorp
HarlösaHarlösaHarlösaHarlösaHarlösaHarlösaHarlösaHarlösaHarlösaHarlösaHarlösa
BeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrandBeddingestrand
MölltorpMölltorpMölltorpMölltorpMölltorpMölltorpMölltorp
NorrhultNorrhultNorrhultNorrhultNorrhultNorrhultNorrhultNorrhultNorrhult
HäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäckHäradsbäck
Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-Smålandsste-

narnar
HönöHönö
SvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalövSvalöv
Sankt OlofSankt Olof
TollarpTollarp
TyringeTyringe
SimlångsdalenSimlångsdalen
MantorpMantorp
KnivstaKnivsta
KöpingsvikKöpingsvik
UndenäsUndenäs
VintrosaVintrosa
KumlaKumla
SunhultsbrunnSunhultsbrunn
MariestadMariestad
VikbolandetVikbolandet
HållnäsHållnäs
ÅbyÅby
HornHorn
SkänningeSkänninge
HållstaHållsta
VarnhemVarnhem
PershagenPershagen
KilaforsKilafors
ViksjöforsViksjöfors
AnderstorpAnderstorp
BollnäsBollnäs
KnivstaKnivsta
KorskrogenKorskrogen
BjörkvikBjörkvik
SkyttorpSkyttorp
FinspångFinspång
BroarydBroaryd
NorrköpingNorrköping
EdsbrukEdsbruk
VaraVara
Skinnskatte-Skinnskatte-

bergberg
KolmårdenKolmården
KristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamnKristinehamn
HudiksvallHudiksvall
VingåkerVingåker
VedevågVedevåg
LinköpingLinköping
VallentunaVallentuna
TvärredTvärred
HestraHestra
SöderköpingSöderköping
EdsbynEdsbyn
ÖxabäckÖxabäck
HusumHusum

HökerumHökerum
MotalaMotala
ToteboTotebo
SjötoftaSjötofta
MoraMora
OdensviOdensvi
EskilstunaEskilstuna
VästervikVästervik
VallaValla
JönåkerJönåker
GusumGusum
FurudalFurudal
LinghemLinghem
NävekvarnNävekvarn
BlackstadBlackstad
RanstaRansta
MatforsMatfors
RiddarhyttanRiddarhyttan
OskarshamnOskarshamn

BoxholmBoxholm
BoxholmBoxholm
VästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästerås
VittarydVittaryd
UppsalaUppsala
NorrahammarNorrahammar
VenaVena
TorestorpTorestorp
HjortedHjorted
NorrköpingNorrköping
MotalaMotala
ÅsbroÅsbro
LaxåLaxå
SvartåSvartå

VäderstadVäderstad

TimmernabbenTimmernabben
EnvikenEnviken
RengsjöRengsjö
ÅtvidabergÅtvidabergÅtvidaberg
Rengsjö
Åtvidaberg
RengsjöRengsjö
Åtvidaberg
RengsjöRengsjö
Åtvidaberg
Rengsjö
Åtvidaberg
ÄsperedÄspered
KristdalaKristdala
UllaredUllared
FinspångFinspång

AspabrukAspabruk
SalaSala
VarbergVarbergVarbergVarbergVarbergVarbergVarbergVarbergVarbergVarbergVarbergVarberg
VingåkerVingåker
GrytGryt
NittorpNittorp
MjölbyMjölby
YdreYdre
HokHok
VetlandaVetlanda
VrigstadVrigstad
Hamrångefjär-Hamrångefjär-
denden
VittsjöVittsjö

VinningaVinninga

StrömstadStrömstad
KungshamnKungshamn
FinnerödjaFinnerödja
KarlholmsbrukKarlholmsbruk
KvibilleKvibille
BjärredBjärred
TrekantenTrekanten
JärboJärbo

BurserydBurseryd
BackarydBackaryd
BruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholmBruzaholm
HishultHishult
LysvikLysvik
LjusdalLjusdal
FornåsaFornåsa
FårboFårbo
ÖrsundsbroÖrsundsbro
GräddöGräddö
SandarneSandarne
DalstorpDalstorp
SvalövSvalöv
KallingeKallinge
Åby
Kallinge
Åby
Kallinge
Åby

EmmabodaEmmaboda

HudiksvallHudiksvall
NäsåkerNäsåker
VallstaVallsta
GrimsåsGrimsås
HedesundaHedesunda
FärjestadenFärjestaden
KulltorpKulltorp
Östra RydÖstra RydÖstra Ryd

HasselaHassela
HjortkvarnHjortkvarn
ArbogaArbogaArbogaArbogaArbogaArbogaArbogaArbogaArbogaArbogaArbogaArboga
BispgårdenBispgården
BlattnickseleBlattnicksele
LudvikaLudvika
VollsjöVollsjö
VäxjöVäxjö
HudiksvallHudiksvall
MellerudMellerud
LundeLunde
LjustorpLjustorp
TjällmoTjällmo
ArbråArbrå

SörbergeSörberge

KarlstadKarlstad
GäddedeGäddede
JärpåsJärpås
KarlholmsbrukKarlholmsbruk
BroakullaBroakulla
DelsboDelsbo
ÅsarnaÅsarna
KarlskogaKarlskoga

LångviksmonLångviksmon
GullbrandstorpGullbrandstorp
SkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteåSkellefteå
HovaHova
KlippanKlippan
KnutbyKnutby
TranemoTranemo
ArbogaArboga
ÅmseleÅmsele
Arboga
Åmsele
ArbogaArboga
Åmsele
Arboga
Åmsele
AbiskoAbisko
BjurholmBjurholm
BjörboBjörbo
PerstorpPerstorp
TvingTving

GranöGranö

KälarneKälarne
LekerydLekeryd
KorpilomboloKorpilombolo
BodenBoden
HorredHorred
NossebroNossebro
NykvarnNykvarn
RudaRuda

SjulsmarkSjulsmark
SkoghallSkoghall
StjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhovStjärnhov
BorensbergBorensberg
TibroTibro
KongaKonga
KristinehamnKristinehamn
VenjanVenjan
VäringVäring
ÖstervålaÖstervålaÖstervålaÖstervåla
ÖvertorneåÖvertorneå
BrandstorpBrandstorp
By KyrkbyBy Kyrkby
LidhultLidhult
ValdemarsvikValdemarsvik
JärpenJärpen
GräsmyrGräsmyr
FjugestaFjugesta
SkauloSkaulo
LillpiteLillpite
VärsåsVärsås
EdsbrukEdsbruk
UlrikaUlrika
AsarumAsarum
AvestaAvesta
BjursåsBjursås
BodenBoden
BrobyBroby
BygdeåBygdeå
DalsjöforsDalsjöfors
GamlebyGamleby
NikkalaNikkala
Lilla EdetLilla Edet
GunnarsbynGunnarsbyn
GöteborgGöteborg
GöteneGötene
TrollhättanTrollhättan

KirunaKiruna
KumlaKumla
SkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamnSkelleftehamn
LyckseleLycksele
LångseleLångsele
MönsteråsMönsterås
PelloPello
PiteåPiteå
RydRyd
SkaraSkara
Stora SundbyStora Sundby
SvappavaaraSvappavaara
SöderbärkeSöderbärke
NattavaaraNattavaara
AnebyAneby
VästeråsVästerås
ÄlmhultÄlmhult
ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik
ÖverkalixÖverkalix
VuollerimVuollerim
TavelsjöTavelsjö
KolmårdenKolmården
SkutskärSkutskär
UmeåUmeå
SvenstavikSvenstavik
VirsboVirsbo
GrästorpGrästorp
BrålandaBrålanda
VindelnVindeln
StorumanStoruman
NorralaNorrala
LidenLiden
TorsbyTorsby
BruksvallarnaBruksvallarna
LaganLagan
TanumshedeTanumshede
FlobyFloby

AlbyAlby
EskilstunaEskilstuna
Hamrångefjär-Hamrångefjär-
denden
HökerumHökerum

EnköpingEnköping
LjungbyLjungby
ÖrbyhusÖrbyhusÖrbyhusÖrbyhus
FågelforsFågelfors
VäderstadVäderstad

LjungbyLjungby
MarkarydMarkaryd
KatrineholmKatrineholm
RejmyreRejmyre
VinningaVinninga

ÅbyÅby
SjälevadSjälevad
KåbdalisKåbdalis
ArvidsjaurArvidsjaur
EmmabodaEmmaboda

DalumDalum
FalkenbergFalkenberg
VästervikVästervik
TorpshammarTorpshammar
SörbergeSörberge

BrottbyBrottby
BräckeBräcke
ForshedaForsheda
FärlövFärlöv
GranöGranö

ValdemarsvikValdemarsvik
JärpenJärpen
GräsmyrGräsmyr
FjugestaFjugesta
SkauloSkaulo

VI FINNS DÄR DU MINST ANAR...
HökerumHökerum
MotalaMotala
ToteboTotebo
SjötoftaSjötofta
MoraMora
OdensviOdensvi
EskilstunaEskilstuna
VästervikVästervik
VallaValla
JönåkerJönåker
GusumGusum
FurudalFurudal

VäderstadVäderstad
VintrosaVintrosa
ArbogaArboga
KättilstorpKättilstorp
StödeStöde
SöderhamnSöderhamn
KalmarKalmar
VimmerbyVimmerby
ÅmmebergÅmmebergÅmmebergÅmmeberg
TierpTierp
LaholmLaholm
TimmernabbenTimmernabben

VinningaVinninga
TörebodaTöreboda
ÅsbroÅsbro
IlsboIlsbo
GrisslehamnGrisslehamn
LimaLima
JulitaJulita
UppsalaUppsala
ÖdeshögÖdeshögÖdeshögÖdeshög
TidaholmTidaholm
VikbolandetVikbolandet
StrömstadStrömstad

EmmabodaEmmaboda
FritslaFritsla
RöstångaRöstånga
GlimåkraGlimåkra
OdensbackenOdensbacken
SkillingarydSkillingaryd
SlussforsSlussfors
YdreYdre
JärfällaJärfälla
BoxholmBoxholm
ÖverumÖverum
HudiksvallHudiksvall

SörbergeSörberge
KvillsforsKvillsfors
AnderstorpAnderstorp
BullarenBullaren
HögsbyHögsby
SysslebäckSysslebäck
BorgstenaBorgstena
LjungbyhedLjungbyhed
GrillbyGrillby
KramforsKramfors
MolkomMolkom
KarlstadKarlstad

GranöGranö
AxvallAxvall
HalmstadHalmstad
BraåsBraås
HyltebrukHyltebruk
InsjönInsjön
JäckvikJäckvik
JärnforsenJärnforsen
HallenHallen
LansjärvLansjärv
KungsörKungsör
KälarneKälarne

Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 mackar från Abisko i 

norr till Skanör i söder, där du minst anar och mest behöver det.

    En liten station på landsbygden kan göra stor skillnad för bygden, det vet vi alla. 

Det möjliggörs tack vare att man gör sina tankningar på den lokala orten. 

Tillsammans kan vi på så sätt hålla hela Sverige levande. Tack för din lojalitet! 

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA INNOVATIONBOSTAD.COM
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Hitta GUSDESIGN i din 
blomster eller  

inredningsbutik 
 

Vi har återförsäljare i hela landet 
 

                            @gusdesign, www.gusdesign.se 

– I Norden är dagsljus en bristvara och vi 
måste ta vara på den kraft våra soltimmar ger. 
Sambandet mellan trötthet, depression, olika 
sjukdomar och dagsljus är väl klarlagt. Sam-
tidigt spenderar moderna människor 90% 
av sin tid inomhus. Vi menar därför att folk-
hälsan kan förbättras med enkla medel. Mer 
dagsljus och frisk luft i våra hem, skolor, sjuk-
hus, äldreboende och arbetsplatser vill säker-
ställa en bättre och mer hållbar folkhälsa, säger 
Per Mikael Åkesson, VD, VELUX Svenska AB.

Forskningen visar också på dagsljusets 
hälsopåverkan. Det är inte minst aktuellt 
just nu, i och med att Nobelpriset i medi-
cin tilldelas Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash 
och Michael W. Young, för deras upptäckter 
kring av molekylära mekanismer som styr 
cirkadisk rytm, det vill säga den biologiska 
klockan.

VELUX utvecklar och utökar sitt sortiment 
kontinuerligt. Nyligen lanserades VELUX 
Takfönsterkupan.

– Den släpper in dubbelt så mycket ljus 
som ett fasadfönster och tre gånger så mycket 
ljus som en traditionell takkupa. Takfönster-
kupan levereras i en noga genomtänkt prefa-
bricerad paketlösning, som innehåller både 
stomme och utvändig intäckning, av hög pre-
standa och kvalitet

Sedan en tid tillbaka gör regelverket det 

dessutom lättare att få bygglov för att instal-
lera takkupor. 

– Snabb installation, två hantverkare kan 
slutföra den utvändiga installation på en dag, 
det vill säga att man har en tät konstruktion 
efter bara en dag. Därefter tar det cirka en dag 
att slutföra det invändiga arbetet med smygar, 
och så vidare. VELUX Attefallskupa är enkelt, 
snabb, säker och billigt att installera. Dessut-
om får man ett bättre inomhusklimat, säger 
Per Mikael Åkesson, VD, VELUX Svenska AB

På VELUX märker man en ökad efterfrå-

gan på takfönster. Framförallt är det snygga, 
moderna lösningar som efterfrågas. 

– Vår moderna interiöra design lockar ock-
så många kunder. I resten av Europa har tak-
fönster används i mycket större utsträckning 
än i Sverige, vi märker av att svenska kunder 
allt mer påverkas av arkitektoniska designtren-
der från Europa, vilket ofta omfattar använd-
ning av takfönster.

Har ni fler nyheter?
– VELUX ACTIVE som lanseras våren 2018 
är det nya allt-i-ett systemet för automatisk 
kontroll av inomhusklimatet. Systemet över-
vakar ständigt inomhusklimatet och det byg-
ger på 3 sensorers inmatning – temperatur, 
fuktighet och luftkvalitet. Systemet reglerar 
automatiskt ventilation och solskydd. Det 
innebär att den kan styra alla VELUX INTE-
GRA® IO-home produkter, det vill säga tak-
fönster, jalusier och solskydd. VELUX INTE-
GRA® och ACTIVE går även att eftermonte-
ra på existerande manuella takfönster. Man 
behöver inte dra fram el till fönstren, då mon-
teringskittet är solcellsdrivet och kan monteras 
på under 30 mins.

– Den här nya tekniken är ett samarbe-
te med Netatmo och Apple som kommer att 
kunna integreras i Apple HomeKit. VELUX 
ACTIVE har dessutom en tillhörande app 
med vars hjälp man styr systemet.

Läs mer på velux.se

FÖRETAGSPRESENTATION

MER LUFT, MER LJUS 
OCH MER RYMD

VELUX takfönster 
grundades 1941  

i Århus, Danmark av 
den unge ingenjören  
Villum Kann Rasmus-
sen. Idag är företaget 
en global marknadsle-
dare inom takfönster. 

Fördelen med takföns-
ter är att de kan för-
vandla mörka vindar 
till bostadsyta, med 

dagsljus och frisk luft.

VELUX Takfönsterkupa.



min. storlek=30mm

REGISTRERAD BÅTMÄKLARE ︱ INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE ︱ SVERIGES MEST ANLITADE!

Över 45 år i branchen

Rikstäckande: Göteborg samt representanter i 
övriga Sverige, Stockholm, Västerås och Malmö

Båten exponeras på båtmässorna i Göteborg och
Stockholm

Kundklientkonto för säker finansiell hantering

Tillgång till din båt under hela försäljningsperioden alt. 
lämna båten i vår marina, vi tillhandahåller fullservice

Bred europeisk nätannonsering samt båttidningar

Finansierings- och försäkringsombud

Alla båtar säljs besiktigade av auktoriserade, fristå-
ende besiktningsmän med ansvarsförsäkringar.

Vi kan även vinterförvara båten vid försäljning utom-
hus/inomhus

STÖRST PÅ BEGAGNAT 2016! 152 st sålda begagnade 
båtar.

BOSSE KNAPE TEL. 0705-299 112 ︱ PETER ÖGREN TEL. 0723-299 114 ︱ NICLAS PETERSSON TEL. 0723-299 113

CAJ BRITSCHGI  TEL. 0723-299 118 MAIL: caj@knapemarin.se︱ VÄXEL TEL. 031-69 77 50 ︱ MAIL: info@knapemarin.se 

ADRESS: Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda/Göteborg (Fiskebäcks Småbåtsham)

NU FINNS VI ÄVEN I STOCKHOLM!  CHRIS KJELLBERG TEL. 0736-004415 ︱ MAIL: chris@knapemarin.se

VÄSTERÅS: GUNNAR BRANGE MAIL: gunnar@knapemarin.se ︱ MALMÖ:  MATS LUNDWALL MAIL: mats@knapemarin.se

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

WWW.KNAPEMARIN.SE

KNAPE MARIN
varför

Lämna in din båt till 
försäljning NU och den 

exponeras i våra montrar på 
de kommande båtmässorna i 
Göteborg och Stockholm samt 

även på de svenska och 
utländska sajterna där vi 

annonserar hela vårt 
begagnade utbud.

knape_marin_helsida_248x372.indd   1 2017-10-17   15:54
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– Vi har utvecklat vår egna, unika teknik och 
maskiner och kan på så sätt hjälpa sågver-
ken och hyvlerierna att uppnå ett ännu högre 
förädlingsvärde, säger Daniel Eriksson, för-
ädlingschef på Sågcenter.

Sågcenter tillhandahåller både tekniska 
lösningar och service till sågverk och hyvle-
rier. Kunderna hittar man både i Sverige och 
runt om i Europa. Efter en tid som mest haft 
fokus på överlevnad har sågverken nu börjat 
kvickna till, menar Daniel Eriksson.

– Man är nu beredd att betala några kro-
nor extra för att få stabil support i de situa-
tioner som kräver det helt enkelt, säger han.

Under årens lopp har Sågcenter byggt upp 
en gedigen kunskapsbank baserad på statistik 

över till exempel drifttider och snittbredder.
– Det ger oss goda möjligheter att, så att 

säga, ställa diagnos på sågverken och bidra 
med värdefull service när de stöter på pro-
blem. Vi kan gå in och undersöka hur sågver-
ket fungerar idag och göra en kvalitativ mät-
ning av verksamheten. Baserat på det kan vi 
sedan göra en mer kvantitativ bedömning 
och föreslå åtgärder steg för steg för hur de 
kan ta sig vidare i framtiden.

Sågcenter har också möjlighet att skräd-
darsy lösningar för olika behov. Således spe-
lar det ingen roll om sågverket jobbar med 
långa serier, korta serier eller specialsorti-
ment. En kontinuerlig produktutveckling 
skapar hela tiden bättre förutsättningar för 

längre drifttider och bättre värdeutbyte för 
sina kunder.

– För 20–25 år sedan kunde man ha drift-
tider på cirka åtta timmar. Det har vi sedan 
med nya lösningar kunnat öka upp till 16 
timmar och uppåt 32 timmar. Det vi fram-
förallt har varit duktiga på är att få ner inter-
ference-faktorer i våra kunders produktion, 
säger Daniel Eriksson.

Vad händer hos er framöver?
– Vi har utvecklat vår egen unika teknik för 
att kunna producera ännu mer för framtiden. 
Vi hjälper våra kunder att få ett bättre värde 
på det som de sågar, helt enkelt.

Läs mer på sagcenter.se

FÖRETAGSPRESENTATION

HÖGRE FÖRÄDLINGVÄRDE 
MED UNIK SÅGTEKNIK

Sedan 1949 har Såg-
center i Smålands-

stenar varit en spjut-
spetsaktör inom  

sågteknik, sågklingor 
och bandsågsblad.  

Förutom innovativa 
och högkvalitativa  

produkter så är  
företaget också  
experter på att  

effektivisera såg-
verkens verksamhet 

och öka drifttider. 

FOTO: ALEXANDAR RADOVANOVIC | UNSPLASH



Mall of Scandinavia
R.O.O.M.
2500 kvm
Mån-fre 10-21
Lör 10-21
Sön 10-21

Täby C
R.O.O.M.
2400 kvm
Mån-fre 10-20
Lör 10-18
Sön 10-18

Skrapan
Selected by R.O.O.M.
1200 kvm
Mån-fre 10-20
Lör 10-18
Sön 11-18

Sickla Köpkvarter
Selected by R.O.O.M.
900 kvm
Mån-fre 10-20
Lör 10-18
Sön 11-17

Upp till 15% på ny soffa till jul
Under jul och nyår tillbringar många av oss mycket härlig  

tid i vardagsrummet. Unna dig att göra det i ny härlig soffa!  
Om du beställer senast söndag 29/10 hinner du få hem den före 

högtiderna. Dessutom erbjuder vi upp till 15% rabatt på soffor vid 
nybeställning t o m 13/11. Om du väntar in i det sista, så får du 

emellertid leverans på nyåret. Välkomna!

Salute vitvinsglas 49 kr (ord 99 kr)
och rödvinsglas 49 kr (ord 99 kr)

så långt lagret räcker.

Noblesse whiskyglas 49 kr (ord 89 kr)
och longdrinkglas 59 kr (ord 99 kr)

så långt lagret räcker.

Soffan Lucas finns i flera olika  
tyger med ord pris från 32.545 kr.   

10% rabatt t o m 13/11.

Soffan Olle finns i flera olika tyger  
med ord pris från 16.324 kr.   

15% rabatt t o m 13/11.

Soffan Basel finns i flera utföranden  
och tyger med ord pris från 25.079 kr.  

10% rabatt t o m 13/11.

Soffan Baltasar finns i flera utföranden  
och tyger med ord pris från 16.387 kr.   

15% rabatt t o m 13/11.



Vi har sett Sofia Wistam i många olika sam-
manhang under årens lopp, inte minst som 
barnprogramsfavoriten Soff-i-propp under 
90-talet. Fame Factory, Talang, Wipeout och 
Let's Dance är ytterligare ett litet axplock av 
populära program som hon har synts i. Sedan 
ett par år gör hon dessutom den extremt 
uppskattade podden Wahlgren & Wistam 
tillsammans med Pernilla Wahlgren. Men 
av alla projekt är det Sofias Änglar som hon 
håller närmast hjärtat. Här får vi följa med 
henne och hantverkarna Johnnie Krigström 
och Mattias Särnholm när de hjälper famil-
jer, som varit med om omvälvande händelser, 
med att renovera och slutföra byggprojekt.

– Jag tror att det vi gör i Sofias Änglar kan 
ge lite hopp, i synnerhet nu när det händer så 
mycket skit i världen. Men det handlar inte 
bara om folk får nya hem utan också att de 
får möjlighet att berätta sina historier. Vi kan 
ju aldrig göra det sjuka barnet friskt eller få 
tillbaka en död anhörig men vi kan lyssna, ge 
lite kärlek och uppmuntran i en tuff situation. 

Mötena med människor som är i sorg eller 
som genomgått kriser ger också helt nya per-
spektiv, menar Sofia Wistam.

– Vi får se hur man faktiskt kan gå vida-
re även från sådant som verkar omöjligt. Den 

stora lärdomen är att man klarar av mycket 
mer än vad man tror, säger hon och fortsätter:

– Jag skulle ljuga om jag sa att det inte 
påverkar mig, men vid det här laget har jag 
blivit ganska van vid att möta sorg och smärta 
och jag ryggar aldrig tillbaka. Vissa familjer 
och deras historier kommer jag förstås alltid 
minnas och bära med mig.

När det gäller bygg och renovering för 
egen del beskriver Sofia Wistam sig mer som 
påhittig än som händig.

– Jag är inte så mycket för det där vita och 
sterila utan kör mer på färgglatt och levande. 
Mycket av vår inredning hemma är loppisfynd 
och sådant som jag köpt på auktion. Jag har 
försökt att ha en lite mer stilren och vara lite 
mer strikt men det går inte.
Påverkas du av trender?
– På Sofias Änglar har vi duktiga inredare och 
det är klart man blir inspirerad men för mig är 
utmaningen snarare att göra mig av med gre-
jer än att samla på mig nya.

Vi på Studio K är utbildade inredare och arbe-
tar med allt från rådgivning till planering av 
större projekt. Vi samarbetar med duktiga 
hantverkare och leverantörer inom inredning. 
Med vårt nätverk och inredningskunnande 
kan vi erbjuda dig en komplett tjänst.

Basen till vårt välmående ligger i hemmet. 
Med hjälp av färg och form kan vi påverka hur 
vi mår och hur vi uppfattar tid och rum. Vi 
märker en större efterfrågan på lugna och har-
moniska hem i motvikt till all teknologi och 
stress vi utsätts för dagligen. Vår övertygelse är 
att genom att inreda medvetet kan vi påverka 
vår vardag. Många tror att man måste slänga 
ut allt för att sedan börja om från början och 
köpa nytt. Det behöver man inte alls. Man kan 
skapa underverk genom att möblera om, måla 
vissa möbler och/eller väggar och komplette-
ra det befintliga med lite nytt. Det finns ing-
et vackrare än ett hem med personliga före-
mål som påminner om personen som bor där, 
minnen, drömmar och vart man är på väg.

Hur går det till? Ett uppdrag hos oss bör-
jar alltid med en grundlig behovsanalys där vi 
lyssnar in kundens behov och önskemål. För-
måga att vara lyhörda inför vad kunden vill ha, 
tänker och känner, är otroligt viktigt för oss 
när vi arbetar med inredningar. Behovsana-
lysen lägger grunden till inredningsuppdra-

get och det nya boendet för kunden. Utifrån 
behovsanalysen ser vi över färgsättning, mate-
rialval, möbleringslösningar, belysningslös-
ningar och att det löper en ”röd tråd” i inred-
ningen, ett enhetligt uttryck, som  gör att rum-
men harmoniserar med varandra.

Läs mer på www.studiokinredning.se

FÖRETAGSPRESENTATION

HARMONISKT HEM MED INREDNINGSHJÄLP 
Inredning är roligt men 

inte alltid så lätt. Kan-
ske får du inte till den 
där känslan du är ute 

efter? Eller saknar tid? 
Vi hjälper dig gärna att 

skapa ditt drömhem 
oavsett om det gäller 

en mindre förändring i 
ett rum eller inredning 

av en hel bostad. 

Program-
ledarrollen 

blev ett kall

Jag tror att det vi 
gör i Sofias Änglar kan 
ge lite hopp, i synnerhet 
nu när det händer så 
mycket skit i världen.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
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FÖRETAGSPRESENTATION

DESIGNA 
DIN EGEN SOFFA

Unik design och snäll prisbild. Så kan man 
beskriva Sofacompanys produkter. Det dans-
ka möbelföretaget finns sedan två och ett 
halvt år på den svenska marknaden och lock-
ar medvetna, inredningsintresserade kunder.

 – Vi sticker ut med något mer vågade fär-
ger och former som samtidigt är sofistikera-
de och samtida, säger Philip Magnusson, VD 
Sofacompany Sverige-

 En annan unik aspekt är att sofforna är 
konstruerade med en handspikad, massiv 
trästomme.

 – Det gör att vi kan vara flexibla i utform-
ningen av spännande design, samtidigt som 
det blir en tåligare och mer kvalitativ kon-
struktion.

 Sofacompany hanterar själva hela pro-
cessen, från design och produktion till 
marknadsföring och försäljning som sker i 
egen webbutik. Dessutom har de inspireran-

de showroom i Huskvarna, Stockholm och 
snart Göteborg.

– Genom att utesluta fördyrande mellan-
händer kan priserna hållas på en bättre nivå.

 För den som verkligen vill ha en unik sof-
fa erbjuder Sofacompany sina kunder möjlig-
heten att designa sin egen – valet står fritt när 
det gäller modell, tyg och ben.

– Det innebär ett tillägg på priset och 
längre leveranstid men man blir å andra 
sidan troligtvis ensam om sina drömmars 
soffa, vilket tilltalar många, säger Philip.

 
Ser ni någon rådande sofftrend?
– Velour/sammet är poppis just nu. Det är 
lena, fina och tåliga material med en vacker 
lyster.       Läs mer på se.sofacompany.com

FOTO: MAGNUS RAGNVID | KANAL 5

FUNKTIONELLA & HÅLLBARA YRKESKLÄDER 

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

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

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

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

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

Läs mer på sangvatningsbutiken.se 

www.facebook.com/bedandbells

TRYGG SÖMN MED  
RÄTT PRODUKTER

FÖRETAGSPRESENTATION

Sofias Änglar på Kanal 5 är inne på sin 
tionde säsong. För programledaren Sofia 
Wistam är programmet mer än bara tv-
underhållning. Hon beskriver det som ett 
kall.
– Det finns något magiskt över det. Vi 
hjälper människor på riktigt och bidrar 
till att de kan få en nystart och gå vidare 
från situationer som ofta är extremt job-
biga, säger hon.

Åren tillsammans med teamet som gör 
programmet har samtidigt lärt henne en hel 
del om vad som funkar, och inte funkar, i ett 
hem.

– Det som är praktiskt är också det det som 
oftast blir hemtrevligt. En stilren, kal hall utan 
några saker blir inte särskilt mysig. Men har 
du en hall med en spegel, bra lösningar för 
kläder och praktiska ytor att lägga sina saker 
på så blir den också mer inbjudande, säger 
hon.

För närvarande spelar Sofia Wistam in nya 
avsnitt av Sofias Änglar. Men redan nu kan 
man se henne programledare för den klassis-
ka dokusåpan Temptation Island som återupp-
livats för en ny säsong.

– Det är ju ett helt annat typ av program än 
Sofias Änglar och en del tycker det är lite kon-
stigt att jag gör detta. Men för mig är det ett 
sätt att hämta kraft och få göra något annor-
lunda ett tag. Det känns riktigt kul att göra ett 
lite lättsammare lekprogram som omväxling, 
säger hon.

Efter lång tid i klädbranschen vet vi på OPEROSE att 
det inte räcker att färga en herrbyxa rosa och kalla 
den dambyxa. Vi gör skräddade kläder anpassade 
för kvinnor som arbetar. Våra modeller är framtagna 

tillsammans med hårt arbetande kvinnor, och desig-
nade för att uppfylla tuffa krav på rörlighet, funktion 
och slitstyrka utan att tumma på målet att få fram 
en byxa som passar många olika kroppstyper.

www.operose.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS
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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.

Mattor
SVENSK KVALITET OCH TILLVERKNING

www.formverket.se

JULEN ÄR PÅ VÄG!

Fru Jennys Hantverk & Skafferi  | 0706974051  | info@frujenny.se

Nu är det dags att tänka 
på jul och alla kunder & 
vänner som behöver en 
julklapp.

Vi tillhandahåller fina  
korgar fyllda med goda 
och smaskiga delikatesser.  
Hembakade biscotti i olika 
smaker, sylt & marmelad, 
julte, whiskeysenap samt  
julgodis i långa banor  
så klart! 

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

Pär Haglind, vd för TBO Haglinds AB.

FÖRE EFTER
Bostadsrättsföreningen Västhaga i Västerås, före och efter renoveringen.
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Vi designar villor efter dina önskemål! 
SjötorpsHus ritar och bygger i egen regi moderna 
och exklusiva bostäder i trä efter dina önskemål. Vi 
erbjuder en värld av möjligheter och endast fantasin 
sätter gränserna för vad vi tillsammans kan skapa. 

Välkommen hem!

Hör av dig idag till Robert Arconge på tel: 0151-77 89 27

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



PERGOLA PRISMA TILLSAMMANS MED MÖBELSERIEN BOTAN
Här med integrerad LED-belysning blidsbergs.se

rKPa99vK!

– Många företag  ser värdet av att skapa ett 
person ligt mönster. Det kan bli som en för-
längning av det egna varumärket och grafiska 
profilen, säger hon.

I grunden är hon inredare och gör idag 
fortfarande en mängd inredningsuppdrag åt 
privatpersoner och företag. Tidigare har hon 
också jobbat med Ikeakatalogen.

– Rita mönster har jag alltid gjort men 
när jag tog steget och blev frilans började jag 
utveckla den biten ännu mer. Det första jag 
gjorde var att designa brickor, vilket är en 
vanlig startpunkt för många. Sedan dess har 
jag tagit fram ett antal olika produkter, berät-
tar Pernilla Eriksson.

I hennes webbshop hittar man således en 
rad saker med hennes påhittiga mönster och 
utformning: kuddfodral, textilier, anteck-
ningsblock och kort, till exempel. Allt är 
svensktillverkat.

När det gäller beställningsjobb åt företag 
rör det sig ofta om utformning av mönster till 
olika presenter som de vill ge till sina kunder.

– Bland annat har jag designat möns-
ter till servetter, tygpåsar och kökshanddu-
kar. En produkt med en personlig touch och 
som skapar en röd tråd med företagets övriga 
uttryck brukar bli väldigt uppskattad.

Hur går det till när du designar ett möns-
ter åt ett företag?
– Det är en samarbetsprocess där det gäller 
för mig att lyssna in kundens vision och tan-

kar om färger, former och målgrupp, samti-
digt som jag har mitt eget uttryck. Det är när 
man lyckas navigera de olika aspekterna och 
hitta rätt som man ge kunden den där wow-
känslan. Det är ett stimulerande sätt att arbe-
ta på, när man hittar det där unika för kun-
den.

En annan populär produkt som Pernilla 
Eriksson designar är så kallade landskaps-
tryck.

– Det har jag gjort för bland annat Väst-
manland, Närke och Dalarna. Det är land-

skapsspecifika mönster som kan användas av 
till exempel turistbyråerna i olika marknads-
föringssyften. Landskapstrycken har blivit 
mycket uppskattade och jag kommer ta fram 
till flera landskap, säger hon.

Parallellt jobbar hon med olika inred-
ningsprojekt.

– Det är samma tankeprocess som ligger 
bakom inredningen, det vill säga att lyssna 
in kunden och fånga deras uttryck samtidigt 
som jag med min kunskap kan bidra med 
idéer och tankar. Inredning har en stor påver-
kan på välbefinnandet och med olika grepp 
kan man både skapa ytor för harmoni och 
lugn, och ytor som främjar kreativt arbete.

Läs mer på pernillaeriksson.se

FÖRETAGSPRESENTATION

WOW-KÄNSLA 
MED UNIKA MÖNSTER

Färg och form kan 
beröra och skapa 

positiva känslor. 
Det vet Pernilla 

Eriksson. Sedan 2007 
designar hon mönster 

och produkter, både ur 
eget huvud och utifrån 

kunders önskemål.
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– 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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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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– Vi åker runt och letar efter gamla fina 
kakelugnar, det är nästan som skattjakt, säger 
Per Håve, och fortsätter:

– Det är nåt alldeles speciellt med gamla 
fina kakelugnar som fortfarande fungerar. De 
fungerar som bra värmekälla och är en vack-
er möbel.

Kakelugnen kan härledas tillbaka till 
senare delen av 1700-talet.

– Det fanns kakelugnar innan men det var 
först på 1760-talet som det växte fram ett 
behov av att kunna värma upp våra bostäder 
och kakelugnen fick helt enkelt ett nytt upp-
drag, att värma upp våra hus. När centralvär-
men introducerades i början på 1900-talet så 
såg man inte längre någon nytta med kakel-
ugnen, den byttes ut och 1926 stängde den 
sista fabriken i Stockholm, innan dess hade 
det funnits över 100 fabriker, berättar Per.

Många valde då att montera ner sina 
kakelugnar och det är ute i förråd och lador 
som Håves hittar de de fina ugnarna i Nyre-
nässans från slutet av 1800-talet, eller Jugend-
stil från början av 1900-talet.

– De vita kakelugnarna har varit de mest 
populära genom åren, gärna med de små tag-
garna längst upp, säger Per.

Håves bygger, säljer och renoverar alla sorts 
ugnar med deras specialitet är hantverksug-
nar som tillverkades fram till 1850-talet. 

– När vi ska påbörja ett arbete så är det 
bra om man först har rådgjort med sin loka-
la skorstensfejare som kan lokalisera rök-
kanalen och tryckprova den. Om det sedan 
behövs så tätar vi kanalen. Om det har stått 
en kakelugn på platsen tidigare så kan vi sät-

ta igång och bygga, om inte så måste måste 
vi kontrollera att golvet håller för ugnen som 
ofta väger drygt 1–1,5 ton. I vissa fall får vi då 
göra nån form av upphängning.

Oavsett om man vill renovera eller få en ny 
rektangulär eller rund kakelugn eller spegel-
ugn så kan Håves lösa det.

– Vi bygger runt om i hela Sverige och har 
även byggt ugnar i USA, England, Turkiet 
och på Irland. Den svenska stilen på kakelug-
nar har alltid varit attraktiv, det är många tys-
kar som kommer hit och köper ugnar, avslu-
tar Per Håve. 

FÖRETAGSPRESENTATION

SÄTT LITE VÄRME PÅ TILLVARON
MED GAMLA FINA KAKELUGNAR

För snart 30 år sedan 
sadlade han om, gick 

en murarutbildning 
och fastnade för  

kakelugnar. Per Håve 
visste att att det var 

det här han skulle ägna 
sig åt. Så började det 

som idag är unika  
Håves Kakelugnar.

Läs mer om Håve Kakelugnar på:

www.antikakakelugnar.se

Kakelugnen 
fungerar som 
värmekälla och är 
en vacker möbel



BRF/BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Projektledning | Underhållsplan | Besiktning

Vi har lång erfarenhet av Bostadsrättsföreningar och de 
frågor som kan uppstå och hur de bör hanteras i sam-
band med renovering och ombyggnationer. 

Våra detaljerade och tydliga 30-åriga underhållsplaner 
hjälper er på vägen.

Vi arbetar med våra kunder i Stockholm, Eskilstuna och Kalmar

PRIVATA FASTIGHETSÄGARE

Bygg- och projektledning | Underhållsplan | Besiktning

Vi hjälper er från projektidé till färdigt resultat:
Upphandling • Projektledning • Byggledning

Vi utför Entreprenadbesiktningar eller syn i samband 
med nybyggnation eller renovering/ombyggnation

Vi arbetar med våra kunder i Stockholm, Eskilstuna och Kalmar

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, 

30 medarbetare och tusentals 
objekt till salu.

Ring oss på 
+33 (0)4 92 98 92 54

www.wretmanestate.com   -    contact@wretmanestate.com
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– Våra föremål är inte bara vackra och uni-
ka, de är en del av evigheten, säger Ulla Nord-
ström, som driver butiken.

– Företagsnamnet Ostindiska Kompaniet 
har vi rätten till och affärsidén är ungefär som 
det gamla kompaniet – att hemföra föremål 
från orienten, tillägger Ulla.

Intresset för vackra saker har alltid funnits 
hos Ulla Nordström. Till en början mest som 
en hobby.

– Jag jobbade länge som journalist på 
Europafilm men när de gick i konkurs så bör-
jade jag fundera på att göra något annat. Till-
sammans med min man så bestämde vi oss för 
att satsa på antikviteter istället. Samtidigt tog 
vi tillfället i akt att nischa sig, berättar hon.

– Vi var egentligen först med den tanken 
i Sverige. Vi tänkte i nya banor när det gäll-
de affärens utformning och använde oss av 
modern, ljus inredning. Tidigare hade det bara 
i princip funnits två typer av antikaffärer: väl-
digt fina och dyra som man knappt vågade gå 
in i, eller mer eller mindre lumpaffärer. 

Varför fastnade ni just för den kinesiska 
konsten?
– Inom det orientaliska hittar man alla sor-
ters stilar. Föremålen har en fantastisk histo-
ria och de bär alla på en berättelse. Kineser-
na har ju dessutom varit ledande inom konst-
hantverk, till exempel porslin, i över 5 000 år. 

På Ostindiska Kompaniet hittar man 
mängder av olika saker – och det finns något 

för alla plånbokstjocklekar, menar Ulla Nord-
ström.

– Vi har en bred kundgrupp med allt från 
inredare som är på jakt efter unika prylar, till 
vanliga människor som vill ha något fint till 
sitt hem. Majoriteten av våra föremål säljer vi 
tillbaka till Kina. Kineserna är idag angelägna 
om att återfå sitt kulturarv som har hamnat i 
Europa under århundrandena. 

I synnerhet är det föremål avsedda för den 
inhemska kinesiska marknaden, så kallade 
"chinese taste" som står högt i kurs, förklarar 
Ulla Nordström.

– Mycket av det porslin som tillverkades på 
1700-talet var avsett för export. Därför är det 
extra intressant med föremål som tillverkades 
för kineserna själva.

För egen del är det framförallt den budd-
histiska konsten som tilltalar Ulla Nordström.

– Happy buddhas är ju mycket populä-
ra men det finns så mycket mer från framfö-
rallt Tibet och Himalayaområdet: målningar, 
rökelsekar, skulpturer, säger hon. 

Vad är utmaningen i ert arbete?
– Det är att hitta fina, vettiga föremål till bra 
priser och med hög kvalitet. Alla våra före-
mål att noga utvalda.

Har ni något på gång i höst?
– Flera av de större utländska auktionshusen 
har börjat få upp ögonen för oss och det är så 
klart väldigt roligt. Vi anordnar också Kina-
kvällar då man kan komma som grupp och 
lyssna på föredrag om våra föremål, deras 
ursprung och historia. Kvällen kan sedan till 
exempel avslutas med en trevlig middag på 
kinakrog, säger Ulla Nordström.

FÖRETAGSPRESENTATION

OSTINDISKA KOMPANIET
– en del av evigheten 

  På Nybrogatan på  
Östermalm kan man 
hitta en bit av Kina. 

Antikaffären Ostindiska 
Kompaniet har sedan 

början på 70-talet 
legat i framkant när det 

gäller kinesiska 
och orientaliska 

antikviteter, 
konstföremål 

och mattor.

Ostindiska Kompaniet har bland annat 
porslin, textilier, skulpturer, tavlor och 
mängder av andra kinesiska och orienta-
liska föremål. Vi köper, säljer och värde-
rar, bland annat åt försäkringsbolag och 
vi hjälper polisen. Du kan besöka butiken 
på Nybrogatan 36, nära Östermalms torg 
i Stockholm eller boka en visning på 
tel: 0709 69 55 04
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DATUM

Att resa till Kuba är som att resa till en 
annan tid. Kuba har förvandlats till ett 
karibiskt paradis och latinska rytmer och 
musik hörs i varje bar. Upplev färgstarka 
Havanna, utforska huvudstadens gamla 
kvarter och åk en tur med gamla 50-talsbilar. 
Vi följer i den berömde Hemingways 
fotspår, besöker provinsen Pinar del Rio och 
Viñalesdalen men känner också historiens 
vingslag vid Grisbukten. Givetvis blir det 
också ett besök på en cigarrfabrik. 

DATUM

I PRISET INGÅR

Flyg från Kastrup/Arlanda/Landvetter: 
6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 17/2, 24/2, 3/3, 
10/3, 17/3, 24/3.

scandorama.se • 040-600 00 00

eller boka på 
din resebyrå! Läs mer om allt som ingår och boka på: 

Karibiskt, njutningsfullt 
och alldeles unikt

Exotiskt & upplevelserikt
på paradisön

 fr  21 995:-    
14 dagar

NyhetNyhet NyhetNyhet

I PRISET INGÅR

 fr  19 295:-
12 dagar

NyhetNyhet NyhetNyhet

Kuba med Havanna Sri Lanka

Paradisön Sri Lanka lockar med 
enastående kulturupplevelser och 
milslånga sandstränder. Med en tusenårig 
kultur, ett spännande djurliv och ett 
smakrikt kök bjuds upplevelser av de mest 
skiftande slag. Ett färgstarkt folkliv och 
genuin gästvänlighet väntar dig. På denna 
resa kommer du att få uppleva det mesta 
och bästa som ön har att erbjuda! I resans 
pris ingår ett gediget utflyktsprogram så 
du riskerar inte att missa något!

. Flygresa till Havanna t/r . Bussresa med 
Scandoramaguide . 12 övernattningar i 
dubbelrum . 12 frukostar . 9 luncher 
. 10 middagar . All inclusive på hotellen 
dag 6 - 8 och 10 - 12 . 9 utflykter . 
Engelsktalande lokalguide

Flyg från Kastrup/Arlanda/Landvetter: 
2/2, 9/3.

. Flygresa till Colombo t/r . Bussresa 
med Scandoramaguide . 9 över-
nattningar i dubbelrum . 9 frukostar 
. 9 middagar . 7 utflykter . 
Engelsktalande lokalguide

Alltid med guide!



FÖRETAGSPRESENTATION

Raybased har utvecklat ett unikt, trådlöst sys-
tem för digitaliserad övervakning och styr-
ning av alla elektriska funktioner i en fastig-
het. 

För fastighetsägaren innebär detta att 
man får en automatiserad drift som möjlig-
gör besparingar i såväl driftskostnader som 
energi.

Raybaseds system genererar själv signaler 
när någon elektrisk installation i en fastighet 
inte fungerar som förväntat.

Detta gör att till exempel en fastighetsskö-
tare kan jobba mer direkt mot felet snarare än 
att vänta på att någon felrapporterar.

Interaktivt system 
Raybaseds trådlösa system är interaktivt. Sys-
temet kan samla in och analysera realtidsin-
formation från givare, sensorer och andra 
uppkopplade enheter, för att tillsammans 
med användaren skapa miljöer anpassade till 
dennes preferenser och beteende.

Genom digitaliseringen får fastighetsä-
garen och hyrestagaren full kontroll över sin 
miljö.

– Vårt system ger användaren realtids-
information om samtliga elektriska instal-
lationer och säkerställer att inomhusmiljön 
är på önskad nivå. Systemet är trådlöst och 
det enda som helt integrerats bakom eluttag, 
strömbrytare och termostater. Det är en lön-
sam investering för fastighetsägaren eftersom 
kostnaden för energi kan minska med uppe-
mot 45 procent samt drift- och underhålls-
kostnaderna med upp till 60 procent, säger 
Lennart Olving, vd på Raybased.

Sparar energi, sänker kostnader och 
erbjuder beslutsunderlag i realtid
– Utöver energi- och kostnadsbesparings-
potentialen tillför vårt system många mer-
värden för användaren. Om en frys eller ett 
kylskåp exempelvis skulle gå sönder medde-
las fastighetsägaren eller lägenhetsinneha-
varen direkt om hur läget är. Det gör att de 
kan åtgärda skadan direkt och slipper upp-
täcka den efter flera timmar eller dagar. De 
kan även fjärrstyra alltifrån uppvärmning 
till belysning via vårt system, säger Lennart 
Olving och tillägger;

– Eftersom systemets sensorer reagerar på 
alltifrån värme till rörelse kan det även direkt 
meddela samtliga lägenhetsinnehavare om en 
brand skulle uppstå i en lägenhet i ett flerfa-
miljshus. Vårt unika trådlösa system ger helt 
enkelt alla typer av boende och fastighetsä-
gare ett tillförlitligt beslutsunderlag i realtid.

RAYBASED REVOLUTIONERAR
FASTIGHETSAUTOMATIONEN

Trollhättan-bolaget 
Raybased har utvecklat 

ett trådlöst system 
för digitaliserad 

övervakning och 
styrning av 

fastigheter. Detta 
innebär att 

fastighetsägare, 
fastighetsförvaltare

och hyrestagare kan 
automatisera driften av 

de ytor och elektriska 
funktioner som de nyttjar 

och underhåller.

Eftersom vi är 
en långsiktig 
fastighetsförvaltare 
måste vi hålla nere 
våra kostnader och 
samtidigt tänka på 
både kvalitet och miljö. 
Raybaseds system 
erbjuder oss detta 
samt möjliggör en 
effektiv fastighets-
övervakning på 
distans för vår drift.

DETTA ÄR RAYBASED
Raybased Raybased har utvecklat ett trådlöst system för 
digitaliserad övervakning och styrning i en fastighet. Ray-
based gör det möjligt att styra, övervaka och optimera alla 
elektriska funktioner, såsom till exempel värme, ventila-
tion, belysning och säkerhetssystem. Systemet har ett öp-
pet gränssnitt och är kompatibelt med alla standarder och 
protokoll som finns på marknaden.    

       LÄS MER PÅ: www.raybased.com

Anders Torslid, vd Trollhättan Tomt AB.

Lennart Olving, vd, Rabaysed.

Peter Sandberg, marknad/IT och Lennart Olving, vd. Lennart Olving.
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– Vi har haft både med- och motgångar 
under resans gång men vi har alltid haft sam-
ma syn på vad vi gör och hur man bäst ska 
möta utmaningar, säger Ola Stenholm.

Bolaget är baserat i både Stockholm och 
hemstaden Kalmar, där också produktion 
och produktutveckling sker. Ola har kontor 
i Stockholm men jobbar i stora delar av Sve-
rige medan Bebben utgår från Kalmar och 
fokuserar på de södra delarna av landet.

– Stockholm är helt enkelt vår största 
marknad och det är lättare att hålla en nära 
kontakt med kunderna genom att vi finns på 
plats där, säger Ola. 

Shuntgrupper är en viktig komponent för 
värme- kyl- och ventilationssystem och ser 
till att rätt mängd vatten, i rätt temperatur, 
flödar på ett korrekt sätt så att inomhuskli-
matet blir optimalt. Shuntabs lösningar är 
anpassade för större, offentliga fastigheter 
dimensionerade för många människor. Såle-
des hittar man bland annat skolor, sjukhus 
och museer bland deras kunder.

–  Olika fastigheter har olika förutsätt-
ningar och kräver således olika shuntlös-
ningar. Därför är det inte bara produkten vi 
säljer utan själva funktionen, säger Bebben.

– Det innebär att vi också är ute och gör 
injusteringar av systemen. Våra lösningar 
engagerar flera olika entreprenörsgrupper: 
rör, ventilation och styrreglage och de har 
alla sina önskemål och åsikter om hur shunt-

grupperna ska fungera och det innebär ofta 
en utmaning för oss att navigera mellan olika 
behov, säger Ola.

– Ibland är det komplicerade lösningar 
som krävs, och ibland är det enklare. Det kan 
vara  väldigt olika beroende på fastigheten 
och den önskade funktionen, säger Bebben.

Vilka har varit de stora utmaningarna 
under resans gång?
– Vi har både vuxit och krympt i takt med 
konjunkturerna och det har så klart varit 
kämpiga perioder. Nu befinner vi oss på en 
stabil punkt och lärt oss väldigt mycket på 

vägen hit. Som tur är har vi som syskon alltid 
haft en otroligt bra kemi och samanhållning, 
vi har kunnat luta oss mot varandra och gå 
vidare. Det är ju så, att en drake lyfter bäst i 
motvind, säger Bebben.

– Vi har sinne för humor och vi har lätt 
för att skratta åt saker, även då det varit 
motigt, vilket också gör att vi har roligt på 
jobbet. Just att det ska vara kul att jobba har 
varit en förutsättning – om det inte hade 
varit kul så hade vi inte velat fortsätta tror 
jag, säger Ola.

Läs mer på shuntab.se

FÖRETAGSPRESENTATION

SYSKONSKAPET  
ÄR EN KONKURRENSFÖRDEL

Det började med att 
Ola och Bebben  

Stenholm tog över 
sin fars shunt-

gruppsverksamhet i 
slutet på 90-talet. 

Under namnet Shuntab 
levererar de hög-

kvalitativa shuntlös-
ningar till kunder både 

i Sverige och 
utomlands. 

Syskondynamiken ser 
de som en styrka.

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

modernare sätt att 
kommunicera i BRFer och 

samfälligheter. Boappa 
låter föreningar skapa sin 

egen app där styrelsen 
kan skicka information 

till medlemmarna. 
Tidssparande för 

styrelsen, uppskattat av 
medlemmarna och gratis 

för alla.

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

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

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

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

Lanseringen	har	varit	
över	all	förväntan	berättar	
Mats	Isenberg.	Nästan	500	
föreningar	med	sammanlagt	
över	32,000	medlemmar	har	
registrerat	sig	och	skapat	
appar	med	Boappa.

Så här gör ni
• Styrelsen skapar

föreningens app på
www.boappa.se

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

Läs mer på boappa.se

Mats Isenberg, Grundare 
och VD, Boappa AB

Medlemmarna får notiser om viktiga händelser i föreningen.

Vi tillverkar Shuntgrupper för värme, kyla, 
återvinning, kombibatterier och blandningskärl 

samt injustering av VVS - system

08-6402504 | info@shuntab.se | www.shuntab.se
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Genom att använda REAL:s webbaserade för-
valtningssystem ligger man i framkant och 
skapar dubbelvinning både för sig och hyres-
gästerna.

Digitaliseringen skapar förändring i hela 
samhället och fastighetsbranschen är inget 
undantag. När kraven skärps har gamla sys-
tem svårt att möta upp kundernas behov.

På REAL har man känt av utvecklingen 
länge. Sedan 2008 har man därför tillhanda-
hållit ett helt webbaserat fastighetssystem som 
ger kunderna möjlighet att enkelt och flexibelt 
sköta ekonomisk och teknisk förvaltning.

– I och med digitaliseringen kommer man 
framöver att jobba annorlunda. Precis som 
man privat styr i princip hela sitt liv med sin 
telefon kommer samma teknik mer och mer 
att även påverka det dagliga arbetet också 
säger REAL:s vd Björn Reimers.

REAL:s fastighetssystem erbjuder såväl 
lösningar inom ekonomisk som teknisk för-
valtning. Genom att utnyttja systemets mobi-
litet kan fastighetsskötare kommunicera när 
det gäller ärendehantering och felhantering 
via sina mobiltelefoner eller läsplattor, samti-
digt som hyresgäster själv enkelt kan felanmä-
la via nätet, ställa sig i bostadskö eller anmäla 
intresse för lediga objekt. Lösningarna går att 
enkelt komma åt via REAL:s portal.

Vinningen i att använda systemet blir dub-

bel. Dels blir man flexiblare som bolag när 
man kan sköta förvaltningen via webb i stäl-
let för att behöva vara på plats på ett kontor. 
Genom att kunna agera var man än befinner 
sig finns möjligheter att effektivisera verksam-
heten samtidigt som flexibiliteten ger ökad 
service åt hyresgästerna och bostadsrättsför-
eningar. Dels ges hyresgäster i sin tur ökad 
kontroll och komfort genom den ständiga 
åtkomsten till de mobila tjänsterna.

– Som bolag kan man effektivisera och 
man får kontroll över sina kostnader, säger 
Björn Reimers.

Bolaget har varit molnbaserat i närmare ett 
decennium och var ett av de första som erbjöd 
helt webbaserade fastighetssystem. Erfaren-
het som gör att man ligger i framkant för att 
utveckla när nya tjänster dyker upp.

– Vi har varit ensamma i vår nisch som 
webbaserat fastighetssystem, det har gjort att 
vi kunnat alliera oss med väldigt många andra 
tack vare att vi varit på webben. Exempelvis 
webbaserade ekonomisystem och andra typer 
av system som vi kan integrera mot, så att vi 
slipper uppfinna hjulet en gång till, berättar 
Björn Reimers.

Bland nya frågor som REAL hanterar finns 
det nya EU-direktivet om nya regler för per-
sonuppgifter, GDPR. REAL är mycket ange-
lägna om att anpassa systemet till de nya kra-

ven kring behandling av personuppgifter. Det 
gäller i första hand möjlighet till radering och 
avpersonifiering av persondata.

– Det råder en viss nervositet kring dessa 
frågor just nu. Det är viktigt för oss att alla 
känner sig trygga i våra system. Vi kommer 
vara väl anpassade när de nya reglerna träder 
i kraft Har man inte full koll här kan det kom-
ma att bli väldigt dyrt att göra fel, säger Björn 
Reimers.

När hyresgäster och 
bostadsrättsfören-

ingar ställer allt större 
krav gäller det att 

kunna möta upp som 
fastighetsbolag/ 

fastighetsförvaltare. 

FÖRETAGSPRESENTATION

REAL Fastighetssystem är ett helt web-
baserat system för ekonomisk och teknisk 
fastighetsförvaltning. I REAL hanterar du: 
hyresrätter, kommersiella lokaler, bostads-
rätter, parkering, samfälligheter, arrenden, 
uppställningsplatser, med mera.
På den tekniska sidan finns möjlighet till 
mobila funktioner och felanmälan via webb: 
Felanmälan webb, Mobil felanmälan, Mobil 
besiktning, Mobil rondering.
Du kan även hantera bostadskö och pre-
sentera lediga lägenheter.
Förvaltar du på uppdrag kommer du att 
gilla vår kundportal. En möjlighet att ge 
dina kunder tillgång till information utan att 
behöva ge tillträde till systemet.

KORT OM REAL

BLI EFFEKTIVARE 
I DEN DIGITALA TIDSÅLDERN 

med REAL Fastighetssystem

Du kan prova på själv genom vårt 
stående erbjudande om att testa gratis 
under en månad. Gå in på real.se och 
registrera dig för en gratislicens.
Fortnox ekonomisystem 
rekommenderar REAL 
Fastighetssystem.
SLÅ EN SIGNAL PÅ 010-602 32 00 SÅ 
BERÄTTAR VI MER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS

31

INNOVATIONBOSTAD.COM



Han har länge jobbat  med renovering av kyr-
kor och kulturbyggnader och börjar nu sälja 
tak- och fasadspån för nyproduktion. Men vad 
är då tak- och fasadspån?

– Spånet är en kilformad platta i trä, van-
ligtvis furu eller ek, med en kluven ovansida 
och sågad undersida. Kilarna läggs i rader likt 
en solfjäder och skapar på så sätt en hållbar 
och vacker fasad- eller takyta. Spån är Sveri-
ges äldsta taktyp och idag är det ytterst få som 
faktiskt kan den här tekniken, säger Magnus 
Hedegård.

Spånen tillverkas i egen fabrik i Finland, 
där också virket återfinns i form av gamla, väl-
vårdade skogsbestånd.

– Virket är en otroligt viktig faktor. Vi 
använder främst furu men även ek. Träden 
som används är mellan120–300 år gammla. 
Stockarna har mycket kärna, har vuxit lång-
samt och har väldigt tätt mellan årsringarna. 
Det gör virket hårt och hållfast. Tanken är ju 
att spånen ska hålla i några hundra år.

Att använda trä i nyproduktion har över-
lag blivit mer och mer populärt, menar Mag-
nus Hedegård.

– Det märkte vi inte minst när vi ställde ut 
på Byggmässan nyligen – gehöret var enormt. 
Det finns ju också en hållbarhetsdimension i 
trä eftersom det är ett förnybart material.

En stor fördel med spån är att det är möj-
ligt att helt skräddarsy dem utifrån specifika 
önskemål.

– Framförallt kan man behandla dem på 

många olika sätt. En vanlig variant är att man 
använder tjära. På så sätt får man den där till-
talande tjärdoften. 

Magnus nämner som exempel ett projekt 
i Norrtälje där det nya havsnära bostadskvar-
teret Tjärleken ska växa  fram. Här har man 
tänkt att just använda tjärdoppad spån för att 
få med hamn- och havsdimensionerna i själva 
fastigheterna. 

– Givetvis kan man måla spånen i vilken 
typ av färg man vill. Vi ska i vinter lägga kluven 
lasyrmålad furuspån på Lisebergs nya åkattrak-
tion. Spånen kommer även att brandskyddsbe-
handlas. En snurrig grej med vikingatema!

– Spånen behöver heller inte vara heltäck-
ande utan kan också fungera utmärkt som en 
tuff detalj på en fasad som bryter av och ska-
par en häftig effekt, säger Magnus Hedegård.

– Den här typen av tekniker går inte att 
lära sig i någon skola. För egen del har det helt 
enkelt handlat om att jag genom arbetet med 
kyrktak och kulturbyggnader fått en kunskap 
och förståelse för historiska byggtekniker och 
material. I många fall är de äldre teknikerna 
mer effektiva och hållbara än moderna vari-
anter, säger han. 

Läs mer på nordicshingle.se

FÖRETAGSPRESENTATION

ANRIK METOD 
FÖR MODERN ARKITEKTUR

Tak och- fasadspån är 
en gammal beprövad 

byggteknik som till viss 
del gått förlorad. Men 
för Magnus Hedegård, 
vd på Kyrktak AB med 

varumärket Nordic 
Shingle, är spån en 

högst aktuell produkt. 

Magnus Hedegård
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100% kashmir
WRINKLE SCARF  •  SMALL PONCHO

Ni hittar fler olika 
poncho, scarfs, 
tröjor, koftor.
Även mysbyxor, 
herrtröjor, vantar, 
kuddar och plädar

www.8design.se

Flytt och magasinering 
made easy!

Att slippa hyra släp, köra 
och lasta om var så himla 
skönt! Tack vare Gopak 
så slapp vi det! Vilken 
toppen service!
                                                   Hans L

” 

www.gopak.se
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BUTIKEN UPPHÖR
Efter 30 år i branschen måste vi lägga ner verksamheten
för gott p.g.a. åldersskäl och sjukdom. En av Stockholms 
största välsorterade mattlager samt inventarier ska säljas 
ut inom kort. Unna dig ett besök.

Nain 300x200
ord.pris 39.500:-
ex.pris 19.800:-

Isfahan 233x153
ord.pris 89.000:-
ex.pris 79.000:-

Kayseri, silke 183x122
ord.pris 39.000:-
ex.pris 24.500:-

Bidjar 340x245
ord.pris 75.500:-
ex.pris 59.500:-

Moderna designade 
Ziegler 237x195

ord.pris 24.500:-
ex.pris 19.900:-

Vi tvättar och reparerar gamla och nya mattor.

HJÄLP OSS ATT TÖMMA LAGRET.

Obs 75% Obs 50% Obs 60%
1 milj knutar Obs 60%

Nu 9.875:- Nu 39.500:- Nu 11.700:- Nu 29.900:- Nu 9.800:-
Silke Ghom, Isfahan, Bidjar, Saruk, Keshan, Nain, Kazak,

Täbriz etc. I alla storlekar från 30x30 cm upp till 700x400 cm.
Antika, semiantika inbytesmattor fi nns i olika storlekar.  
Priser: Högsta bud. 

ÖPPET 

SÖNDAG 

11-16

SVEAVÄGEN 100
Snett emot Handelshögskolan. 08-612 77 71. 

Upp till 24 mån, räntefritt. 
Vard 10-18, Lörd 10-16, Sönd 11-16

www.matthuset-eriksson.com

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
BUTIKEN UPPHÖR

Obs 60%

UPP TILL 70%

Detta erbjudande är lika 

äkta som mattorna! 

Kayseri, silke 183x122

Obs 70%

Har du problem
med sömnen?
Sveriges första digitala sömnmottagning med

certifierade sömncoacher kan hjälpa dig.

Gör gärna vårt kostnadsfria sömntest på

vår hemsida.

Läs mer på  learningtosleep.se

INNOVATIONBOSTAD.COM



– När vi började tillverka husen så tittade 
vi på ladans arkitektur, det minimalistiska 
formspråket och alla fina detaljer men hittar 
på dessa hus, berättar Gunnar Fröberg som är 
grundare och vd för Arvesund Living.

Arvesund utvecklar idag alla nya lahus 
tillsammans med kunderna, både villor och 
fritidshus säger Gunnar Fröberg.

 
Det är sällan man ser ett ladhus från Arve-
sund på en traditionell villamatta.

– Våra långa smala hus passar inte riktigt 
på de tomterna. De flesta bygger våra hus på 
naturnära tomter och anpassar huset efter till 
exempel om det finns havsutsikt.

Husen har alltid stora fönsterpartier och 
öppet upp i nock, med skjutportar som kan 
dras för fönster och dörrar.

– Det är lite av poängen, dels ska du kun-
na stänga till huset när du inte är där, dels så 
fungerar de som sol- och vindskydd.

De långa ladhusen är 15–20 m långa och 
max 6–8 m breda, med en boyta på mellan 
100–150 kvm. En av modelltyperna är ett 
vinkelhus, där kök och vardagsrum ligger i 
den ena flygeln utan övervåning vilket ger 
härlig rymd upp i nock. I den flygeln ligger 
sovrum och toaletter i två våningar.

Det minimalistiska uttrycket och goda 
hantverket i botten tilltalar en bred kund-
grupp.

– Det är både yngre barnfamiljer och äld-
re som tilltalas av vårt formspråk. Vi möts 
ofta av den där aha-upplevelsen från våra 
kunder när de tittar på våra hus och vår 
extremt moderna användning av furupanel, 
säger Gunnar Fröberg.

Det är norrländsk furu, och här ser man 
inga vita knutar eller fönsterkarmar.

– Vi älskar dessutom falu rödfärg, det är 
grymt snyggt med brutalröda hus.

Läs mer om ladhusen på:
 www.arvesund.com

MILJÖTÄNK I VÄRLDSKLASS
 

Rena ditt avloppsvatten och återvinn regn med enkla lösningar från Conclean

Minireningsverk
för 1- 300 hushåll

Regnvattenåtervinning 
för trädgård och hushåll

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

FÖRETAGSPRESENTATION

MED DEN SVENSKA LADAN 
SOM FÖREBILD

Den svenska ladan är 
en självklar del av det 

öppna landskapet. 
De är vackra och 
funktionella. Här  

ligger också grunden 
för Arvesund Livings 
unika hus. Arvesunds 
ladhus ska se ut som 

en lada när man 
inte är där.

Det är lite av 
poängen, dels ska du 
kunna stänga till huset 
när du inte är där, 
dels så fungerar de som 
sol- och vindskydd.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

34

INNOVATIONBOSTAD.COM



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.



– Jag kombinerar söderns värme och nordens 
ljus i mitt skapande, berättar hon.

Under årens lopp har det blivit många oli-
ka produkter. I hennes webbshop, lenalinder-
holmshop.se, hittar man till exempel textilier, 
musmattor, keramikföremål, konsttryck och 
tvålar – bland mycket annat. Idéerna uppstår 
för det mesta vid staffliet.

– Det börjar i måleriet för mig, oavsett 
om vi ska göra en kruka eller ett vackert fat 
eller vad det nu kan vara. Ur mitt perspektiv 
är det inte så spännande med konst för muse-
um eller flotta vernissager. Snarare ligger vär-
det i de små, handgjorde föremålen som man 
har glädje av vardagen – en unik kopp som 
du dricker ditt morgonkaffe ur, där man kän-
ner värmen från personen som har gjort den, 
något som är genuint och personligt, säger 
Lena Linderholm.

När Innovation Bostad når Lena Linder-
holm så befinner hon sig i sitt älskade Proven-
ce. Hit har hon och maken Gösta åkt regel-
bundet sedan 1980 och de har sedan länge ett 
eget hus. Det enkla livet med sitt lugna tempo 
är det som lockar mest, menar hon.

– Värmen, solen, sättet att leva. Det är 
inspirerande och ett sätt att hämta energi. Vi 
brukar bo här tre eller fyra månader om året 
och man blir mer harmoniskt, på ett sätt som 
man inte riktigt kan bli i storstaden.

I Sverige är det Stallarholmen i Strängnäs 
som är bas för Lena Linderholm.

– Här håller vi på att skapa en permanent 
utställning i de gamla gula industrihusen. Vi 
håller också på att skapa det som kommer bli 
Sveriges vackraste hus: Villa Jägmästaren. Det 
kommer bli som ett konstnärshem, lite som 
Carl Larssons eller Anders Zorns, med den 
skillnaden att vi fortfarande är i livet och fak-
tiskt kommer bo där, säger Lena Linderholm 
med ett skratt, och fortsätter:

– Det blir en plats fylld med konst och 
minnen som vi nu restaurerar tillsammans 
med länsmuseet och kulturhantverkare. Här 
kommer min ateljé finnas och vi kommer att 
ta emot grupper som får besöka Villa Jägmäs-
tare och se konsten men också vår visnings-
trädgård. I den finns många exotiska arter, till 
exempel mandelträd, valnötter och persika på 
friland. 

www.pbt.se

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

FÖRETAGSPRESENTATION

SÖDERNS VÄRME  
& NORDENS LJUS I SKAPANDET

I hela sitt liv har Lena 
Linderholm varit 

intresserad av konst, 
form, färg och 

hantverk. Idag delar 
hon sin tid mellan Sve-
rige och Frankrike och 
ambitionen är att med 

konstens och 
designens hjälp skapa 

glädje i vardagen.

Vi åller också på 
att skapa det som 
kommer bli Sveriges 
vackraste hus: Villa 
Jägmästaren. 

Vi tar gärna emot grupper 
som vill besöka oss. 

Läs mer på lenalinderholmshop.se 
och på www.linderholm.se
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Här ser du varför...

Dricksvatten är en sak – 
systemvätska en annan.

Vårt svenska dricksvatten är ett livs-
medel som innehåller gaser, ibland 
tillsatta för att det ska smaka gott. 
Teknisk vätska är avgasat vatten 
som är homogent och gasfritt.
Vi omvandlar vatten från livsmedel 
till teknisk vätska för energidistri-
bution.

”Baserat på vår erfarenhet av 
mer än 10 000 besiktigade svenska 
VVS-system är vår bedömning att 
minst 80 % av systemen i Sverige 
kan minska sin energiförbrukning 
med mer än 5 %, bara genom att
avgasa systemvätskan. 

Det är nationalekonomiskt, före-
tagsekonomiskt och miljömässigt 
bra för Sverige och svenska företag”, 
säger Elving Isaksson, 
QTF Sweden AB.

Vårt arbetsområde är hela södra Sverige och vi strävar 
efter att ha medarbetare som täcker ett område utifrån 
sin bostadsort. Högprioriterat för närvarande är Skåne-
regionen, främst Malmö, Helsingborg och Lund. 

Rätta personerna växer med oss och får större och 
eget ansvar över våra uppdrag och de anläggningar vi 
ansvarar för. Tjänsterna kan innebära resdagar och 
övernattningar. Körkort krävs. 

Läs mer om tjänsterna på www.qtf.se

QTF Sweden AB är specialister på avgasning av 
systemvätskor i komplexa värme-/kyl- och åter-
vinningssystem. Gaser i systemvätska ger höga 
energikostnader och förstör VVS-system. 

Med QTF-metoden identifierar och åtgär-
dar vi systemvätskan så att systemen 
kan arbeta energieffektivt, utan funk-
tionsstörningar och utan att rosta sönder. 

Våra kunder är Allmännyttan, 
större fastighetsbolag, bostadsrätts-
föreningar, industrier och offentliga 
byggnader; skolor, sjukhus m.m. 
Huvudkontoret ligger i Kalmar.

Det bubblar och fräser när gaserna kokas bort 
under vakuum. Gashaltig skummande system-
vätska är dålig energibärare. 

Vi skapar en homogen teknisk vätska som är 
energieffektiv i dina system. På 25 sekunder ser du 
på filmen hur det går till. Scanna QR-koden så kan 
du se den direkt i din mobil, eller gå in på YouTu-
be-kanalen QTF Sweden, där vi beskriver QTF-me-
todens 6 steg på tre språk.  

Se filmerna om QTF-metoden 
direkt i mobilen.

Vill du jobba i VVS-
branschen?

Vi har LEDIGA JOBB som operatörer 
och säljare med placering i södra Sverige.  

www.qtf.se

QTF SvD Bostad Nativeannons.indd   1 2017-10-11   14:57



Endast ett fåtal lägenheter  
kvar till försäljning.

Inflyttning maj 2018. 

Prisexempel:    4 rok   79 m2 med två balkonger 
Insats 2 540 000 kr  Månadsavgift 4 075 kr

Kontakta Marie på Bjurfors 040-608 30 14  
eller läs mer på www.alfredshus.se.

E t t  n a t u r l i g t  b o e n d e  p å  k l a s s i s k  m a r k
OLJESLAGARENS HUS

SÄLJSTART I HÖST!
I Limhamn med sitt unika läge där kontakten med havet och  

dess småaktighet ger en magisk boendemiljö planerar vi att bygga 4 

radhus och 91 lägenheter med bostadsrätt.

Läs gärna mer om projektet på www.oljeslagarenshus.se eller kontakta 

Conny på Bjurfors tel 040-608 30 12, conny.knutsson@bjurfors.se

www.oljeslagarenshus.se
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Testat av JTI.*
Klarar hög 

skyddsnivå!

Robust bioreningsverk
- för naturlig rening av ditt enskilda avlopp

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

* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

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

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

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

Betyg 4,9 av 5

på reco.se!
HÅLL UT!
Snart öppnar Norrtäljes enda leverantörsoberoende 
hörselmottagning.

Audionomerna Emil Falk och Elisabeth Andersson kommer 
att hjälpa dig med allt som rör hörsel fr.o.m. slutet av mars.

Boka tid redan idag på 08-720 14 00

Arbetargatan 31Bryggargatan 10www.hörbart.se Stora brogatan 12 A

GRATIS 

HÖRSEL-
TEST!

Betyg 4,9 av 5

på reco.se!
HÅLL UT!
Snart öppnar Norrtäljes enda leverantörsoberoende 
hörselmottagning.

Audionomerna Emil Falk och Elisabeth Andersson kommer 
att hjälpa dig med allt som rör hörsel fr.o.m. slutet av mars.

Boka tid redan idag på 08-720 14 00

Arbetargatan 31Bryggargatan 10www.hörbart.se Stora brogatan 12 A

GRATIS 

HÖRSEL-
TEST!

Betyg 4,9 av 5

på reco.se!

GRATIS
HÖRSEL-

TEST!

Eftersom att så många har hittat till Hörbart   
utökar vi verksamheten under hösten.

Du är självklart välkommen även om du är listad på annan mottagning.

Boka tid på 08-720 14 00. Välkomna!

Tack för förtroendet!
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M A R I A  L I N D B E R G  D E S I G N

J A R V S O ,  S W E D E N

B E A U T I F U L  C L O T H E S  I N 
L I N E N  A N D  C O T T O N

S I N C E  1 9 8 4

T I M E L E S S  D E S I G N
N A T U R A L  B E A U T Y

W E  L O V E  C O L O R S

M a r i a  L i n d b e r g  D e s i g n
T u r i s t v a g e n  5 8
8 2 0  4 0  J a r v s o v

S w e d e n
P h o n e :  + 4 6  ( 0 ) 7 0  6 5 5  0 9 1 9

E - m a i l :  m a i l @ m a r i a l i n d b e r g . n u

V I S I T  O U R  W E B S T O R E

w w w . m a r i a l i n d b e r g . n u



KVALITET TILL
OUTLETPRISER!

Tel 0700-380 250  •  info@outletshop.seOutletShop.se

Hälsosamma finska timmerhus!

-15%

Högklassiga och  
säkra bastuaggregat.

-30%

Dörrar med högsta  
Svenska kvalitet.

-45%

Finska Badtunnor.

-20%

Möbler.

-70%

Hälsosamma finska attefallshus av timmer.

-15%

-15%

Högkvalitativa finsktillverkade lusthus.



MATSALSERBJUDANDE  24.800 SEK  
(Ord. 40.000 SEK) 

Gäller 
oktober t.o.m 

december!

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

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.  
Möblerna 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

Himmelsäng  
i Gustaviansk stil   
24 800 SEK

Exklusive tyg

Vitrinskåp 
i Gustaviansk stil   
28 250 SEK

ord.pris 35 300 SEK
Skänk 

i Gustaviansk stil 
med tre dörrar
16 900 SEK

ord. pris 21 200 SEK



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



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.


