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Välkommen till en av Sveriges ledande konsulter inom energi och VVS. Vi hjälper er 
med projektering VVS, OVK, radonmätning, termografering och energideklarering.

Kontakta oss redan idag.
Boka in oss under våren för en offert.Specialister inom teknikområdet VVS

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
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I september 2017, några veckor före 
#metoo, väckte Byggcheferna och Bygg-

nads starka känslor i byggbranschen. Genom 
helsidesannonser och direktreklam riktade vi ett tydligt bud-
skap till arbetsgivare och chefer: ”Vi skäms!” 

Syftet var att få företag inom samhällsbyggnad att ta dis-
krimineringslagen på allvar. Vi visste, och vet, att det finns 
företag som ofta bryter mot den, av okunskap eller noncha-
lans. Det drabbar inte bara enskilda personer, utan är till 
skada för hela samhället. 

Undersökningar har visat att både män och kvinnor und-
viker byggbranschen på grund av hur de bemöts. Samtidigt 
är kompetensbristen akut, rekryteringsproblemet stort och 
tidplanerna pressade. Det påverkar säkerheten, det påver-
kar hälsan och det påverkar ekonomin. Och vad får vi för ett 
samhälle om inte samhällsbyggnadssektorn fungerar? 

”Vi skäms!”-kampanjen var en del av Stoppa machokul-
turen, vår långsiktiga satsning för en schysst och jämställd 
byggbransch. Sedan den inleddes för tre år sedan har myck-
et hänt. Kampanjen har bidragit till att exkluderande bete-
enden ifrågasätts – precis som #metoo har börjat förändra 
hela samhället. 

På ett personligt plan är jag tacksam över att #metoo-
rörelsen ger utsatta personer stöd, hjälp och upprättelse. På 
ett professionellt plan gläds jag åt att den underlättar våra 
jobb. Från att ha varit tabubelagt har problemet med sexism 
blivit självklart att ta upp. Frågor om jämställdhet, köns-
roller och maktstrukturer har blivit givna samtalsämnen i 
fikarum i hela Sverige. Chefer som tidigare inte har upplevt 
sig ha tid eller stöd för att röra ämnet har fått ett naturligt 
skäl att göra det. 

Som ordförande för Byggcheferna vill jag uppmuntra 

både våra medlemmar och andra att dra nytta av den kraf-
ten. Ta chansen att visa att du är en ledare som står för jäm-
ställdhet. Ge dig själv och dina kolleger utbildning i ämnet. 
Påminn om att du inte ser mellan fingrarna på missförhål-
landen – och uppmuntra dina medarbetare att slå larm om 
någon behandlas fel. 

Som chefer i en av Sveriges manligaste branscher är det 
vår plikt att ge alla människor, oavsett kön, samma möjlig-
heter att känna sig trygga på jobbet. Vill vi att våra företag 
ska vara platser där alla känner sig lika välkomna? Då har 
vi, över en höst, fått bättre möjligheter än någonsin.

KAJSA HESSEL 
Ordförande för Byggcheferna, vd för Projektgaranti

Bättre möjligheter än någonsin

KAJSA HESSEL

16 302112

VD Philip Wendelin 
Försäljningschef Henriette Wendelin 
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Svenska Dagbladet  
Tryck V-tab, 2018 Tidningen trycks på 
miljövänligt papper.

WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
som utformar och producerar ämnesorienterade 
tematidningar under titeln INNOVATION som
distribueras i ledande svensk dagspress. Vi arbetar  
med marknadskommunikation med inriktning på 
content markering & native advertising som  
förmedlas både i print och digitala kampanjer.

Omslag: CHARLOTTE STRÖMWALL

INNEHÅLL

INNOVATIONBOSTAD.COM

Läs mer på
4 8 14 18

20

27

Vi gillar 
att knuffas 
och luras

Därför satsar vi på nudging som är ett sätt att förändra människors beteenden i en riktning som förbättrar 
deras liv. Nudging är alltså små knuffar i rätt riktning, som nästan lurar oss att göra bra val. Lur på ett bra sätt.

Vi nudgar för att bland annat förbättra återvinningen på våra byggarbetsplatser samt för att öka gemenskapen 
bland grannar i våra bostadsprojekt. Läs mer om vårt lurendrejeri på wästbygg.se!



FLER VÄLJER ATT 
GÖRA SINA 

FASTIGHETSAFFÄRER 
MED RESTATE.

VÄLKOMMEN 
DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter

·  Rådgivare vid 35 % av Sveriges 
bostadsrättsombildningar

·  Rådgivare för 20 % av de bostäder 
som byggs i Stockholms län

·  Förvaltar 4 000 bostäder åt 
bostadsrättsföreningar

·  Biträder med fastighetsjuridisk
rådgivning

www.restate.se
info@restate.se • 08-402 10 00 • Kungsgatan 26 • 111 35 Stockholm
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– Med ordning och reda så kommer lönsam-
heten, inte via mallar eller att man kontrolle-
rar människor. Det här är vår absoluta över-
tygelse. Vi har alla ett 100-procentigt engage-
mang som uppstår eftersom alla har varit del-
aktiga i att bestämma bolagets riktning, säger 
Mikael Lezdins, VD för EFKAB.

Och framgångarna har inte låtit vänta på 
sig. Energi, Funktion, Komfort, EFKAB som 
startade 2011 blev Gasellföretag 2016 och 
2017. Mikael Lezdins blev förra året utsedd 
till Årets Unga VD, med bland annat moti-
veringen att tillväxt kan skapas genom tydlig 
värdegrund och fokus på hållbarhet.

– Bolag skapar man tillsammans med 
andra människor och det ska vara kul att vara 
på jobb. En platt organisation med ramar och 
förväntningar gör att människor vågar fatta 
och stå för sina beslut. Det gör dessutom att 
företaget blir väldigt agilt och flexibelt för 
konjunktursvängningar, säger han.

Vision och mål för bolaget är tydligt, de 
ska vara det självklara valet inom byggbran-
schen, det mest socialt hållbara företaget på 
marknaden. Förra året omsatte bolaget 56,7 
miljoner, 2020 är målet att landa på 150 mil-
joner med en lönsamhet, EBITDA på 15%. 
Teknikkonsultföretaget har en stark organisk 
tillväxt, 310% under perioden 2014 till slutet 
av oktober 2017.

Och företagets mål kommer inifrån verk-
samheten.

– Utefter målen väljer vi en tydlig strate-
gisk vision. Som ledare måste man lita på sin 
omgivning och att de kan sitt jobb, säger han.

Med en bakgrund som bland annat hock-
eyspelare så har Mikael Lezdins tagit med sig 
insikter från sporten.

– Man misslyckas bara om man ger upp, 
och det gör jag inte. Vill man något genuint 

och intentionerna är goda så är jag övertygad 
om att man lyckas. Det låter kanske lite kly-
schigt men är inte mindre sant för det: det är 
alltid laget före jaget.

EFKABs kunder är i första hand entreprenö-
rer och fastighetsägare.

– Som vi ser det är marknadens utmaning-
ar att leverera i tid och till rätt pris. Markna-
den behöver produktifieras och här är vi redan 
branschledande. Vi gör bara det kunden fak-
tiskt behöver, snabbt och enkelt med raka affä-
rer. Det här gör oss unika, säger Mikael Lezdins.

Under första kvartalet i år startar EFKAB 
e-handel.

– Våra kunder kommer att kunna bestäl-
la tjänsterna direkt vi nätet. Vi arbetar med att 
kontinuerligt utöka vår produktportfölj. Vi ska 
göra det marknaden behöver till det pris mark-
naden vill betala. I förlängningen så bidrar vi till 
att sänka byggkostnaderna i Sverige, säger han.

EFKAB finns idag i Stockholm, Jönköping, 
Malmö, Halmstad, Karlstad och snart etable-
rar de sig i Luleå och Uppsala.

– Vi växer organiskt med våra uppdrag 
inom den privata sektorn. Framför allt med 
personlig närhet på regional nivå när ryktet 
om oss som en innovativ aktör sprids. Den 
regionala närvaron tillsammans med väl 
genomförda projekt där affärerna i grunden 
är balanserade raka och enkla gör oss fram-
gångsrika, säger Mikael Lezdins.

Genomförda projekt följs också alltid upp 
tillsammans med kunden för feedback och 
förbättringar till nästkommande projekt.

– Där en beställare behöver bygga effekti-
vare, där finns vår marknad, för det här kan 
vi, avslutar Mikael Lezdins.

FÖRETAGSPRESENTATION

God företagskultur 
bakom framgångarna

Öppet inkluderande 
ledarskap, satsning 

på löpande 
kompetensutveckling 

har skapat en 
företagskultur 

med engagerade 
medansvariga och 

ökat resultat för 
teknikkonsultföretaget 

EFKAB.

Mikael Lezdins

Text: Redaktionen

KORT OM EFKAB

Företagets uppdrag omfattar i 
huvudsak om- och nybyggnationer med 
en stor variation på projektstorlek. 
Teknikkonsultföretaget EFKAB erbjuder 
förstudier, projektering, installations-
samordning, installationsledning, kalky-
lering, projektledning installation och 
besiktning inom:

UPPDRAG I KORTHET

STRABAG
Täby Centrum, Installationssamordning
och –ledning, VVS-projektering 
200 000 kvm butiker och galleria.
 
EINAR MATTSON
Installationssamordning 
– totalt 600 st lgh.
 
DOMSTOLSVERKET
Projektering ombyggnation
rättscentrum.
 
HP BOENDEUTVECKLING
Projektering flerbostadshus,
ca 350 lgh utförda.
 
VARVSSTADEN
Systemhandlingsprojektering samtliga
discipliner för ombyggnad av kontor
till hotell 4 000 kvm.
 
PEAB
Mall of Scandinavia,
Kalkylering, kostnadsstyrning,
installationssamordning och –ledning.
 
PEAB – Processprojektering
flerbostadshus för Prefab byggnation,
utfört ca 500 lgh.

• EL & KRAFT
• Solceller, solfångare och 

batteribankar
• Laddteknik inkl. kraftnät för 

laddteknik
• VS, V, Kyla, Fjärrvärme
• Sprinkler och brandskydd
• Belysning, Ljusdesign
• Energiberäkningar,
• Energisimuleringar
• Energideklarationer
• Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, 

GreenBuilding
• Tele, Data/WiFi, Brandlarm, 

Inbrottslarm, passersystem
• Styr och Övervakning
• Samordnadprovning, 

Provningsplaner
• Besiktning
• 3D modulering
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– Kontorets utformning och design bidrar till 
att förstärka företagets profil och image. Mil-
jön ska uppfattas som både trendig och per-
sonlig, säger Helene Ogeborg, vd för Ogeborg 
som sedan 1960-talet hjälpt inredare, arkitek-
ter och företag med att skapa vackra och håll-
bara kontorsmiljöer. 

– Mattor och textila golvmaterial erbju-
der otroligt många möjligheter. Mattorna kan 
rama in grupper som till exempel utrymmen 
för minimöten och tysta rum. Arkitekter-
na gör en gestaltning som ska påminna om 
det koncept företaget har, vi kan bidra med 
lösningar som passar i det konceptet, säger 
Helene Ogeborg.

Hur ser trenderna ut?
– Kultur och klimat påverkar trenderna runt 
om i världen. Inte minst vädret påverkar. 
Söderut skiner solen och här i norr har vi 
slaskigt och mörkt under delar av året. När 
man väljer matta så tar man också hänsyn till 
det rent praktiska, vad som funkar. När det 
gäller val av färger så ser vi mycket grått och 
svart, de knalliga och klara, starka färgerna 
använder man möjligen som tillägg. Vi ser en 
trend med återbruk och höga miljömässiga 
krav vid materialval.

Som kontrast till de mörkare färgskalorna ser 
Helena Ogeborg en trend.

– Det kommer lite mer vågade val i färg 
och form när det gäller kläder och inredning, 

och det är en trend som sannolikt kommer 
att avspegla sig även i kontorsmiljön.

Mattan måste inte traditionellt ligga på gol-
vet. Den kan mycket väl monteras på både 
väggar och tak.

– Vi har kunder som valt mattor i kork och 
läder på väggarna. Ett enkelt sätt att skapa en 
rolig profil som inspirerar. De textila inslagen 
i kontorsmiljön har förutom att skapa en viss 
känsla för rummet, en både miljömässig och 
ergonomisk funktion. De isolerar vilket gör 
det möjligt att dra ner värmen lite och de kan 

utgöra ett behagligt underlag för den som står 
upp vid sitt skrivbord och arbetar.

Vilka nyheter kan vi se fram emot i år?
– Inför mässan Stockholm Furniture & Light 
Fair (6-10 februari) så har vi en rad nyheter 
att visa upp. Bland annat handgjorda vävda 
mattor med olika strukturer och nya textila 
heltäckande plattor. Svenska designgruppen 
Note Design Studio, som skapade Designba-
ren på förra årets möbelmässa, har för andra 
året skapat vår monter vilket vi är väldigt gla-
da för.

FÖRETAGSPRESENTATION

TEXTILA LÖSNINGAR SKAPAR 
INSPIRERANDE KONTORSMILJÖER

Det öppna 
kontorslandskapet 
ställer nya krav på 

arbetsmiljön. Textila 
lösningar är ett 

sätt att skapa en 
både inspirerande 
och ljuddämpande 

kontorsmiljö.

Helene Ogeborg, vd för Ogeborg

Text: Redaktionen

HÅLLBART!

Ogeborg är ett klimatneutralt 
företag. Sedan 2007 investerar 

de varje år i 3:e-världen-
projekt som minskar utsläppen 

av växthusgaser globalt, 
vilket motsvarar vår totala 

miljöpåverkan. Ogeborg 
har showroom i Stockholm, 

Göteborg och Milano.

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.
,  3 kontor 31 medarbetare,

 tusentals hem till salu.

Ring oss på 
+33 (0)4 92 98 92 54

www.wretmanestate.com   -    contact@wretmanestate.com



Ny hiss installerad i de 
befintliga trapphusen.

Husfasaden innan påbyggnad 
av de nya trapphusen.

De befintliga trapphusen 
innan installation av hissen.

Fördelar med att installera hiss 
i flerbostadshus utan hiss

Skarpan bostadsområde i Linköping med 15 trevåningshus som nu får hiss.

Ger nöjdare hyresgäster 
som får en enklare vardag 

• Äldre kan bo kvar längre i sina 
lägenheter.

• Småbarnsfamiljer får det enklare 
att hantera barn och barnvagn.

• Det underlättar för personer med 
funktionshinder att ta sig till och 
från lägenheten.

• Enklare att transportera saker till 
och från lägenheterna.

• Fastighetsägare och bostadsrätts-
föreningar får en fastighet som är 
mer attraktiv och ökar i värde.

Installation av hissar i Skarpan, Linköping
Skarpan är ett bostadsområde från 1960-talet med 283 lägenheter som 
byggdes i tre våningar utan hiss. Husen moderniseras under 2015-2018 med 
nya trapphus som byggs till och hissar installeras i de gamla trapphusen. Ett 4:e 
plan med lägenheter byggs även till. Hyresgästerna är mycket nöjda med den 
ökade tillgängligheten för alla i huset som de installerade hissarna innebär.

Energibesparande och miljövänliga hydraulhissar
– Vi jobbade hårt för att få igenom vår lösning med en frekvensstyrd hydraul-
hiss som både är miljövänlig och energibesparande. Hissen drar 16 Ampere 
och går på befintlig servissäkring, förklarar Peter Sundell från Nordisk hiss 
som har fått uppdraget att leverera och installera hissarna.

– Vi valde Hydroware som kompletthissleverantör till Skarpan. De har ett bra 
hydraulsystem som de är kända för, men numera är de också en komplett 
leverantör för nyinstallationer, säger Peter Sundell.

FO
TO

 E
LI

S
A

B
ET

 S
V

ER
LA

N
D

ER



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS
7

INNOVATIONBOSTAD.COM

– Vi tror att uppkopplade hissar kommer att 
förändra hela branschen. Alla talar om digi-
talisering och IOT, det som är ytterst viktigt 
är att det man utvecklar kan ge riktig kund-
nytta. Den nya servicen vi utvecklat är spän-
nande för att den faktiskt ger just det, säger 
Jaakko Kaivonen.

Via sensorer samlas data in från de hissar 
som berörs. Informationen skickas sedan till 
IBM:s Watson-plattform. Watson analyserar 
data – bland annat temperatur, fukt, oregel-
bundna stopp och vibrationer – från hissarna 
i realtid och kan göra en bedömning om något 
måste åtgärdas innan ett eventuellt fel inträffar. 
Tanken är att en tekniker ska skickas ut i god 
tid innan för att minimera driftstoppen.

– Vi på KONE servar cirka 1,1 miljo-
ner hissar och mer än en miljard människ-
or använder våra utrustningar varje dag. Den 
nya teknologin innebär att upp till 200 oli-
ka parametrar samlas in i realtid från flera 
hundratusen enheter. Tillsammans blir det en 
enorm mängd data. Genom att lägga till AI, 
artificiell intelligens, så kan vi hitta mönster 
ur informationen. Lite förenklat fungerar det 
så här: om komponent A har en viss vibration 
och komponent B en viss temperatur så finns 
en risk att komponent C kommer att gå sön-
der inom ett par dagar, vilket i sin tur gör det 
möjligt att i tid reagera innan det sker, förkla-
rar Jaakko Kaivonen.

Om man med 98 procents säkerhet vet att 
komponent C kommer att gå sönder så kan 

man skicka dit en tekniker som vet vad hen 
ska leta efter, och hen har med sig rätt verktyg 
och rätt reservdel och kan förhindra eventu-
ella problem 

– Utveckling av ny teknik handlar ytterst 
om nytta för slutanvändare och kunder och i 
det här fallet ser vi att den nyttan är enorm, 
inte minst för slutanvändaren. Föreställ dig 
kontorsbyggnaden klockan åtta på måndags-
morgonen. Hissen fungerar därför att en tek-
niker fixade den dagen innan. För fastighets-
ägare innebär systemet att man kan göra sin 
planering på förhand, det är en besparing i alla 
led med ökad kvalitet i service och leverans.

Projektet är en resa som KONE gjort till-
sammans med IBM och Humlegården.

– Fastighetsbolaget är en av våra långvari-
ga kunder och de hade en utmanande vision. 
Hissen behöver service som vilken annan 
teknisk utrustning som helst i fastigheterna. 
Det borde dock aldrig bli några driftstopp, 
utan bara förebyggande underhåll som man 

har planerat på förhand. Vi delar den visio-
nen och nu kan vi leva upp till den, säger 
Jaakko Kaivonen.

KONE som har blivit rankat som ett av de 
100 mest innovativa företag i världen ser hur 
utvecklingstakten fortsätter att öka.

– Nyckeln till att framgångsrikt utveckla 
och få ut en ny produkt på marknaden ligger 
i att man inte gör det själv utan tillsammans 
med partners och kunder. Goda samarbeten 
innebär att det är större chans att man ham-
nar precis rätt från början, säger han.

Målsättningen är att alla KONEs hissar snart 
ska ha IOT-sensorer som är uppkopplade. 

– Tidigare så har man servat sina 
hissar enligt kalendern. I framtiden så 
blir det möjligt att serva hissen enligt det 
individuella behov som just den enheten har. 
Hissarna kan själva tala om vad det är som 
är fel. Systemet är dessutom självlärande 
vilket innebär att analyserna över tid bara 
kommer att bli smartare och mer precisa, 
säger Jaakko Kaivonen.

FÖRETAGSPRESENTATION

WATSON LÅTER HISSEN SJÄLV 
TALA OM HUR DEN MÅR

"Nu kan vi förutse 
saker innan de händer." 

Det berättar KONEs 
VD Jaakko Kaivonen, 

och syftar på de 
intelligenta hissarna 

och AI-lösningen som 
KONE har tagit fram i 
samarbete med IBM.

Jaakko Kaivonen

Text: Redaktionen

HISSPRAT!

Om du är nyfiken så kan du 
gå in på kone.se/intelligentahissar 

och titta på hur hissarna 
pratar med varandra.

Skandinaviska
områdesskydd

www.stangselbutiken.se
- Montagehjälp
- Betala med avbetalning

- Trästaket
- Smidesstaket

- Djurstängsel
- Hundgårdar

Tel: 08-500 11 530

Skandinaviska Områdesskydd AB
Kilowattvägen 12, 136 44 Handen 
Telefon växel:  08-500 11 530
E-post:  Info@stangselbutiken.se

Vi monterar allt material vi säljer.
Fyll i formulär på vår hemsida för 
kostnadfri offert.

Stängselpaket 25m - vfz   
pris: 3308 kr
- Fri frakt -

Smidesstaket  Höjd 900 - 1950 mm
pris från: 1070 kr lpm

- 15 modeller staket/ grindar- 

Bommar - manuella & automatiska
pris från: 5448 kr

- 15 modeller staket/ grindar- 

Grindmotor för alla typer av grindar
pris: 10 894 kr

Dubbelgrindar 2-4 m
pris från: 6 873 kr

Dubbelgrindar 2-4 m
pris från: 6 289 kr

- Färg: mörkgrönt, svart, oliv, vfz-

Enkelgrindar
pris från: 1890 kr

- olika höjder & modeller -

Stort utbud av grindlås
pris från: 289 kr

- Vi har gångjärn också -

Industri grindar 1-12 m
pris från: 14 375 kr

- skjutgrindar, slaggrindar -

Smidesgrindar - 40 olika modeller
pris från: 7 254 kr

- skjutgrindar, slaggrindar -

Tryckimpregnerade pålar
pris från: 40 kr st

- Många olika höjder/ bredder-

Bullerskydd/ Plank
Pris 90x200cm sektion: 2546 kr

- Färdiga sektioner -

Trästaket - för eget montage
Pris 25m komplett: 7192 kr

- Färdiga paket -

Viltstängsel - Hönsnät - Djurnät
pris från: 400 kr  (50m hönsnät)

- Många olika höjder och utföranden-

Hundgårdar
pris /sektion: 420 kr (1800x1200 mm)

- Färdiga paket  13-66 kvm -

5års
GARANTI*

- Bullerplank
- Skjutgrindar

- Bommar
- Industristängsel



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
8

INNOVATIONBOSTAD.COM

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

Fredrik Kullman har en hel del visioner om 
hur verksamheten kan utvecklas.

– Om man jämför oss med andra fran-
chisekedjor är vi nog ensamma om att ibland 
tacka nej när mäklare vill öppna franchisekon-
tor i nya områden. Vi vill vara helt säkra på 
att vi har allt som behövs inklusive det bästa 
teamet på orten. Detta gör att vi fortfarande 
har flera lediga attraktiva distrikt. Vad gäller 
nyproduktion är marknaden mer i balans nu 
och vi jobbar mer intensivt än någonsin i sam-
arbete med våra uppdragsgivare för att se till 
att det där lilla extra finns för kunden. Ibland 
är det inte inredning eller arkitektur utan 
annat såsom tjänsteutbud eller nya möjlighe-
ter till gemenskap som förväntas av modern 
nyproduktion där man ska trivas. 

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

– Jag tror att det är en väldigt viktig kon-
kurrensfördel att vi faktiskt har de bästa ledar-
na – i synnerhet när det gäller att rekrytera de 
bästa mäklarna. Lön och leads är viktiga fak-
torer 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 på marknaden?
Några trender som utkristalliserar sig i mark-
naden nu är t.ex.

• Antalet kunder som vill ha hjälp och 

  rådgivning vid köp ökar
• Att vara väl förberedd när man lägger 
   ut sin bostad till försäljning. 
• Bra bilder och naturmaterial
• Fler svenskar köper bostad i utlandet

Vi har nu fler kunder som kommer till oss 
bara för att de vill ha hjälp även när de ska 
köpa och vi har flertalet uppdrag att hitta det 
perfekta objektet till dem. Vi har under fle-
ra år arbetat för att ha en väl genomarbetad 
databas; Boagenten som innehåller önskemål 
både från köpare och säljare och det görs fler 
affärer direkt baserat på våra egna nätverk. 
I och med att det är trögare på marknaden 
idag jämfört med för ett år sedan så gäller det 
att vara extremt väl förberedd. Att gå igenom 
bostaden tidigt med en besiktningsman så 
att man hinner fixa eventuella fel eller kon-
sultera en stylingfirma i god tid är två goda 
råd. Presentationen och marknadsmaterialet 
är mycket viktigare idag. Man har bara några 
sekunder på sig att fånga spekulantens intres-
se. Snygga bilder och stylade hem är avgöran-
de liksom naturmaterial i bostaden. Så står ni 
inför valet att lägga en extra slant på massiva 
naturmaterial så kan vi verkligen rekommen-
dera det. Det lönar sig! 

En annan tydlig trend är att svenskarna, och 
skandinaverna generellt, köper allt fler bostä-
der utomlands. Framförallt är det Spanien, 
Frankrike och Portugal som lockar nordborna.

– Där andra mäklarfirmor gör utlands-
satsningar mest för att sätta ner en flagga så 
ser vi det som ett ypperligt tillfälle att göra en 

vass satsning med ännu större fokus på kvali-
tet, säger Fredrik Kullman.

Hur tror du bostadsmarknaden kommer 
att utvecklas?
– Utbudet har fördubblats på ett år. En orsak 
till det är att nyproduktionen femdubblats vil-
ket gör konkurrensen om varje objekt större. 
Hur prisutvecklingen i innerstaden kommer 
att påverkas efter 1 mars när amorteringskra-
vet införs kan vi inte säkert veta. Men sanno-
likt kommer det att plana ut och om knappt 
ett år kommer de sakta att öka igen. Jag tror 
inte att villamarknaden kommer att påver-
kas på samma sätt. På sikt tror jag att det är 
en tryggare investering. 95 procent av alla nya 
bostäder som byggs är lägenheter men antalet 
människor som faktiskt vill bo i villa är rela-
tivt konstant över tid, säger Fredrik Kullman.

Se bostäder till salu på:  bjurfors.se

FÖRETAGSPRESENTATION

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, vd för Bjurfors 

Stockholm.
Fredrik 
Kullman, VD 
för Bjurfors 
i Stockholm

Text: Redaktionen

Hej!
Vill du också ha ett fint hus tillverkat helt 
i trä och med miljövänliga material? Vi är 
Sveriges ledande leverantör av designade 
småhus byggda av massivträskiva, clt wood!
LEVA Husfabrik är ett utvecklat designkoncept, som arbetar med arkitektur 
av hög kvalitet. LEVA husen är ett byggsätt där materialet, massivträskiva, 
är stommen i husen. LEVA Husfabrik har sitt ursprung på Gotland men vi 
finns också i Stockholm, Göteborg och på västkusten. Vi designar, 
projekterar, bygger och säljer hus i hela landet. 
Vi gör villor, fritidshus och radhus. 

               Facebook/LEVA Husfabrik
www.levahusfabrik.se    Instagram/ leva_husfabrik   

Trä
känsla! Vi hörs!
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SIP Homes är en uppstickare och utmanare i 
den konservativa bygg- och bostadsbranschen.

– Vi arbetar med ett nytänkande kring 
teknik och hållbarhet som genomsyrar hela 
verksamheten – från utveckling, tillverkning 
och i samhället över tid, säger Kristina Cleber 
som är projektchef.

SIP Homes har utvecklat ett koncept som 
bygger på ett patentsökt byggsystem med 
självbärande lätta stålstommar på vilka SIP-
paneler monteras. SIP-panelen i sig är en 
mycket stabil ”sandwichkonstruktion” med 
unikt låg värmeledningsförmåga och utom-
ordentliga brandegenskaper. Sammantaget 
ger byggsystemet en lätt, brandsäker, stark 
och superisolerad byggnad.

– Byggsystemet borgar också för kost-
nadseffektiv produktion och transport, myck-
et kort byggtid samt låga uppvärmningskost-

nader och lång livslängd, säger Sören Jansson 
som är produktionschef.

Med hjälp av den senaste tekniken kan SIP 
Homes effektivisera energiförbrukning, höja 
säkerheten och öka komforten i sina bostä-
der. Till exempel genom styrsystem med 
artificiell intelligens som optimerar energi-
användningen. Värmesystemet lär sig famil-
jens vanor och planerar energianvändandet 
under dagen.

Ett annat exempel är inbyggda fukt-
kvotsmätare som placeras på utsatta plat-
ser i byggnaden, en av de senaste innovatio-
nerna SIP Homes anammat som har utveck-
lats i samarbete med Linköpings Universi-
tet. Mätarna avläses med jämna mellan-
rum så att SIP Homes och de boende får en 
snabb indikation på om en defekt uppstår i 
till exempel badrummets tätskikt, under ett 

fönster, på vinden eller i krypgrunden. Akti-
va sensorer sänder sina värden till en moln-
baserad tjänst för full kontroll på fukten i 
byggnaden.

I flera projekt samarbetar SIP Homes med 
Sandellsandberg arkitekter som leds av Tho-
mas Sandell, en av Sveriges främsta arkitek-
ter och formgivare. Tillsammans drivs man 
av att skapa bostäder som står sig väl över 
tid, såväl byggnadstekniskt, ekonomiskt som 
estetiskt med formstarka byggnader och mil-
jöer med stark identitet, utvecklade med 
största omsorg om människa och miljö.

– Vi är väldigt glada att få möjlighet att 
utveckla så vitt skilda projekt i dess olika ska-
lor – från parhus i Vadstena till lyxvillor i Mar-
bella – för en nytänkande och framåtblickande 
beställare som förstår och prioriterar de arki-
tektoniska värdena, säger Thomas Sandell.

FÖRETAGSPRESENTATION

Smart teknik och formstark design
– för ett hållbart samhälle

Med smart teknik kan 
både säkerheten och 
komforten öka i våra 
hem – samtidigt som 
energiförbrukningen 

minskar.

Text: Redaktionen

OM SIP HOMES

• SIP Homes® projekterar, producerar 
och levererar energieffektiva 
prestigehem. Ledstjärnan är modern 
design och arkitektur med en hållbar 
samhällsplanering.

• Företaget startade 2014 och har i dag 
17 pågående bostadsprojekt i Sverige, 
Finland och Spanien som innefattar allt 
från lyxvillor till studentbostäder.

• Med en egen fabrik utanför Riga har 
SIP Homes kontroll över materialflöden, 
leveranstider och kvalitet.
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– Att det råder brist på bostäder är kanske 
inte direkt någon nyhet och vi lever i en god 
konjunktur inte att förglömma. Många har 
säljstartat nu och vi ser att en del av nypro-
duktionssläpp som gjordes i början på året 
blev slutsålda redan på visningskvällen för 
bättre priser än väntat. Det är yteffektiva 
bostäder som nått rätt målgrupp, konstate-
rar Johan Linde.

Våningen & Villan som verkat i södra 
Sverige i 20 år finns sedan april förra året 
också i Stockholm.

– Vi har ett framgångsrikt samarbete med 
C/O Home och deras stylister och inredare 
och vi har utökat vår grupp med ytterligare en 
erfaren fastighetsmäklare. Bostadsmarknaden 
i Stockholm är het, säger han och fortsätter:

– Bland annat så är det säljsläpp på 250 
ytsmarta lägenheter i Kista, bara en kvarts 
pendling från city. Otroligt fina lägenheter 
i en fastighet med isländskt tema, det finns 
varm källa på gården.

Hur arbetar ni?
– Vi har en unik affärsmodell som i grunden 
bygger på att du väljer och vi säljer och det 
ingår alltid två mervärden utan extra kost-
nad. Våra mervärden är homestaging, digi-
tal annonsering, tidningsannonser, flyttstäd 

eller kvällsbilder. Du väljer själv vilka som 
passar dig och dina behov.

Marknadsföring och presentation är A och O 
när man säljer sin bostad.

– Det gäller inte minst på en marknad 
som kräver större engagemang och mer 
insatser. Det är här som agnarna skiljs från 
vetet som ordspråket säger. Med vår homes-
tylingverksamhet så kan vi lyfta fram varje 
hem från dess unika sida utan att det känns 
fabricerat och vi är övertygade om att det-
ta är hel avgörande när man ska sälja sin 
bostad.

Våningen & Villan firar 20-årsjubileum i år 
och Johan Linde utlovar ett år späckat med 
överraskningar inte minst på sociala medier 
där de är en stor aktör. 

– Det kommer att bli både tävlingar och 
utlottningar och notera den 5 juli, dan efter 
USAs nationaldag, överraskningarna kan du 
följa på FB och Instagram.

Förutom Stockholm så finns de i Norr-
köping, Nyköping, Växjö och i ett pärlband 
utmed de skånska metropolerna där varu-
märket växt sig mycket starkt.

– Vi har fler än 100 anställda och vi upp-
fattas som moderna och förtroendeingivan-

de mäklare. Vi växer med förstånd och de 
nyckelpersoner som vi mött under vägen.

När det gäller speciella objekt etiketterar 
Våningen & Villan dessa genom deras NIVÅ-
etikettering med en marknadsföringsportfo-
lio i klass med det som i bankvärlden kallas 
Private Banking. Vissa objekt förtjänar ju mer. 

– Det är objektets karaktär som i första 
hand avgör. Det kan handla om en etta med 
tornrum eller skärgårdsidyllen med egen 
badbrygga. Det är unikiteten inte prisklas-
sen, det är bostäder som sticker ut och berör 
och då kan vi med kunden välja ett uppgra-
dera marknadsföringen, säger Johan Linde 
från kontoret på Kungsholmen.

FÖRETAGSPRESENTATION

Vi strävar efter att göra 
varje bostadsaffär till den bästa

Årets första 
visningshelger 

tyder på en positiv 
trend och en fortsatt 

tilltro till en hållbar 
fastighetsmarknad. 

Det säger Johan 
Linde, VD på 

Våningen & Villan.
Text: Redaktionen

Vi har en unik 
affärsmodell som 
i grunden bygger 
på att du väljer 
och vi säljer och 
det ingår alltid två 
mervärden utan 
extra kostnad.

VÅRA MERVÄRDEN

Digital Deluxe
Vi lyfter fram din bostad digitalt 
och uppgraderar den så att den 
syns extra mycket.

Flyttstädning
Kanske den tråkigaste delen i en 
bostadsaffär. Vi ger dig möjlighet 
att slippa.

Homestyling
C/O Home ser till att varje rum 
är möblerat och stylat så att 
din bostad lockar så många 
spekulanter som möjligt.

Kvällsbilder
Många bostäder är som vackrast 
i skymningen. Här ingår också 
en utökad visningsbroschyr.

Johan Linde
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I de flesta fall handlar det om en gammal 
furutrappa som blivit ful och kantstött och 
som är i behov av en rejäl uppfräschning.

– Vi börjar alltid med ett hembesök där 
vi tillsammans med kunden går igenom vil-
ka önskemål som finns för trappan. Ibland 
kan det röra sig om att enbart måla om den 
befintliga trappan och på så sätt förnya den, 
och i andra fall vill man ha en mer omfattan-
de renovering, berättar Roland Öhman, vd 
Svenska Trappsteg.

Den svenska standardtrappan är gjord 
i furu, ett material som är förhållandevis 
mjukt och därmed ganska känsligt för slita-
ge. Det är således vanligt att man vill förnya 
sin furutrappa.

– En vanlig åtgärd är att vi byter ut de 
gamla ledstängerna till ek samt att vi lägger 
på nya steg i massiv ek gjord av långstav. Med 
åtta millimeter massiv ek, och en från början 
integrerad framkantslist, får man en trappa 
som är både vacker att se på och som är mer 
motståndskraftig.

För att en trappa ska bli optimal finns en 
hel del tekniker och tricks, menar Roland 
Öhman.

– Till exempel ser vi alltid till att kapa ste-
gen på plats hos kunden, för att säkerställa 
att passformen blir perfekt. Eftersom en trap-
pa består av många vinklar så finns det väl-
digt många ställen som det kan gå fel på. Med 
vår gedigna erfarenhet så har vi lärt oss pre-
cis hur man ska tänka i de mer kritiska ske-
dena. Det är helt enkelt svårt för en oerfaren 
hantverkare att göra en trappa helt perfekt, 
säger han.

Vanligtvis tar det cirka en arbetsdag att 

genomföra en komplett trapprenovering. 
Målning tar två till tre dagar. Svenska Trapp-
steg har gjort över 5000 trappor sedan star-
ten. Roland Öhman märker hur ek har kom-
mit att bli de dominerande materialet de 
senaste åren.

– För fem-sex år sedan var det vanligare 
med till exempel ask, björk och lönn men nu 
väljer nio av tio kunder ek. Dels är ek över-
lägset när det gäller hållfasthet och dels är 
det möjligt att göra en infärgning, till exem-
pel lönn, och på så sätt ge trappan ett annat 
utseende. Infärgningen är sedan enkel att sli-
pa bort om man vill ha tillbaka den traditio-
nella ek-looken, säger han.

Vad kan man göra för att vårda sin trappa?
– Det viktigaste är att olja in sin trappa, 
antingen med olja eller hårdvaxolja. Med en 
hårdvaxolja kan man få till ett naturligt halk-
skydd. Trappan bör oljas med ett–två års 
mellanrum. Det är en enkel procedur som 
bara tar runt 20 minuter.

Vad är det vanligaste som ni hör efter att 
ni har gjort en renovering?

– Wow, trappan blev som en helt ny trap-
pa. Varför har vi inte gjort det här tidigare?, 
säger Roland Öhman. 

Läs mer på svenskatrappsteg.se

FÖRETAGSPRESENTATION

SÅ GER DU TRAPPAN NYTT LIV
Precis som alla 

andra aspekter av 
ett hus är trappan 

utsatt för slitage. Det 
vet man på Svenska 

Trappsteg. Företaget 
har under sina tio år 
kommit att bli ett av 

Stockholms ledande 
trapprenoverings-

experter.

Text: Redaktionen
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Framtidens hållbara 
stad byggs på höjden
Den moderna staden och rådande 
urbanisering kräver nya lösningar. Att 
bygga på höjden sparar inte bara yta 
utan även miljö och möter de behov 
som finns nu och framåt.

– Morgondagens urbaniter vill
njuta fördelarna av att bo modernt 
i citynära lägen, de delar gärna 
resurser med sina grannar och vill 
ha pengar över till annat än boende. 
Vårt bostadsutvecklingsprojekt Tellus 
Towers blir Stockholms första riktiga 
skyskrapor och är en skräddarsydd 
produkt för denna målgrupp, säger 
Mattias Roos, VD och koncernchef 
för den nyligen börsnoterade 
bostadsutvecklaren SSM.

SSM säger sig inte bara bygga bostäder,
bolaget bygger stadsmiljö med helhets-
tänk och har starka visioner om hur.

– Vi vill utveckla staden och våra pro-
jekt ska bidra till allas Stockholm. Vi har 
en unik situation med flest singelhushåll 
i världen, närmare 50 procent, och stän-
dig brist på bostäder. Det finns ett genu-
int behov av olika slags boenden som vi 
vill möta. Fler måste kunna ha råd att 
bo i citynära lägen och fler vill dela på 
resurserna – därför bygger vi alltid in 
någon form av gemensamhetsytor som 
till exempel pool, takterrasser, bilpooler 
med mera i våra projekt. Vi vill också 
skapa öppenhet och tillgodose flera öns-
kemål som levande kvarter med restau-
ranger och butiker i bottenplan och hus 
med mötesplatser, som torg fast inom-
hus, säger Mattias Roos. 

Det mest visionära projektet just nu är 
Tellus Towers. De två tornen blir bland 
norra Europas högsta bostadshus och de 

högsta bostadshusen i Stockholm med 
sina cirka 240 respektive 180 meter. De 
rymmer cirka 1 200 bostäder, varav drygt 
95 procent är ettor och tvåor. Placeringen 
blir vid Telefonplans tunnelbanestation 
straxt utanför Stockholms city.

– Vi vet genom undersökningar att vår
målgrupp – ”morgondagens urbaniter” 
– sätter boende utmed spårbunden trafik
högst. Det är dessutom hållbart att bygga 
där kommunikationer och infrastruktur
redan finns. Placeringen vid Telefonplan
har en intressant historia. I kvarteren låg
tidigare Ericssons huvudkontor och på
platsen redan då ett högt torn som var en
känd silhuett i gamla tiders Stockholm.

– I den nya staden har Ericsson-tornet
kommit i skymundan med fler höga hus 
i närheten men nu plockar vi fram detta 
igen.

Tellus Towers - unika, multifunktionella 
lägenheter
SSM har en vision om att bygga 
”affordable” enligt mottot ”bo mindre 
– lev större”. Det handlar om att bygga
yteffektivt och smart. Det är därför som
95 procent av de 1 200 bostäderna i Tellus 
Towers är en- och tvårumslägenheter
med unik funktionalitet.

– Våra lägenheter är byggda enligt
konceptet ”multi-use-of-space” skapat 
av Hong Kong arkitekten Gary Chang. 
Väggar och inredning kan dras ut och 
flyttas runt vilket gör att flera funktioner 
ryms på samma yta och man anpassar 
själv utifrån det behov man har för 
stunden, säger Mattias Roos. Vad sägs 
om walk-in-closet, parallellkök som 
tas fram genom att flytta en vägg som 
annars fungerar som förvaring, mobil 
workstation, gästrum, man kan duka till 
tio personer, biorum.

Utöver Tellus Towers har SSM 
säljstartat flera spännande projekt, 
alltifrån bostäder 40 meter över marken i 
Bromma Boardwalk till studentbostäder 
till en rimlig prislapp i Sollentuna. Alla 
projekt är flerbostadshus i kvarter med 
skräddarsydda storlekar för målgrupen 
inriktade på att leverera så mycket 
funktion som möjligt.

FAKTA TELLUS TOWERS

Tornen
Tellus Towers blir Stockholms första 
riktiga skyskrapor, även bland norra 
Europas högsta bostadshus, med sina 
cirka 240 respektive 180 meter och 
som sådana en blivande turistattrak-
tion. Det högsta tornet kommer därför 
att vara öppet för allmänheten som 
utsiktscentra. Där kommer finnas en 
restaurang, en skybar och ett spa. I det 
lägre tornet kommer takterrassen vara 
öppen för de boende. Placeringen av 
tornen är vid T-banan Telefonplan 
strax utanför Stockholms city.
Lägenheterna
Cirka 1 200 bostäder: ettor och två-
rums lägenheter på 35 respektive 42 
kvadratmeter. De byggs yteffektivt 
och smart med multifunktioner som 
flyttbara väggar och rum som med 
enkla handgrepp kan förändras efter 
behov. Varje lägenhet får en hel vägg 
med bara fönster för att utnyttja vyn 
maximalt. Lägenheterna kommer att 
finnas både som hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt.
Samarbetspartners
Prisbelönte arkitekten Gert Wingårdh 
har ritat husen och interiört har Gary 
Chang designat. Den senare är ett 
stort namn inom functional housing 
och compact living och har skrivit 
flera böcker om konceptet multi-use-
of-space vilket innebär flerfunktionell 
design och interiör. På bottenplan 
kommer externa entreprenörer driva 
hotell, restaurang och butik.

FAKTA SSMNÅGRA SNABBA TILL KONCERNCHEF MATTIAS ROOS:

Varför bygga på höjden?
Det är hållbart att ta mindre yta i anspråk och 

bygga där infrastruktur redan finns. Det pratas 
mycket om att bygga ut tunnelbanan men 
varför inte nyttja befintliga stråk och förtäta 
där? Vår målgrupp sätter boende i citynära 
lägen utmed spårbunden trafik som viktigast. 
De är också miljömedvetna och vill ha allt på 
tillgängligt avstånd och slippa bil. 

Vad tycker stockholmarna om Tellus 
Towers?

– Sveriges Radio gjorde en enkät på stan när 
det stod klart att vi skulle bygga vid Telefonplan 
och det visade sig att 9 av 10 var positiva. Det 
är glädjande eftersom vår idé är att tornen 
ska komma hela kvarteret till godo och vi tror 
att det kan höja attraktionen till hela området 
med fler mötesplatser där man kan träffas 
och jobba, äta och umgås. Vi vet också från 
våra egna undersökningar att många vill bo i 
tornen. Vi har ett kundregister på cirka 30 000 

personer och det är utifrån deras önskemål vi 
skräddarsytt detta projekt.

Kommer Tellus Towers vara öppna för 
allmänheten?

Ja, vi vill att de ska vara tillgängliga för 
stockholmarna. Alla ska kunna bo där. Därför 
arbetar vi efter en vision om att en del av husen 
ska fungera som hotell. Man kan bo en natt, 
en vecka eller efter konceptet long stay. En 
bostadsrättsförening skulle innebära slutenhet 
men en del av visionen med tornen är att skapa 
öppenhet och gemensamma rum.

När får stockholmarna se lägenheterna?
Vi håller på att färdigställa en visnings

lägenhet som bör vara klar under första 
halvåret av 2018. Under 2018 är det byggstart 
om detaljplansprocessen fortskrider som den 
är tänkt och det innebär att första inflytt sker 
2022. Redan nu har närmare 16 500 individer 
visat intresse för att bo i tornen.

SSM är den ledande bostadsutvecklaren 
i sin nisch inom Storstockholmsområdet 
och har i dag närmare 7 000 byggrätter 
i sin bostadsportfölj. Bolaget producerar 
prisvärda och yteffektiva bostäder med 
attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna 
kommunikationer i citynära lägen till bolagets 
målgrupp – morgondagens urbaniter. 
Bolagets vision är en bostadsmarknad med 
plats för så många människor som möjligt 
och bolagets långsiktiga målsättning är 
att producera 60 procent bostadsrätter, 
30 procent hyresrätter och 10 procent 
studentbostäder. SSM har som målsättning 
att successivt öka antalet produktionsstarter 
till 1 800 under 2021. SSM grundades 1993 
och noterades på Nasdaq Stockholm den  
6 april 2017. 

Läs mer på: 
www.ssmlivinggroup.com

Hitta våra bostäder: 
www.ssmliving.se

Besök oss på facebook: 
www.facebook.com/ssmliving

Följ oss på Instagram: 
www.instagram.instagram.com/ssmliving

FÖRETAGSPRESENTATION



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS
13

INNOVATIONBOSTAD.COM

ANNONS  – SPONSRAT INNEHÅLL

Fo
to

: P
et

er
 K

nu
tso

n

Framtidens hållbara 
stad byggs på höjden
Den moderna staden och rådande 
urbanisering kräver nya lösningar. Att 
bygga på höjden sparar inte bara yta 
utan även miljö och möter de behov 
som finns nu och framåt.

– Morgondagens urbaniter vill
njuta fördelarna av att bo modernt 
i citynära lägen, de delar gärna 
resurser med sina grannar och vill 
ha pengar över till annat än boende. 
Vårt bostadsutvecklingsprojekt Tellus 
Towers blir Stockholms första riktiga 
skyskrapor och är en skräddarsydd 
produkt för denna målgrupp, säger 
Mattias Roos, VD och koncernchef 
för den nyligen börsnoterade 
bostadsutvecklaren SSM.

SSM säger sig inte bara bygga bostäder,
bolaget bygger stadsmiljö med helhets-
tänk och har starka visioner om hur.

– Vi vill utveckla staden och våra pro-
jekt ska bidra till allas Stockholm. Vi har 
en unik situation med flest singelhushåll 
i världen, närmare 50 procent, och stän-
dig brist på bostäder. Det finns ett genu-
int behov av olika slags boenden som vi 
vill möta. Fler måste kunna ha råd att 
bo i citynära lägen och fler vill dela på 
resurserna – därför bygger vi alltid in 
någon form av gemensamhetsytor som 
till exempel pool, takterrasser, bilpooler 
med mera i våra projekt. Vi vill också 
skapa öppenhet och tillgodose flera öns-
kemål som levande kvarter med restau-
ranger och butiker i bottenplan och hus 
med mötesplatser, som torg fast inom-
hus, säger Mattias Roos. 

Det mest visionära projektet just nu är 
Tellus Towers. De två tornen blir bland 
norra Europas högsta bostadshus och de 

högsta bostadshusen i Stockholm med 
sina cirka 240 respektive 180 meter. De 
rymmer cirka 1 200 bostäder, varav drygt 
95 procent är ettor och tvåor. Placeringen 
blir vid Telefonplans tunnelbanestation 
straxt utanför Stockholms city.

– Vi vet genom undersökningar att vår
målgrupp – ”morgondagens urbaniter” 
– sätter boende utmed spårbunden trafik
högst. Det är dessutom hållbart att bygga 
där kommunikationer och infrastruktur
redan finns. Placeringen vid Telefonplan
har en intressant historia. I kvarteren låg
tidigare Ericssons huvudkontor och på
platsen redan då ett högt torn som var en
känd silhuett i gamla tiders Stockholm.

– I den nya staden har Ericsson-tornet
kommit i skymundan med fler höga hus 
i närheten men nu plockar vi fram detta 
igen.

Tellus Towers - unika, multifunktionella 
lägenheter
SSM har en vision om att bygga 
”affordable” enligt mottot ”bo mindre 
– lev större”. Det handlar om att bygga
yteffektivt och smart. Det är därför som
95 procent av de 1 200 bostäderna i Tellus 
Towers är en- och tvårumslägenheter
med unik funktionalitet.

– Våra lägenheter är byggda enligt
konceptet ”multi-use-of-space” skapat 
av Hong Kong arkitekten Gary Chang. 
Väggar och inredning kan dras ut och 
flyttas runt vilket gör att flera funktioner 
ryms på samma yta och man anpassar 
själv utifrån det behov man har för 
stunden, säger Mattias Roos. Vad sägs 
om walk-in-closet, parallellkök som 
tas fram genom att flytta en vägg som 
annars fungerar som förvaring, mobil 
workstation, gästrum, man kan duka till 
tio personer, biorum.

Utöver Tellus Towers har SSM 
säljstartat flera spännande projekt, 
alltifrån bostäder 40 meter över marken i 
Bromma Boardwalk till studentbostäder 
till en rimlig prislapp i Sollentuna. Alla 
projekt är flerbostadshus i kvarter med 
skräddarsydda storlekar för målgrupen 
inriktade på att leverera så mycket 
funktion som möjligt.

FAKTA TELLUS TOWERS

Tornen
Tellus Towers blir Stockholms första 
riktiga skyskrapor, även bland norra 
Europas högsta bostadshus, med sina 
cirka 240 respektive 180 meter och 
som sådana en blivande turistattrak-
tion. Det högsta tornet kommer därför 
att vara öppet för allmänheten som 
utsiktscentra. Där kommer finnas en 
restaurang, en skybar och ett spa. I det 
lägre tornet kommer takterrassen vara 
öppen för de boende. Placeringen av 
tornen är vid T-banan Telefonplan 
strax utanför Stockholms city.
Lägenheterna
Cirka 1 200 bostäder: ettor och två-
rums lägenheter på 35 respektive 42 
kvadratmeter. De byggs yteffektivt 
och smart med multifunktioner som 
flyttbara väggar och rum som med 
enkla handgrepp kan förändras efter 
behov. Varje lägenhet får en hel vägg 
med bara fönster för att utnyttja vyn 
maximalt. Lägenheterna kommer att 
finnas både som hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt.
Samarbetspartners
Prisbelönte arkitekten Gert Wingårdh 
har ritat husen och interiört har Gary 
Chang designat. Den senare är ett 
stort namn inom functional housing 
och compact living och har skrivit 
flera böcker om konceptet multi-use-
of-space vilket innebär flerfunktionell 
design och interiör. På bottenplan 
kommer externa entreprenörer driva 
hotell, restaurang och butik.

FAKTA SSMNÅGRA SNABBA TILL KONCERNCHEF MATTIAS ROOS:

Varför bygga på höjden?
Det är hållbart att ta mindre yta i anspråk och 

bygga där infrastruktur redan finns. Det pratas 
mycket om att bygga ut tunnelbanan men 
varför inte nyttja befintliga stråk och förtäta 
där? Vår målgrupp sätter boende i citynära 
lägen utmed spårbunden trafik som viktigast. 
De är också miljömedvetna och vill ha allt på 
tillgängligt avstånd och slippa bil. 

Vad tycker stockholmarna om Tellus 
Towers?

– Sveriges Radio gjorde en enkät på stan när 
det stod klart att vi skulle bygga vid Telefonplan 
och det visade sig att 9 av 10 var positiva. Det 
är glädjande eftersom vår idé är att tornen 
ska komma hela kvarteret till godo och vi tror 
att det kan höja attraktionen till hela området 
med fler mötesplatser där man kan träffas 
och jobba, äta och umgås. Vi vet också från 
våra egna undersökningar att många vill bo i 
tornen. Vi har ett kundregister på cirka 30 000 

personer och det är utifrån deras önskemål vi 
skräddarsytt detta projekt.

Kommer Tellus Towers vara öppna för 
allmänheten?

Ja, vi vill att de ska vara tillgängliga för 
stockholmarna. Alla ska kunna bo där. Därför 
arbetar vi efter en vision om att en del av husen 
ska fungera som hotell. Man kan bo en natt, 
en vecka eller efter konceptet long stay. En 
bostadsrättsförening skulle innebära slutenhet 
men en del av visionen med tornen är att skapa 
öppenhet och gemensamma rum.

När får stockholmarna se lägenheterna?
Vi håller på att färdigställa en visnings

lägenhet som bör vara klar under första 
halvåret av 2018. Under 2018 är det byggstart 
om detaljplansprocessen fortskrider som den 
är tänkt och det innebär att första inflytt sker 
2022. Redan nu har närmare 16 500 individer 
visat intresse för att bo i tornen.

SSM är den ledande bostadsutvecklaren 
i sin nisch inom Storstockholmsområdet 
och har i dag närmare 7 000 byggrätter 
i sin bostadsportfölj. Bolaget producerar 
prisvärda och yteffektiva bostäder med 
attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna 
kommunikationer i citynära lägen till bolagets 
målgrupp – morgondagens urbaniter. 
Bolagets vision är en bostadsmarknad med 
plats för så många människor som möjligt 
och bolagets långsiktiga målsättning är 
att producera 60 procent bostadsrätter, 
30 procent hyresrätter och 10 procent 
studentbostäder. SSM har som målsättning 
att successivt öka antalet produktionsstarter 
till 1 800 under 2021. SSM grundades 1993 
och noterades på Nasdaq Stockholm den  
6 april 2017. 

Läs mer på: 
www.ssmlivinggroup.com

Hitta våra bostäder: 
www.ssmliving.se

Besök oss på facebook: 
www.facebook.com/ssmliving

Följ oss på Instagram: 
www.instagram.instagram.com/ssmliving
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Kategorierna möbler, inredning och designa-
de köksprodukter växer och kombinationen 
av fysisk närvaro och e-handel är vad som 
efterfrågas. 

– Tidigare var det nöjesprogram som 
Robinson och modeprogram som gällde i 
TV, nu är det matlagningsprogram, renove-
ring och heminredning som får ”prime time” 
med profiler som Ernst, Andrea Brodin med 
flera, säger Magnus Pettersson, VD för Royal 
Design och Rum21, och fortsätter: 

– Den här nya butiken innebär att vi gör 
vårt varumärke Rum21 tillgängligt för stock-
holmarna även i fysisk form 

Företaget har under en tid haft ett show-
room i Göteborg, men nu ansåg de båda 
företagens ledning att det var dags för en 
“riktig” butik som visar hela bredden i sor-
timentet. Bolaget valde mellan Köpenhamn, 
Oslo och Stockholm, och hittade till slut ett 
bra läge mitt på Kungsgatan i Stockholm. 
I närheten har nämligen även andra före-
tag som är verksamma inom inredning och 
design valt att etablera sig, samtidigt som 
Rum21 har sin största kundbas i den svens-
ka huvudstaden och därmed behövs butiken 
för att erbjuda omnikanal. 

Så sent som i somras förvärvades bland 
annat franchisebutikerna i Nacka Forum 
och Kungens Kurva. I Stockholm har bolaget 
sedan tidigare sin flaggskeppsbutik för Royal 
Design i Mall Of Scandinavia.   

– Dagens kunder är miljömedvetna och 
ställer stora krav på att vi handlare förutom 
service i världsklass tar bort friktionen ur 
köpprocessen, erbjuder smidiga och relevan-
ta betal- och finansieringslösningar, tjänster 
som inbärning etc. Förr var det acceptabelt 
att vänta 8 veckor på sin soffa. Idag vill man 
ha sina varor samma vecka och inte krångla 
med bil och släpvagn. 

Samma sak gäller för presenter som exem-
pelvis vaser, glas och porslin. 

– Stockholmarna vill idag kunna bestäl-
la från sin mobiltelefon under dagen och få 
paketet levererat hem med en halvtimmes 
precision på vald leveranstid vackert inslaget 
och klart. Därmed har vi som återförsäljare 
tagit bort ett stressmoment och sparar värde-
full tid för våra kunder. För oss som kommer 
från e-handeln är det betydligt lättare med 
denna omställningen jämfört med traditio-
nella handlare som har en infrastruktur som 
försvårar möjligheten att anpassa sig till kun-

dernas nya behov och förväntningar, säger 
Magnus Pettersson.

En annan viktig målgrupp med speciel-
la krav är företagskunderna. Här är faktura-
hantering, anpassade leveranser och ibland 
tjänster hygienfaktorer. Ofta kräver kunderna 
skräddarsydda lösningar och ett personligt 
möte. Butiken på Kungsgatan löser merpar-
ten av dessa önskemål och stöttas vid behov 
av avdelningen som hanterar företagskunder-
na, en avdelning som sitter på bolagets nya 
kontor på Strandvägen.

Den nya flaggskeppsbutiken ska bli digi-
tal på ett sätt som är utöver det vanliga, lovar 
Magnus Pettersson. Han berättar att Royal 
Design-gruppen just nu bygger en helt ny 
plattform som lanseras innan sommaren, 
lagom till öppningen av Kungsgatan 27 i juni 
2018. 

– Den nya butiken har också väckt stort 
intresse bland premiumvarumärken som 
tidigare saknats i bolagets produktportfölj så 
stockholmarna kommer kunna klämma och 
känna på det hetaste inom design och inred-
ning, avslutar Magnus.

Läs mer på royaldesign.se

FÖRETAGSPRESENTATION

RUM21 ÖPPNAR 
FLAGGSKEPPSBUTIK MITT 

PÅ KUNGSGATAN MED 
ROYAL DESIGN SOM GÄST

Royal Design och 
Rum21 har båda ett 

brett sortiment av 
design och inredning 

där Royal Design är 
marknadsledande 

inom glas och porslin 
medan Rum21 har 

sitt primära fokus på 
premiummöbler. Nu 

ska de två samsas 
i den nya butiken, 

som blir Rum21´s nya 
flaggskeppsbutik.

Text: Redaktionen

Dagens 
kunder är 

miljömedvetna 
och ställer 

stora krav på 
att vi handlare 

förutom 
service i 

världsklass 
tar bort 

friktionen ur 
köpprocessen

Magnus Pettersson, VD Royal Design Group
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Det är Installatörsföretagen, Sveriges elgros-
sister SEG och Elrätt leverantörerna som dri-
ver projektet. I Idébanken delar de med sig 
av sina senaste eltekniklösningar både till de 
egna medlemmarna och slutkunderna som 
till exempel fastighetsägare som står inför att 
effektivisera el-användningen.

– Leverantörer och grossister lägger upp 
sina bästa helhetslösningar i Elrätt Idéban-
ken och nu har vi mer än 174 lösningsför-
slag på hur man kan hjälpa kunder som fast-
ighets-ägare, bostadsrättsföreningar och före-
tag med att förenkla energieffektiviseringen. 
Dessutom fungerar Idébanken som ett digi-
talt stöd för elinstallatörer och visar på vil-
ken kunskap som finns hos dem och deras 
företag, säger Tarja Häggmark, projektledare 
för Elrätt.

Eftersom Elrätt Idébanken är en sökmotor 
på webben som installatörerna kan ta med sig 
ut till kunderna kan de på plats visa profes-
sionella, färdiga och fungerande lösningar. 
Den digitala plattformen är uppdelad så att 
det finns information som slutkunderna kan 
ta del av och en del som riktar sig till de pro-
fessionella installatörerna.

– Vi tror att det här ger möjligheter att 
ligga steget före kunden, att kunna presen-
tera nya moderna lösningar på ett proffsigt 
sätt. Installatören kan med ett särskilt inlogg 
komma åt den del av Idébanken som är rik-
tat till yrkesgruppen och sedan enkelt spara 

ner Elrätt Idébanken i sin läsplatta eller mobil 
och på så sätt alltid ha dem till hands, säger 
Tarja Häggmark.

För till exempel fastighetsägare är Idé-
banken öppen via länken idebanken.elratt.
se/kund.

– Här är det enkelt att söka på en lösning 
som fyller kundens behov och direkt kontak-
ta en av de 825 Elrätta installatörsföretag som 
är registrerade hos oss och som kan hjälpa till 
med installationen, berättar Tarja Häggmark 
och fortsätter:

– Elrätt Idébanken är en unik portal som 
lanserades i maj 2016 och det finns inget 
annat liknande på marknaden i Sverige. Vi 
hoppas och tror att det nu ska bli enkelt för 
både fastighetsägare och installatörer att hitta 
smarta lösningar.

Intresset från fastighetsägare har också 
visat sig vara stort. 

– För att svara mot det stora intresset gör 
vi nu en marknadsundersökning bland fast-
ighetsägare för att ta reda på hur vi ytterligare 
kan förbättra Idébanken, säger Tarja Hägg-
mark.

Elrapporten 2016 som Elrätt utförde till-
sammans med Sifo, där 735 telefonintervjuer 
med ansvariga för inköp av eltjänster och för 
att anlita elektriker genomfördes, visar att sju 
av tio (69 procent) uppger att de har energi-
effektiviserat minst 30 procent av sina fast-
igheter. 29 procent av respondenterna hade 

energieffektiviserat minst 61 procent av sina 
fastigheter. 

– Hälften av de tillfrågade (52 procent) 
ansåg sig ligga långt fram när det gäller 
energieffektiva lösningar inom uppvärm-
ning. Samtidigt så var det bara 29 procent 
av respondenterna som ansåg sig ligga långt 
framme inom integrerade ellösningar, säger 
Tarja Häggmark.

Rapporten visar också att 53 procent anser 
att det finns stora pengar att spara genom 
energieffektiva lösningar. 70 procent av de 
tillfrågade anser att med rätt ellösningar så 
sjunker underhållskostnaderna och 69 pro-
cent anser att smarta eltekniska lösningar är 
ett mycket effektivt sätt att energieffektivisera.

– Det finns ett otroligt stort intresse för de 
här frågorna, över 80 procent i undersökning-
en säger att det finns stora pengar att spara 
genom en effektivare energianvändning.

I Elrätt Idébanken hittar man förslag till lös-
ningar inom en rad olika områden. Här finns 
allt från fasadbelysning med hög kapacitet, 
flexibelt koncept för elbilsladdning till opti-
mal belysning i frysrum.

– Saknas det lösningar så tar vi gärna 
emot förslag. Nyligen fick vi till exempel 
en fråga om belysning i stall, avslutar Tarja 
Häggmark.

Frågor om Elrätt Idébanken? 
Maila: idebanken@elratt.se

Läs mer på: idebanken.elratt.se

FÖRETAGSPRESENTATION

Samarbete hjälper 
fastighetsägare välja rätt

i energieffektivseringsdjungeln
Klimatmål med 

tydliga krav på energi-
effektivisering har fått 
fastighetsägare att se 
över sina fastigheter. 

Som ett led i den 
processen har tre parter 

inom elbranschen gått 
samman i ett unikt 

samarbetsprojekt – Elrätt 
– som bl.a. erbjuder 

Idébanken – en plattform 
som lyfter fram effektiva 

helhetslösningar inom 
smart elteknik.

Tarja 
Häggmark, 

Projektledare 
Elrätt

Text: Redaktionen

Vi hoppas och 
tror att det nu ska 
bli enkelt för både 
fastighetsägare 
och installatörer 
att hitta smarta 
lösningar. 
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FM Mattsson Siljan Duo 

En blandare för alla 
som väljer hållbart
Med spaken fungerar den som en vanlig 
köksblandare och med sensorfunktionen 
erhålls en beröringsfri spolstart.

Ny elektronisk disk-
maskinsavstängning 
gör köket säkrare. 

KONTAKTA OSS: 08 559 213 83 / 08 559 211 58 / 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!
Tid lös elegans!
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– Du som kund behöver inte göra mer än att 
bestämma dig för hur du vill att ditt hus ska 
se ut och därefter beställa det. Det tar vanligt-
vis inte mer än två-tre månader från avtals-
skrivning till leverans, säger Attefallsverkets 
VD och delägare Ferhat Yildiz.

– Fördelen är att du inte behöver göra något 
själv. Attefallsverket sköter till och med ansök-
ningar för huset du valt med berörd myndig-
het i alla Sveriges kommuner. Våra Attefalls-
hus byggs i våra egna fabriker och transpor-
teras direkt till tomten. Där lyfter vi huset på 
den förberedda grundkonstruktionen med 
lyftkran och kopplar in vatten, avlopp och el. 
Processen är faktiskt precis så enkel som det 
låter och våra priser inkludera hela processen 
utan några dolda avgifter, säger Ferhat. 

Bolaget startade 2015 och minst sagt riv-
startade sin försäljning för ett år sedan, med 
strax över 100 producerade och sålda per-
manentbostadsanpassade hus. Attefallsver-
ket omsättning har gått från 0 till 40 miljoner 
på ett år och siktar på uppemot 200 bostäder 
under 2018 och en omsättning över 100 milj.

– Eftersom att våra fabriker drivs och ägs i 
egen regi gör att vi har både full kontroll och 
kan följa hela byggprocessen och att allt följer 
branschreglerna, säger Ferhat. 

– Det är väldigt riskabelt att köpa nyckel-
färdiga hus idag på den marknaden som finns, 
många är väldigt små och vet inte vad dem 
håller på med och kunden som köper kan inte 
veta vad som döljer sig i väggarna. Allt måste 
göras enligt reglerna annars har du ingen för-
säkring som täcker heller säger Ferhat.

– Vi protokollför varje hus på cirka 40 
sidor som sedan inspekteras av inspektörer 
i vår fabrik  i varje fas som ansvarar för att 
husen byggs upp på rätt sätt. Vi har inga mel-

lanhänder att ta hänsyn till vilket innebär att 
vi kan erbjuda hög kvalitet till marknadens 
bästa pris, säger Ferhat Yildiz. 

Tillsammans med Attefallsverkets sju 
arkitekter utvecklas husmodellerna i enlig-
het med kundernas önskemål.

– Vi lyssnar på våra kunder och har snabbt 
kunnat lägga in nya saker i vårt sortiment. 
Våra framgångar bygger på att allt är mycket 
tydligt, Hela processen Åtar vi oss från början 
till slut och vi har inga dolda kostnader vilket 
gör att det smidigt för kunden att ta beslut.

Alla planritningar och Attefallshus är 
anpassade för året-runt boende i enlighet 
med Boverket. Du kan välja med loft, utan 
loft eller dubbelloft.

– Vi har en serie hus som passar för den 
som vill ha Attefallshus i ett plan och en 
andra serie där du maximerar volymen med 
loft vilket gör att du skapar mer yta för de 
sociala sammanhangen. Det går också att väl-
ja en annorlunda planlösning med möjlighet 
till fler sängplatser, berättar Ferhat Yildiz.

Möjligheter finns att välja mellan olika 
taklösningar och vill man ha större fönster-
partier finns modellerna Panorama.

– Önskar man sätta sin personliga prä-
gel på våra Attefallshus så är det möjligt att 
välja allt ifrån fasadfärg, utåtgående dörrar, 
flytta fönster och partier eller sätt in en här-
lig braskamin. Stora Möjligheter finns till att 
själv välja hur golv och kök ska se ut. Finner 
man inte utseendet man söker efter så är det 
fullt möjligt att få huset arkitekt ritat enligt 
personliga önskemål.

Träffas fyra gånger
Processen för att skaffa ett Attefallshus via 

Attefallsverket är både enkel och smidig. Det 
enda du behöver göra är att förbereda hus-
grunden samt dra in vatten, avlopp och el 
– något som i många fall även är möjligt att 
överlåta till Attefallsverket. De sköter även 
bygganmälan mot sina kunder och när start-
besked har mottagits från kommun påbörjas 
produktion i fabriken. 

– Vi har kunder som har försökt sig på 
bygganmälningar och gett upp eftersom det 
är komplicerat. Många tror i dag att en bygg-
anmälan enbart är en ansökningsblankett att 
skicka in, men så är inte fallet. En byggan-
mälan för ett komplementbostadshus/Atte-
fallshus för boende är i dag lika komplice-
rad och kräver samma handlingar i princip 
som ett bygglov. Dock är handlingstiden fyra 
veckor i jämförelse med tio veckor som vid 
bygglov. Att överlåta hela husköpet och byg-
ganmälningsprocessen till oss är något som 
många husköpare upplever vara befriande. 
Du kan dessutom släppa allt som heter mil-
jöhälsoregler vid platsbyggen, luta dig till-
baka och se ditt hus levereras problemfritt 
– dessutom utan att din tomt förvandlas till 
en byggarbetsplats.

Mötet mellan kund och Attefallsverket 
sker vanligtvis totalt fyra gånger; en gång 
vid avtal, en gång när de kommer till tom-
ten och startar markarbetet, en gång när de 
gör grunden och den sista vid leverans när 
husets lyfts på plats – på under fyra minuter.

– Denna logistiskt smarta leverans tyck-
er majoriteten av våra kunder är väldigt skön 
och tidsbesparande. Det står snabbt ett hus 
på tomten utan att man behöver lyfta ett 
finger. Våga utmana oss med ditt bygge – allt 
ifrån ett mindre hus till ett stort bygge, avslu-
tar Ferhat.

FÖRETAGSPRESENTATION

ATTEFALLSKUNGARNA 
FRÅN 0-100 PÅ ETT ÅR!

Attefallsverket är 
bolaget som hjälper 

dig att förverkliga 
dina husdrömmar – 
de erbjuder landets 

snabbaste leveranser 
av nyckelfärdiga och 

prisvärda Attefallshus 
och småhus. De 

sköter dessutom 
hela processen, från 

beställning till leverans.

Ferhat Yildiz, VD Attefallsverket

Våra Attefallshus byggs i våra 
egna fabriker och transporteras 

direkt till tomten.

Text: Redaktionen
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2011 grundades Nattaro Labs i Lund, ett före-
tag som utvecklat ett miljövänligt, effektivt och 
icke-kemiskt bekämpningsmedel mot vägg-
löss. Företaget är baserat på över tio års forsk-
ning vid Lunds universitet och efterfrågan på 
hållbara lösningar mot vägglöss ökar stadigt.

– Vägglöss kan liknas vid krypande myg-
gor. De lever på blod från människor och 
kommer vanligtvis fram på natten och biter 
oss när vi sover. Ofta bor de i anslutning till 
sängen. De är experter på att gömma sig och 
det kan ta lång tid att inse att man är drabbad, 
säger Carl-Johan Gustafson, vd Nattaro Labs.

Vägglöss har samtidigt en förmåga att 
utveckla resistens mot konventionella, kemis-
ka insektsgifter vilket försvårar bekämpningen.

– Vår metod är istället baserad på ett helt 
naturligt ämne, så kallade kiselgur, som är fos-
silerade alger. Kiselgur gör att lössens naturliga 
vaxskydd torkar och lusen dör ut på cirka en 
vecka. Eftersom det här är något som mer kan 
liknas vid en mekanisk process är det heller 
inget som vägglössen kan bli resistenta mot, 
säger Carl-Johan Gustafson.

Produkten är i sin ursprungsform en 
tejp som kan placeras på strategiska ställen, 
till exempel i anslutning till sängen eller på 
andra platser där vägglöss förekommer. I 
takt med ökande problem har tillämpning-
en av produkten utvecklats i samarbete med 
kunderna. I dag jobbar Nattaro bl a ihop med 
företaget NordenList mot fastighetsägare.

– Nu har vi en applikation där golvlis-
ter- och socklar med kiselgur går att bestäl-
la i olika utföranden. Listerna ger fastig-
hetsägare möjlighet att arbeta förebyggan-
de mot vägglöss eftersom de kan installeras 

vid nyproduktion eller vid renovering. Lister 
med kiselgur gör också att spridning mellan 
lägenheter kan minimeras avsevärt.

Hotell, bed and breakfasts, flerfamiljshus 
och studentbostäder är exempel på fastighe-
ter som kan vara särskilt utsatta för vägglöss, 
eftersom det generellt är platser med stor 
omsättning av människor.

– Fastighetsägare har ett ansvar att hål-
la sina fastigheter fria från ohyra. Samtidigt 
ser vi att kostnader för sanering ökar stort på 
många håll i landet. Med nya metoder så kan 
man skapa ett mer hållbart och kostnadsef-
fektivt skydd, säger Carl-Johan Gustafson.

Nattaro Labs jobbar hela tiden för att 
utveckla vägglusbekämpningsmetoder- och 

produkter. Bland annat har de ett eget labb 
med odling av vägglöss. 

– Nu lanserar vi även en vägglusfälla base-
rad på vår kunskap om hur lössen kommuni-
cerar med hjälp av dofter. Den är främst till 
för att avgöra huruvida man har ett vägglus-
problem hemma, eller huruvida en sanering 
har varit framgångsrik.

Läs mer på nattarolabs.se

FÖRETAGSPRESENTATION

Hållbart skydd mot vägglöss
I takt med att vi 

reser oftare, under 
längre perioder och till 

destinationer längre 
bort är det inte bara 

fina minnen och härliga 
upplevelser som vi tar 

med oss hem. Ofta åker 
skadedjur snålskjuts 

på våra tillhörigheter. 
Det märks på den 

ökande förekomsten av 
vägglöss i Sverige.

Carl-Johan Gustafson

Text: Redaktionen

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
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Karin närmade sig vad alla vi andra tänker pensions-
åldern när hon greppade möjligheten och på ett par 
år skapade sig en ny karriär som en av våra stora tv-
kändisar. Det är nog helt sant som hon säger; "jag tror 
inte på pensionärslivet, jag gillar utmaningar i livet".

Hur vågade du ta det här steget?
– Jaa du, så här. Jag ser på livet som en tillfälligheter-
nas resa, antingen tar vi vara på de tillfälligheter som 
dyker upp eller så gör vi det inte. I grunden så tänker 
jag att man ska skita i att vara rädd. Gör man inte fel 
så kan man inte heller göra rätt. Visst är det tradigt 
att göra fel, men det är bara att gå vidare. Sen lever 
jag i en riktigt god relation med min man där vi beja-
kar varandra och båda kan växa som vuxna. Har man 
lyckan i ett bra familjeliv så är mycket givet. Och så 
måste man ju ha lite jävla anamma också, säger Karin.

Hon berättar i nästa andetag hur hon som ung var 
livrädd för att hålla föredrag i skolan, blev röd från 
tårna upp till hjässan. Och så levererar hon den där 
bisatsen som gjort att tv-publiken älskar henne; "idag 
hade jag ju verkligen behövt den där färgen som kon-
trast till allt det grå".

Hon har arbetat med antikviteter nästan hela sitt liv, 
men i grunden är hon sjuksköterska. Sin man, Kaj 
Laserow, träffade hon 1978. Han är sjukgymnast men 
hade också en liten antikhandel i Malmö.

– Jag var redan intresserad av antikviteter och 
det här gjorde att intresset växte samtidigt som det 
har varit ett jäkligt trevligt intresse som vi har kun-
nat dela.

Tillsammans har de dottern Liza som idag driver 
en filial till antikhandeln i New York. Karin arbetar 
mellan tv-produktionerna med inredning, antikvite-
ter och föreläsningar. 

Men varför sa du först nej till att vara med i tv-
programmet?
– Jag tänkte så här, gamla kärringar ska inte vara med 
på tv. De går ju så nära med kameran att alla ryn-
korna syns. Men både familjen och castaren hade så 
många fina ord att säga till mig så jag tänkte om. Det 

där med ålder är nog inget att hänga upp sig på.
Och hur det är så trivs hon framför kameran.

– Ja, det kändes helt naturligt redan från början. 
Jag upplevde det inte som stressande, det kändes bara 
bra. Eller ... jag vet inte om jag ens kände efter, säger 
hon med ett skratt.

Så här efter fyra säsonger så tycker hon fortfaran-
de att det är kul.

– Det händer alltid nya saker, men man kan ju 
inte bara sitta still på sin breda bak, det gör sig ju inte 
själv. Varje säsong hittar sin glöd, gemensamt för alla 
programmen är att vi lyckats hitta ett sätt att framfö-
ra ett budskap med glädje och skratt, säger Karin och 
förklarar samtidigt en nyckel till hennes passion för 
det hon gör; att förvalta och förmedla vårt kulturarv. 

– Jag menar att antikviteter går att anpassas till 
en modern miljö. Det ska gå att sitta bekvämt i 
1700-talsstolarna. Är det ett rysligt tyg som sitter på 
stolen så byt ut den dumma färgen till något som du 
känner passar idag. 

Hon ser en trend där de traditionella samlarna 
blir färre och de som vill kunna använda sina anti-
kviteter blir allt fler. Saker ska helt enkelt ha en prak-
tisk nytta.

Hur tänker du när du arbetar med inredning?
– Oavsett om det är ett privat eller ett offentligt hus så 
är jag noga med känslan när man kommer in i huset. 
Inredning ska uppfylla alla dina sinnen, syn, känsel, 
lukt, smak och hörsel. Det är viktigt att skapa kom-
fortzoner. För egen del så bor vi otroligt fint utan-
för Sjöbo. Vårt hus är nära naturen och ljuset från 
solen följer oss från sovrum till köket. I USA så är det 
naturligt att ta hjälp av en inredare, vilket ju inte är 
konstigare än att om man har bekymmer med bilen 
så kontaktar man en verkstad.

Hon berättar hur hon lever sitt liv i bilder, tingen är 
objekt som man har en kort tid i livet innan man för-
medlar det till nästa generation. Och har vi inte gis-
sat hennes favoritstil redan, så är det kanske inte en 
överraskning att barocken har en särställning i hen-
nes hjärta.

När produktionsbolaget 
ringde Karin Laserow 

och frågade om ville vara 
med i ett nytt tv-program 

så sa hon först blankt 
nej. Där kunde det 

slutat, men efter en del 
övertalning så ändrade 

hon sig och är idag 
välkänd för tv-publiken 
som den både mycket 

kunniga och frispråkiga 
antikexperten i populära 

TV4-programmet 
Bytt är Bytt.

Text: Redaktionen

Skit i åldern och ta 
vara på utmaningarna!

Karin Laserows bok "Antikviteter 
i modern miljö", Norstedts.

Ta chansen – nu bygger vi nytt i Falun centrum. 
Unika, toppmoderna hem av hög kvalitet.

Mysig innergård och parkett till alla!
Varje lägenhet har uteplats eller balkong, 

några har bastu.

Vilken vill du ha?

www.kopparstaden.se
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Hörmann erbjuder garageportar och entré-
dörrar av hög kvalitet med design och säker-
het i fokus. 

–Hög kvalitet, säkerhet och en slitstark 
produkt är aspekter som är viktiga för oss och 
det är det vi vill erbjuda våra kunder, säger 
Magnus Bergdahl, Försäljningschef Konsu-
mentdivisionen. 
Det är mycket att tänka på vid köp av ny port, 
yta, färg, motordrift eller manuell.

– Valmöjligheterna är många, välj mel-
lan olika portmodeller, motiv, ytor och färger. 
Allt för att porten ska passa just ditt garage! 
Vi erbjuder även innovativ teknik, du kan t.ex. 
öppna din garageport eller entrédörr med din 
smartphone. Detta sker genom det säkra kryp-
teringssystemet BiSecur med samma säker-
hetsnivå som din internetbank. 
– Idag är vi Sveriges ledande leverantör av gara-
geportar, hit har vi nått genom att erbjuda våra 
kunder produkter av hög kvalitet och en design 
som håller i längden, våra ledord är kvalitet utan 
kompromisser, fortsätter Magnus Bergdahl. 
Läs mer på www.hoermann.se

KVALITET, DESIGN OCH SÄKERHET

FÖRETAGSPRESENTATION

FOTO: CHARLOTTE STRÖMWALL

Jag tror inte på
pensionärslivet, jag 
gillar utmaningar i livet

Arqdesign specialiserar sig på innovativa balkongräcken samt balkong- 

inglasningar för den nordiska bostadsmarknaden. Arkitektur, kvalitet  

och design är ledorden för våra produkter som tillverkas i Sverige.

Vi skapar det lilla extra som ger så mycket mer  www.arqdesign.se

ARKITEKTUR & DESIGN I SAMSPEL

Stor sortering, 1900-talsbelysning

Domino Antik ligger i centrala 
Stockholm på Upplandsgatan 25. 
Endast några minuter från tunnelbana 
Odenplan eller Rådmansgatan.

www.dominoantik.se

DOMINO ANTIK

12-armad mässing 
sputnik fi nns även i krom
9 900 kr

Taklampa mässing
18 000 kr

Sjöstjärnan
design Uno och 
Östen Kristiansson
9 500 kr

Instagram: @dominostockholm

Telefon: 08-33 78 58

Design Uno och 
Östen Kristiansson
4 500 kr

Bananen
design Uno och 
Östen Kristiansson
4 500 kr



Konst & Antikmässan i Älvsjö 15-18 februari är årets 
höjdpunkt för Galleri Melefors. Monter C16:31 & C17:31
För fjärde året i rad visar vi årets nyheter i vår samling av klassisk och nutida konst som samtliga är till salu. 
Nytt för i år är monter C17:31. Där finner ni en spännande kollektion från Kosta Boda med bl.a. glaskonst av 
Frida Fjellman, Bertil Vallien, Kjell Engman, Ernst Billgren och Göran Wärff. Välkomna!

• Albin Amelin
• Isaac Grünewald
• Carl Wilhemsson
• Per Ekström
• Johan Tirén
• Pelle Åberg
• Einar Jolin
• Sven Jonson
• Axel Olsson
• K A Pehrson
• Olle Baertling
• IAN RUSTH
• Jonas Nilsson
• Peter Dahl
• Louise Hävre
• Pierre Rådsten
• Madeleine Pyk
• Carl Larsson
• Jenny Nyström
• Bengt Lindström
• Mauritz Karström
• KG Nilson
• Karin Parrow

Frida  Fjellman Kjell EngmanBertil Vallien Ernst Billgren

Mer konst i C16:31

Inge Schiöler ”En solig dag vid Kostervik”
Olja, 64 x 69 cm inkl. ram

Flertal Bruno Liljefors, här ”Rävfamilj i Vårlandskap”
Olja, 84 x 113 cm inkl. ram

Flertal Lennart Jirlow, här ”Efter kvällskaffet”
Olja, 63 x 72 cm inkl. ram

Ivan Ivarson ”Promenad vid Gudhjem på 
Bornholm”  Olja, 45 x 49 cm inkl. ramFlertal Johan Krouthén, här  ”Välkomnande möte vid 

grinden” Olja, 90 x 122 cm inkl. ram

Lars Lerin ”Skymning över husen”
Akvarell, 92 x 73 cm inkl. ram

G.A.N ”Gamla stan”

Gouache blt
60 x 44 cm inkl. ram

Ett flertal målningar av Lars LerinJohan Melefors

Konst(ig) gallerist

Flertal målningar av 
Helmer Osslund

Besök gärna www.melefors.com för mer inspiration



Platensgatan 7, Linköping • 013-31 14 30 • kontakt@melefors.com

”What’s Up, Nothing Much”

Tillfälle! Frida Fjellmans eftertraktade glaskollektion ”What’s up”
8.495 kr (begränsat antal i monter C17:31)

Pernilla Stappe ”Dessert på ingång”  
Olja, 99 x 118 cm inkl. ram

Karin Holmström ”Protector”  
Akryl, 154 x 104 cm inkl. ram

Vladimir Volegov ”Heart-to-heart talk”  
Olja, 101 x 101 cm inkl. ram

CF Reuterswärd bronsskulptur
 ”Non Violence”

Flertal bronsskulpturer av
Helle Bang

Samling Peter Dahl bronsskulpturer
Bertil Vallien ”Big Brains”

Mässerbjudande 2.500 kr/st
(begränsat antal i monter C17:31)

”What’s Up, I Am Angry””What’s Up, Just Hanging Out” ”What’s Up, Ask Her””What’s Up, I Don’t Know”

Vladimir Volegov 
På årets mässa finner ni ett par verk med 
inspiration från hans besök i Sverige 2017 
(ovan en olja från restaurang hörnet i 
Vadstena). Volegov är en otroligt skicklig 
konstnär med känsla och ljus i sitt måleri 
som för tankarna tillbaka till svunna tiders 
mästare. Han målar verkliga situationer 
och är flitigt anlitad internationellt för 
porträtt, beställningsverk och seminarier. 

Emilia Linderholm
Emilia närvarar under mässan i monter 
C16:31 med en spännande utställning av 
sina senaste verk, som reflekterar hennes 
egna upplevelser i och utanför dansen 
& operans värld. Det är en känslosam 
bildvärld som växer fram intuitivt, med 
berättelser som betraktaren själv kan 
leva sig in i. (Ovan ser ni målningen 
“Dark Dreams”)

Gustaf Fjaestad ”Rimfrost i Storlien”  
Olja, 90 x 76 cm inkl. ram

Emilia Linderholm 
”The Rose”  Olja, 
96 x 36 cm inkl. ram
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Det allra bästa för miljön är såklart att äta 
upp den mat man köper och lagar. Men det 
uppstår alltid matavfall i form av skal, blast 
och kanske någon möglig brödskiva eller 
överblivna rester som man inte har möjlighet 
att ta hand om på något sätt. Matavfallet spe-
lar en nyckelroll i omställningen för en håll-
bar framtid. Matresterna i den bruna påsen 
omvandlas inte bara till förnybara bränslen, 
de omvandlas också till biologisk gödsel som 
får tusentals ton med nya grödor att gro.

– Vårt matavfall är en otrolig resurs, det 
finns nära och är lätt tillgänglig och vi har 
idag väl fungerande metoder att ta hand om 
det, säger Johan Lausing, VD på SÖRAB det 
regionala återvinningsbolaget som ägs av 
kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

– Matresterna som slängs med soporna är 
en tillgång som vi går miste om. Det faktum 
att det kan omvandlas till biogödsel och bio-
gas är extremt värdefullt och helt enkelt för 
bra för att gå miste om. Biogödseln innehåller 
mycket näringsämnen, det är viktigt att tillfö-
ra dem åter till jorden. Om man bara använ-
der konstgödning så utarmas den. När bio-
gödseln går tillbaka till våra åkrar innebär det 
att vi bidrar till ett hållbart kretslopp, säger 
Johan Lausing. 

Förra året kördes omkring 15 000 ton mat-
avfall från SÖRAB-regionen till rötningsan-
läggningen i Uppsala. Och i framtiden ska 
det bli betydligt mer. 2021 ska SÖRAB-kom-
munerna anta en ny avfallsplan – och höjer 
ribban avsevärt.

– Vi ska försöka överträffa de nationella 
målen. Nu ligger Stockholmsområdet långt 
ifrån uppsatta mål så därför har länets alla 
kommuner gått samman i en gemensam 
kraftsamling för att få fler att börja sortera sitt 
matavfall, säger Johan Lausing. När 26 kom-
muner kommunicerar samma budskap hop-
pas vi kunna nå stor effekt.

Hur gör man då om man inte sorterar 
idag, men vill komma igång?
– Gå in på sorteramatresten.se och hitta länk 
till din kommun, där finns mer information.

Det här kan du lägga i den bruna påsen:
Skal, blast och skrutt från grönsaker, frukt 
och rotfrukter. Bröd, pasta, kött och fisk är 
exempel på matavfall precis som äggskal, te 
(både i lösvikt och tepåsar), kaffesump och 
hushållspapper.

FÖRETAGSPRESENTATION

MATRESTERNA 
FÅR GRÖDORNA ATT GRO 
OCH BILARNA ATT RULLA

En påse matavfall 
skulle räcka för 

att köra en buss 
nästan en kilometer. 

Genom att lägga vårt 
matavfall i den bruna 

papperspåsen i stället 
för i den vanliga 

soppåsen bidrar vi 
till en bättre miljö 

både i våra städer 
och på landsbygden 

samt en minskad 
klimatpåverkan.

Text: Redaktionen

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

Stark och ljus LED rörelse lampa med 
automatisk sensor och inbyggd magnet. 
Batteridriven och lätt att installera!
 Tre inställningar - Auto/På/Av. Lyser  
  automatiskt upp mörka områden när det 
         behövs! För skåp, garderober m.m.
              Pris 149:- inkl. frakt och moms!

STOPPA TJUVEN!

Trådlös LED lampa 149:-

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 2018”

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

MATAVFALL = ENERGI & NÄRING

I en biogasanläggning rötas 
matavfallet och blir till biogas och 
en näringsrik rötrest. Biogasen 
används som fordonsbränsle och 
ersätter bensin och diesel och bidrar 
därmed till att minska utsläppen av 
växthusgaser och andra miljöstörande 
ämnen. Den näringsrika rötresten kan 
återföras till marken och därmed kan 
alltså ett slutet kretslopp skapas.

VISSTE DU ATT...

... på tusen bananskal kan man köra 
en biogasbil i nästan tio mil.

... en vanlig soppåse består i 
genomsnitt av en tredjedel matavfall 
som hade kunnat återvinnas.

... En biogasdriven bil minskar 
utsläppen av koldioxid med 73%.

... Var femte matkasse som bärs 
hem slängs.

SÅ KAN DU BIDRA TILL ATT MINSKA PÅ MATSVINNET

• Välj varor med kortare bäst-före-datum när du ska laga mat 
inom snar framtid.

• Använd dina sinnen och lukta & smaka innan du slänger maten.

• Välj grönsaker och frukt inte bara efter utseende.

• Be om ”doggybag” på restauranger om du inte äter upp.

• Planera dina inköp och förbättra förvaring, frysa in och använda rester. 
Om du planerar matinköpen så slipper du slänga mat som blivit dålig.

• Ät upp den mat som du lagat.

Johan Lausing, VD på SÖRAB

FOTO: SAMIR SOUDAH
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– Det intressanta och unika med projektet är 
helhetsgreppet, berättar initiativtagaren och 
projektledaren Anders Hallström.

Vi har tittat på tekniska lösningar för 
energi och uppvärmning men även inred-
ning, material, emissioner, ventilation och 
inte minst design. En annan aspekt som gör 
projektet speciellt är att vi utmanat leveran-
törernas egenutmålade fakta om hur bra 
produkterna är och faktiskt testat allt själva. 
Familjen har bott och levt i huset både inn-
an, under och efter renovering för att skapa 
en så komplett bedömning som möjligt. Även 
om projektet som helhet har många partners 
och sponsorer är det i slutändan ett oberoen-
de projekt där vi valt ut produkterna utifrån 
reseach vi gjort innan och sedan testat och 
använt alla produkter och lösningar i prak-
tiken.

 
Projektets hemsida www.econowhouse.se  
fungerar som en oberoende guide och stor 
portal kring hållbart och innovativt boende, 
renovering och byggnation. En annan viktig 
aspekt har varit design.

– Miljötänk och en attraktiv design går 
inte alltid hand i hand, fortsätter Anders 
Hallström. Vi valde en modern design kom-
binerat med levande material och färgval. I 
bland var vi till och med tvungna att gå utan-
för den Svenska marknaden för att hitta “det 
bästa”. Trägolvet Bolefloor till exempel vars 
brädor inte är raka utan böljande. Genom att 
följa trädets naturliga kurvor så maximeras 
mängden golv från varje träd. – Jag blev så 
fascinerad av detta golv att vi var tunga att ta 
in det, och blev därmed deras agent i Sverige 
på köpet berättar Anders.

 
Ett av de rum som på fler sätt summerar sto-
ra delar av projektet är tvättstugan. Här måste 
produkten LG Styler nämnas, det senaste till-
skottet i projektet som både personifierar kli-
matsmart, design och innovation.

Produkten är ett skåp som tar rela-
tivt liten plats och ser snyggt och exklusivt 
ut. Med hjälp av ånga fräschar Styler upp  
kostymer, blusar, klänningar etc. och tar bort 
eventuell dålig lukt. Ångan slätar dessutom ut 
skrynklor samt tar bort 99% allergener, som 
damm, kvalster och pollen. Om kläderna inte 
är direkt smutsiga är detta ett perfekt verktyg 
då ånga är så skonsamt mot kläderna. Tvätt-

maskin och torktumlare sliter annars hårt på 
kläderna. Skåpet är dessutom så pass stilfull 
att den även funkar lika bra att placera i sov-
rummet, en walkin closet eller var man nu 
tycker den passar bäst. 

 
Tvättstugan rymmer mycket av det som 
sammanfattar projektets helhetstänk. Här 
valde vi bland annat att måla med äggolje-
tempera från Avjord. Deras färg är dokumen-
terat den färg som har lägst klimatpåverkan 
på marknaden och ger inga giftiga utsläpp. 
Skåp och förvaring är från Vedums svanen-
märkta och stilrena kollektion. Innertaket i 
tvättstugan utgörs av de färdigmålade ski-
vorna från Byggelit. Att de Svanenmärkta ski-
vorna är färdigmålade sparar mycket tid, och 
dessa inkluderar dessutom förborrade hål 
med tillhörande infällda LED-spots. Snabbt, 
snyggt och miljövänligt. Tvättstugan rym-
mer även hjärtat av husets uppvärmnings-
system - den senaste luft/vatten pumpstekni-
ken från Daikin kopplat till vattenburen golv-
värme från Thermotech. Självklart inklude-
rar huset även solceller (PPAM solkraft) och 

smarta hem lösningar. Då huset rymmer så 
mycket teknik sätts krav även på el och upp-
koppling vilket också inkluderats och testats 
i projektet. Det är Hagers produkter vi har 
använt oss av för att styra belysning och för 
att byta ut all el och gamla proppskåp. Det 
är så många produkter som är uppkopplade 
idag; barnen har ipads, telefoner och spel-
konsoller vilka alla är trådlösa. Hemmet har 
även tre stycken smarta TV , trådlösa högta-
lare, solceller, smarta hem funktionerna, en 
rad köksmaskiner, bastu, larm, och elbilslad-
dare. Allt är uppkopplat. Därför har valet av 
leverantörer varit extremt noggrant så att de 
är effektiva ur energi och strålningssynpunkt 
såväl som att produkterna i sig skall vara håll-
bart producerade, vi kontaktade också inter-
netleverantören Ownit för att få tag i bästa 
möjliga router för detta.

 
Alla denna teknik och innovativa lösningar 
har nu utsatts för tester och faktiskt använ-
dande under drygt ett år. Studien inkluderar 
bostadens alla lösningar och även hela famil-
jens totala klimatutsläpp. Studien analyserar 
vad olika livsstilssval har för miljöpåverkan 
och klargör hur medvetna val kan minska det 
avtrycket. 

 Ett exempel är att vi börjat beställa hem 
maten. Vi valde här MatHem.se vilka nu även 
börjat leverera med en eldriven lastbil för-
sedd med solceller. Att beställa maten hem 
istället för att åka iväg med egna bilen och 
handla har sparat in både tid och koldioxid-
utsläpp. Sådana tips och analyser inkluderas 
men framförallt skapar vi en närmast kom-
plett bild över vad olika val har för klimat-
avtryck. Ser vi till Svensk levnadsstandard så 
krävs en hel del åtgärder för att ligga inom 
de gränser för klimatpåverkan som anses vara 
globalt hållbara. Ett första steg för att skapa 
sig en mer hållbar livsstil anser vi är att det 
måste bli enklare att se och förstå vilket kli-
matavtryck olika val medför. Det är således 
vad vår studie och vårt projekt bidrar till. Stu-
dien publiceras i maj i år 2018 men mycket 
information och fakta finns redan nu uppe på 
webbsidan. Här kan man se vad allt från skid-
semestern till Grönalundbesöket eller ett glas 
vin innebär i Co2 påverkan.

Följ projektet på www.econowhouse.se
 eller www.facebook.com/econowhouse

FÖRETAGSPRESENTATION

ECO NOW HOUSE – komplett guide 
till innovativ och klimatsmart bostad

I höstas invigdes sista 
etappen av projektet 
Eco Now House. Ett 

radhus i Vallentuna som 
totalrenoverats med 

några av marknadens 
absolut smartaste 

och miljövänligaste 
material, tekniker och 

innovationer. Nära 
100 olika material, 

produkter och lösningar 
har inkluderats, testats 
och utvärderats. Huset 

står nu tillgängligt 
som visningshus för 

föranmälda besök och 
för den intresserade är 

huset nu även möjligt 
att förvärva.

Eco Now House har samlat den senaste 
tekniken och produkterna för hemmet och 
testar allt. På bild: LG Styler som fräschar upp 
kläderna skonsamt och energisnålt med ånga.

Text: Redaktionen

Golvet Bolefloor vars svängda brädor ger 
minimalt med materialspill och en unik design.

På bilden syns även de matchande 
golvlisterna från Olive Sverige.

Design och kvalitet 
är viktga inslag i 

Eco Now House, 
även gällande de minsta 

detaljerna. På bilden 
designad golvbrunn från 

Purus.

Energidörren Brick 
från Ekstrands utgör 
ytterdörren till Eco Now 
House. Certfierad för
passivhus med ett 
uvärde på 0,58.
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– Genom att koppla samman den trådlösa tek-
niken i hemmet så har du möjlighet att smi-
digt styra till exempel så att värmen automa-
tiskt sänks någon grad när ingen är hemma 
och på så sätt minska dina energikostnader 
eller låta belysningen anpassas till olika akti-
viteter, säger Björn Rudolfsson, produktchef 
på Hager. De erbjuder coviva, en lösning för 
Smarta hem utan komplicerad installation.

– När man installerar den här typen av 
system så är det ju avgörande att det fung-
erar. Vi använder en teknik som bygger på en 
väletablerad standard och coviva installeras 
utan att man behöver öppna upp väggar eller 
tapetsera om och det fungerar även om nätet 
skulle ligga nere, säger Björn Rudolfsson.

Hjärtat i den trådlösa smarta-hem-lös-
ningen är coviva Smartbox. Den fungerar 
som ett gränssnitt till internet och kopplar 
samman de trådlösa produkterna som sedan 
styrs via en app.

coviva kan även utökas och kompletteras 
med andra intelligenta funktioner, i dagslä-
get bland annat väderstationer från Netatmo.

– Den gör det möjligt att till exempel stäl-
la in belysningen så att om du brukar stiga 
upp lite tidigare på morgonen för att ge dig ut 
och springa så tänds ljuset i sovrummet, men 
bara om det inte regnar. Du kan alltså ställa 
in det så att om det öser ner så får du sova en 
timme till istället, berättar Björn Rudolfsson.

Systemet, som lanserades i april förra 
året, är enkelt och säkert, där andra system 

kräver att man måste göra flertalet ändring-
ar blir det enkelt med coviva. Som bygger på 
att det ska kunna prata med produkter från 
andra tillverkare.

– Det är ett enormt intresse för Smarta 
hem. I höstas inledde vi ett samarbete med 
Götenehus där de nu erbjuder coviva i sin 
tillvalskatalog.

Möjligheten att kunna välja smart hem-
automation ligger i linje med det tankesätt 
som Götenehus lever efter och kallar inbyggd 
omtanke.

– Vi var ute efter ett framtidssäkert system 
där vi kan ge husägarna möjlighet till kontroll 
själv, utefter sina egna behov. Det har vi lyckats 
göra verklighet av och samarbetet med Hager 
känns väldigt spännande”, säger Anders 
Blomqvist, produktchef på Götenehus.

FÖRETAGSPRESENTATION

Smarta hem med 
intelligent trådlös teknik

Digitaliseringen har 
med datorer, smarta 
telefoner, läsplattor 

och appar länge varit 
en del av vår vardag, 
både hemma och på 

jobb. Smarta hem där 
vi kopplar samman 

våra trådlösa produkter 
är ett naturligt steg i 

utvecklingen.

Björn Rudolfsson

Text: Redaktionen

COVIVA SMARTBOX 
BINDER SAMMAN 
HUSETS INTELLIGENTA 
FUNKTIONER 

Digitala enheter
Enkel och intuitiv styrning via en 
smartphone eller surfplatta.

Coviva-Smartbox
Kommunikativ och säker - 
coviva Smartbox fungerar som 
kommunikationslänk mellan 
appen och enheterna.

Användningsområden
Mångsidig och varierande, 
coviva kan styra en mängd olika 
funktioner i det smarta hemmet.
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– 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. 
Samtidigt spenderar moderna människor 
90% av sin tid inomhus. Vi menar därför att 
folkhälsan kan förbättras med enkla medel. 
Mer dagsljus och frisk luft i våra hem, skolor, 
sjukhus, äldreboenden och arbetsplatser kan 
säkerställa en bättre och mer hållbar folkhäl-
sa, 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 fysiologi 
eller medicin tilldelats Jeffrey C. Hall, Micha-
el Rosbash och Michael W. Young, för deras 
upptäckter kring av molekylära mekanismer 
som styr cirkadisk rytm, det vill säga den bio-
logiska klockan.

VELUX utvecklar och utökar sitt sor-
timent kontinuerligt. Nyligen lanserades 
VELUX Takfönsterkupa.

– 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 enkel, snabb, säker och billig att installe-
ra. Dessutom får man ett bättre inomhuskli-
mat, 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 
också många kunder. I resten av Europa har 
takfönster använts i mycket större utsträck-
ning än i Sverige, men vi märker av att svens-
ka kunder allt mer påverkas av arkitektoniska 
designtrender från Europa, vilket ofta omfat-
tar användning av takfönster.

Har ni fler nyheter?
– VELUX ACTIVE som lanseras under 2018 
är det nya allt-i-ett systemet för smart, auto-
matisk kontroll av inomhusklimatet. Syste-
met övervakar ständigt inomhusklimatet och 
bygger på tre sensorers inmatning – tempe-
ratur, fuktighet och luftkvalitet. Systemet reg-
lerar automatiskt ventilation och solskydd. 
Det innebär att den kan styra alla VELUX 
INTEGRA® IO-home produkter, det vill säga 
takfönster, gardiner och solskydd. VELUX 
INTEGRA® och VELUX ACTIVE går även 
att eftermontera på existerande manuella tak-
fönster. Man behöver inte dra fram el till tak-
fönstren, då monteringskittet kan väljas som 
solcellsdrivet och kan monteras på under 30 
minuter.

– 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 kan styra 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 takfön-
ster är att de kan för-
vandla mörka vindar 
till bostadsyta, med 

dagsljus och frisk luft.

Text: Redaktionen
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ROSTFRITT RÄCKE
BERÄKNA PRIS PÅ 

VÅR HEMSIDA

ALUMINIUMRÄCKE
BERÄKNA PRIS PÅ 

VÅR HEMSIDA

Frågor? 
Kontakta mig 
via hemsidan 
eller telefon, så 
hjälper jag dig! 

/Louise på 
Kundservice

Måttanpassat, fraktfritt, enkelt att beställa och montera 

GLASRÄCKE 
TILL PÅSK?

BESTÄLL I FEBRUARI SÅ HINNER DU FÅ UPP DITT 
RÄCKE INNAN PÅSKFIKAN PÅ ALTANEN* 

*Med reservation för förseningar utom vår kontroll. Olika typer av räcken har även olika leveranstid, så var noga med att kolla vad som gäller för just din beställning. 

Fler varianter av glasräcken, samt ledstänger, finns på hemsidan.

www.räckesbutiken.se  0431-37 10 60

BETYG 9,4/10

“Service i världsklass och bra produkter som 
var enkla att installera på egen hand!”
/Peter från Karlskrona
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Efterfrågan på 3D-visualisering och VR har 
vuxit starkt de senaste åren och Sightline 
Vision som funnits sedan 2000, ser även hur 
Augmented Reality, AR, som bland annat gör 
det möjligt att digitalt möblera sin bostad 
eller se framtida byggnader på plats i verkli-
gen, också växer.

– De digitala upplevelserna gör det möj-
ligt att uppleva och se vad som erbjuds och 
inte minst jämföra. Bilderna skapar käns-
lor och talar till hjärtat vilket är jätteviktigt 
när man ska fatta beslut vid till exempel ett 
bostadsköp, säger Pontus.

Virtual Reality hade sin första populära peri-
od i slutet av 1990-talet och då främst inom för-
svarsindustrin. Men tekniken var för begränsad 
och omogen, datorerna för klena. Mjukvaran 
och hårdvaran var dessutom kostsam och kun-
de landa på 2–3 miljoner för ett projekt. 

– Den tekniska utvecklingen har sen dess 
gått fort och idag är det möjligt att leva upp till 
kundernas efterfrågan på att det ska gå snabbt 
och vara enkelt, säger Björn Unger, VD Sightli-
ne Vision.

Med Virtual Reality kan du ta dig runt i en 
planerad nyproducerad bostad, titta på 

utsikten, omgivningarna eller var solen 
strålar in i lägenheten.

– En stark visuell upplevelse är 
oslagbar om man letar man efter en 
ny bostad och genom 3D bilderna kan 
se om det passar ens behov och önske-
mål, säger Pontus.

Sightline Vision har även kontor 
i Singapore och Malaysia. Hur 

kommer det sig?
– Vi har funnits där 

sedan 2010. Urbaniseringen i Sydostasien är 
mycket stor, vilket gör att bostadsutveckling 
och stadsplanering växer. Digitaliseringen är 
långt framme. Dessutom så är det spännande 
bostadsprojekt, konkurrensen är extremt hård 
mellan Property Developers samtidigt och 
marknaden attraherar internationella investe-
rare vilket gör att kvaliteten på det som byggs 
blir mycket hög. Inom vissa segment har man 
kommit betydligt längre än vi har i Skandi-
navien. Det är avancerad stadsplanering och 
eftersom man tvingas bygga högt på små 
ytor så är det utmaningar som kräver kreati-
va och proaktiva lösningar. Det är helt enkelt 
ett område där det är otroligt kul och utveck-
lande att arbeta. Ett av våra största projekt i 
Malaysia är ett område på gränsen mot Singa-
pore där det planeras för 16 000 bostäder på 
en 5 kvadratkilometer stor yta, lika stort som 
Stockholms innerstad, visualiserad i vår VR 
produkt Neo4 X, berättar Pontus Jakobsson, 
som numera pendlar mellan Singapore och 
Stockholm.

I takt med att bostadsutvecklingen tagit fart 
i Sverige så växer också Sightline Visions 
verksamhet.

– Vi upplever att man verkligen behöver 
oss. Bostads och projektutvecklare vill kun-
na skapa en känsla för de bostäder de bygger 
och därmed snabbt kunna uppnå matchning-
ar med sina potentiella köpare. Med hjälp av 
våra 3D visualiseringar så kan vi stötta den 
bostadsköpare som letar bostad. Tekniken 
ger en så stark upplevelse som möjligt och 
den följer utvecklingen där konsumenter vill 
göra allt mer på nätet. Idag går det att göra 
många olika typer av avancerade 3D visua-
liseringar som funkar direkt i mobilen, Vir-

tuell Visning, 3D bilder, Bostadsväljare, VR 
Film med mera, säger Björn.

Bolaget arbetar med allt från stora stadspla-
neringsprojekt till mindre bostadsutvecklare. 
Uppdragen har varit allt från Hammarby Sjö-
stad till flytten av Kiruna. 

– Vi arbetar med cirka 10 projekt i måna-
den och våra kunder är allt från de störs-
ta byggherrarna till de något mindre i hela 
Norden och i Asien. Vi har bland annat arbe-
tat med Axxonen Properties och deras pro-
jekt Altitude, där de köpt råvindar och sedan 
bygger 30 exlusiva lägenheter i tre våning-
ar i centrala Stockholm. Från den stora ter-
rass som planeras har man utsikt över hela 
staden. Genom vår VR-applikation Neo4 X 
har spekulanter kunnat gå runt i lägenheten, 
samt på terassen. Vi arbetar med JM och 
visualiserar de nya bostäder och kontor som 
planeras i Liljeholmen, ett löpande samar-
bete som pågått mer än 10 år redan, berät-
tar Björn.

– Vi gör processerna tydliga och transpa-
renta även för lekmän så att man lättare 
kan förstå var man befinner sig en besluts-
process i till exempel en stadsplanering. 
Genom att vi kan visualisera förändringar 
så blir det sannolikt också lättare att förstå 
vad de kommer att innebära, säger Pontus 
och fortsätter:

– Starka och rika digitala upplevelser talar 
direkt till hjärta och intellekt. Vi har dröm-
mar om hur vi vill bo och samtidigt måste vi 
förhålla oss till storleken på plånboken. 3D 
visualiseringar och VR gör det möjligt att 
både jämföra och uppleva på ett sätt som inte 
varit möjligt tidigare.

FÖRETAGSPRESENTATION

VR- och 3D-tekniken gör det möjligt 
att uppleva det som inte finns idag

3D-visualisering 
och Virtual Reality, 

VR gör det möjligt att 
visualisera något som 

inte finns idag.
– Tekniken gör det 

möjligt att digitalt 
uppleva till exempel 

nya bostäder innan de 
är färdigbyggda, säger 

Pontus Jakobsson, 
grundare av 

Sightline Vision. 

Text: Redaktionen

En stark visuell 
upplevelse är 
oslagbar om man 
letar efter en ny 
bostad och genom 
bilderna kan se 
om det passar 
ens behov och 
önskemål
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– Det är viktigt att tänka efter före, så att säga, 
när man planerar att installera laddstationer 
i en fastighet, säger Lotta Fransén, säljare 
på ladddteknikföretaget Wallbe Nordic, och 
fortsätter:

Det finns tre viktiga frågor att fundera på:
• Vilken kraft finns att tillgå i fastigheten?
• Vilka bilar ska stå här?
• Hur ska vi ta betalt?

Wallbe har allt från den enklaste laddboxen 
med strömbrytare till den mest avancerade 
uppkopplade laddstolpen som har intelligen-
ta funktioner som betalväxel, backend-sys-
tem och lastbalansering.

– Vi kan inte ta ut mer ström än som finns 
tillgängligt i fastigheten, det skulle i så fall 
innebära risk för många strömavbrott där-
för kopplar vi in en lastbalanserare. Systemet 
optimerar den ström som finns kvar och inte 
används, den brukas vidare till laddstolparna. 

Ytterligare en fråga man bör ha svar på 
redan från början är betalfunktionen.

– Vill man ha möjlighet att alla betalar 
individuellt för sin faktiska elförbrukning 
eller ska det vara en fast schablon på par-
keringen. Användarna kan auktorisera sig 
genom RFID kort/tagg eller mobilapp, här 
kan man också ta betalt direkt eller skicka 
vidare på exempelvis en hyresavi.

– Håll koll på vilka bilar som brukar stå på 

parkeringen så att ni framtidssäkrar valet av 
laddteknik. Idag är ca 70 procent laddhybrider 
av laddfordonsbeståndet men vi rekommen-
derar att man säkrar upp för att det ska stå 70 
procent elbilar. På så vis har man investerat en 
laddpark som håller många år framåt.

– Vi vägleder fastighetsägare genom hela 
processen utifrån deras behov. Fastighetsäga-

ren ska med så liten insats som möjligt kun-
na erbjuda hög service till sina hyresgäster 
med laddning, oavsett om det är kommersi-
ella byggnader eller bostadshus, avslutar Lot-
ta Fransén.

Läs mer om laddstationer på: 
www.wallbenordic.se 

FÖRETAGSPRESENTATION

FRAMTIDSSÄKRA VALET AV 
LADDSTATIONER

Andelen 
nyregistrerade 

elbilar och 
laddhybrider – ökar 
stadigt. Under förra 
året var 5,1 procent 

av alla nya bilar 
laddbara fordon. 

I takt med den 
utvecklingen ökar 

också efterfrågan på 
laddstationer.

Text: Redaktionen

När hantverk 
& teknik möts

TF I OSBY AB • 0479-161 50 • www.tfosby.se



Upplåtelseform: Äganderätt

Säljstart: Februari 2018

Inflytt: Våren 2019

Boarea: 150 kvm

Takterrass: 65 kvm

Tomtarea: 430 - 560 kvm

Maison Forte producerar 10 st exklusiva och moderna friliggande villor på friköpt tomt i 

området Marieberg. Här finns Nyköpingsån och vackra promenadområden utanför dörren. 

Huset har en boarea på 150 kvadratmeter, fördelat på två plan och byggs med ett ytskikt 

av vackert järnvitriolbehandlade träpaneler. Vidare återfinns exteriört en väl tilltagen altan 

och carport. Ni kommer även att ha en stor takterrass om 65 kvadratmeter att avnjuta 

dagar och kvällar på.

Entréplanet bjuder på en öppen planlösning med gott om plats för både matbord och 

större sittgrupp. Möjlighet finns att skapa ett extra rum för användning som gästrum eller 

kontor. Vidare hittas här även ett helkaklat badrum, tvättstuga och ett välutrustat kök. 

På det övre planet hittar man husets sovavdelning. Med tre väl tilltagna sovrum och en 

stor walk in closet finns gott om plats för familjen. Ni kan med lätthet göra ändringar om 

flera sovrum skulle vara ett behov för just er. Här finner ni även ett stort helkaklat badrum 

med dubbla duschar. Ett mindre allrum, perfekt som TV-rum, blir en naturlig samlingsplats 

när det knyter ihop de övriga rummet på våningsplanet.

Kontakta oss för mer information
E-post: elinor@maisonforte.se

Tel: 070-669 92 69

www.maisonforte.se

info@maisonforte.se

Växthusgränd, Marieberg, Nyköping
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– Vi lanserade systemet på Bostadsrättsmäs-
san i november förra året och responsen har 
varit riktigt bra. Vår egenutvecklade platt-
form erbjuder tjänster som: passer-, infor-
mations-och bokningssystem, larm, övervak-
ning samt styr-och reglertjänster, säger Lars 
Wallin VD.

– Man behöver inte ha alla tjänsterna när 
man installerar systemet utan de kan adderas, 
säger, marknadschef Kjell Lindqvist.

På Wise House Technologies, som ägs av 
CLS Elektronik, har alla en bakgrund från 
bredbandsvärlden.

– Med insikten att många fastigheter har 
fiberanslutningar så var det naturligt för oss 
att ställa oss frågan hur anslutningarna skulle 
kunna utvecklas ytterligare, säger Lars Wallin.

Wise House är dels kopplat till en lokal 
server dels till bredbandet vilket gör att om 
nätet går ner så fungerar systemet ändå.

– Man måste ju kunna komma in i fast-
igheten, boka tvättider och liknande oavsett 
om nätet funkar, säger Kjell Lindqvist.

Med Wise House så har fastighetsägaren 
eller föreningen möjlighet att skapa kommu-
nikation direkt till alla boende. Information 
om att till exempel en rörmokare ska komma 
till en viss lägenhet, vattnet stängas av eller 
att det är gårdsdag kan skickas ut som med-
delande direkt till alla eller till just den lägen-
het det berör.

– En finess när det gäller informationen är 
att mottagaren av informationen kvitterar att 
meddelandet faktiskt har blivit läst och på så 
sätt kan du vara säker på att budskapet nått 
fram. Det skapas en interaktivitet mellan de 
boende och föreningen eller fastighetsägaren 
som vi tror kan vara värdefullt.

– Systemet innebär också att man kan knyta 
samman grannar. Skulle det brinna i en lägen-
het på första våningen så får alla veta detta och 
kan därmed också agera. Räddningstjänsten är 
sannolikt inte lika snabb som grannen. 

Fokus i ett larmsystem ligger naturligtvis 
på att rädda liv, minimera skador och max-
imera driftsäkerhet, men även att elimine-
ra falsklarm i största möjliga utsträckning. I 
plattformen

Från Wise House ingår ett sofistikerat 

brandlarm innehållande flera smarta funk-
tioner som överträffar funktionaliteten hos 
de traditionella brandvarnare som idag finns 
på marknaden. Varningssystemet bygger på 
samverkan inom fastigheten, vilket ger en 
oslagbar insatstid om olyckan är framme. 
Detta sker genom att grannar hjälps åt, vil-
ket i sig skapar en tryggare och mer engage-
rad miljö att bo och leva i.

Passersystemet ger en flexibel och använ-
darvänlig lösning för öppning av dörrar. 
Bokningssystem för tvättstuga, eller andra 
gemensamma aktivitetsutrymme. Bokning-
en sker då med fördel från skärmen i lägen-
heten eller i mobilen, datorn eller surfplat-
tan. Till lägenhetsskärmen går det att anslu-
ta olika typer av trygghetslarm, exempelvis 
det traditionella trygghetslarmet som skick-
ar information till hemtjänsten. Wise House 
kan också kompletteras med rörelsedetek-
torer som placeras ut i lägenheten, denna 
funktion kan med fördel användas av äld-
re- eller sjukvården. Det går även att knyta 
överfallslarm till systemet. Lägenheter kan 
också knytas till till övervakningssystem för 
temperaturen.

– Wise House är ett smidigt hjälpmedel 
för både fastighetsägare och boende. Det 
underlättar kommunikationen och skapar 
ett högt trygghetsvärde för alla i fastigheten, 
säger Lars Wallin.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÅ KOLL PÅ ALLT I HUSET 
MED UNIK LÖSNING

Wise House 
Technologies erbjuder 

en unik lösning 
för hushållsnära 

fastighetstjänster på 
ett smidigt sätt, direkt i 
lägenheten, trapphuset 

eller mobilen.

Kjell LindqvistLars Wallin

Text: Redaktionen



UNIDRAIN® CUSTOM

ELEGANT GOLVAVLOPP
Ett badrum skall fungera både tekniskt och  
estetiskt i minst 25 - 30 år. 

Med unidrain® Custom kan man under årens 
lopp designa om badrummet med olika färger 
och ytbehandlingar på vattenkranar, dusch-
anordningar, handdukstorkare, krokar m.m. utan 
att behöva ta hänsyn till traditionella golvavlopps 
synliga metalldelar.

HighLine Custom 
www.unidrain.se
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– Just nu så pågår en revolution i det tysta, 
Smarta Hem och som innebär automatise-
ring och fjärrstyrning av nyttor kopplat till 
fastigheten och som kunden kan installera 
och hantera själv, säger Åke Persson, VD för 
Tinabi, som vid årsskiftet lanserade sin nya 
e-handelsbutik med produkter inom nya seg-
mentet Smarta Hem. 

Det finns en rad olika produkter inom belys-
ning, larm och styrning, och som är kopp-
lade till flera olika standarder som kunden 
kan välja mellan. Tinabi har samlat en rad 
bra produkter som fungerar tillsammans och 
erbjuder paketlösningar som gör det möjligt 
för kunden att själv installera.

– Vi ser oss lite som ett fyrtorn där vi valt 
ut produkter på marknaden som fungerar, 
säger Åke Persson.

Smarta sätt att larma
Med ett Smart Hem system kan du skapa 
ett hemmalarm enkelt utan en enda krona i 
månadsavgift. Till skillnad från vanliga larm 
så kan våra larmsystem byggas till i oänd-
lighet och bara fantasin sätter gränser, var-
för inte få ett meddelande i mobilen om ett 
fönster står öppet eller när katten passerar 
kattluckan.

Smarta sätt att belysa
Historiskt har belysning handlat om att tän-

da, släcka eller dimra. Med Tinabis belys-
ningsprodukter kan du ändra ljusstyrka och 
färg hur och när du vill. Schemalägg eller låt 
belysningen agera på en händelse, till exem-
pel tända hela husets belysning när brandlar-
met går.

Smarta sätt att styra
Med ett Smart Hem system kan du styra oli-

ka nyttor på distans via mobilen, automa-
tiskt eller genom fastställda scheman. Sänk 
värmen i huset automatiskt när du åker på 
semester eller låt ytterdörren öppnas när du 
närmar dig hemmet.

Läs mer på om Smarta Hem 
på www.tinabi.se

FÖRETAGSPRESENTATION

TINABI – GENVÄGEN 
TILL SMARTA HEM

Med utprovade 
produkter och god 
support kan alla nu 

enkelt uppgradera och 
koppla upp sina hem 

eller företag.

Åke Persson

Text: Redaktionen

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	lanserades	i	
november	2016	och	intresset	
för	tjänsten	har	varit	högt.	

Lanseringen	har	varit	
över	förväntan	berättar	Mats	
Isenberg.	Över	600	föreningar	
innefattande	nästan	50,000	
hushåll	har	registrerat	sig	och	
skapat	appar	med	Boappa.

Många	föreningar	testar	
appen	internt	inom	styrelsen	i	
några	veckor	innan	de	bjuder	
in	alla	medlemmar.

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 direkt i mobilen.

KORT OM TINABI

Bolaget grundades 
sommaren 2017 av 10 
delägare inklusive VD 
Åke Persson. Bolaget 
har som mål att under 
de kommande åren 
etablera sig som 
en stark aktör inom 
det snabbt växande 
segmentet Smarta 
Hem. Med starkt 
varumärke, kvalitativa 
produkter och god 
support skall Tinabi 
bli det naturliga valet 
kunder som är 
intresserade av 
Smarta Hem.

FÖRETAGSPRESENTATION
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BYT ENKELT UT DITT GAMLA VRED 
PÅ YTTERDÖRREN TILL ETT SMART!

Uppgradera 
till ett smart 
dörrvred!
Nu: 1 599 kr

Lås/öppna ytterdörren automatiskt eller med din mobil

Dela ut tillfälliga ”elektroniska nycklar” till hantverkare, släkt och vänner

Se när och av vem passage skett

0910-133 93
www.tinabi.se

•  Dansk tillverkare, Danalock
•  Befi ntligt lås och nycklar påverkas ej och fungerar som vanligt
•  Enkel installation, drivs av kraftiga batterier
•  Passar merparten av svenska lås, se www.tinabi.se/page/support-2
•  Krypterad och säker kommunikation mellan mobil och vred
•  Godkända lås behåller klassningen efter uppgradering

 

Hitta GUSDESIGN i din 
blomster eller  

inredningsbutik 
 

Vi har återförsäljare i hela landet 
 

                            @gusdesign, www.gusdesign.se 
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Nu skapar de tillsammans en ännu bättre till-
valsprocess – i och med samarbetet kommer 
de bredda sina erbjudande till att innefatta 
både digital hantering av tillvalen och möjlig-
heten till personlig service. På så sätt får man 
det bästa av två världar – fördelarna med digi-
talisering men samtidigt en personlig service.

För Victrix har det varit en utmaning att 
administrera och hantera de stora mängder-
na beställningar och för Libitum har det varit 
svårt att nå och hjälpa kunderna personligt 
och saknat produktvisning som säkerställer 
valen. Nu har arbetet förenklats avsevärt för 
båda företagen.

– Libitum har skapat en  innovativ digital 
lösning i vilken kunden, det vill säga bostads-
köparen, enkelt kan göra sina val. Det gör 
också att man kan testa sig fram på ett enkelt 
och snabbt sätt se vad som faller i smaken 
eller inte. När kunder har gjort sina val får 
byggbolaget därmed också en komplett lista 
på material och produkter som de kan använ-
da till beställningar och som förenklar pro-
duktionen ute på bygget, säger Karin Agebro, 
vd Victrix Inredarna.

Den digitala lösningen underlättar samti-
digt för bostadsutvecklaren och leverantörer-
na av inredningsval då Libitum även har ett 
digitalt ”showroom” där leverantörerna kan 
lägga in sina artiklar. När sedan bostadsut-
vecklaren ska sätta sortiment kan de enkelt 
välja vilka leverantörer och produkter de vill 
använda i projektet eller för hela företaget, 

vilket sparar mycket tid i administration. 
Samtidigt finns vissa begräsningar med att 

enbart erbjuda en digital lösning. Bostadskö-
parna vill ofta uppleva inredningsprodukter-
na i verkligheten också.

– Därför har Victrix kombinerat tjäns-
ten med sitt fysiska showroom i Bromma. 
Hit kan man alltså komma och se alla sina 
val, känna på material och jämföra färger. På 
plats får kunden hjälp av våra inredare som 
gärna bidrar med sin kunskap och råd, säger 
Karin Agebro, och fortsätter:

– Snart öppnar Victrix showroom i Mal-
mö, samt på fler ställen i Sverige där nya 
byggprojekt blir aktuella.

Libitum erbjuder utöver en lösning för 
tillvalshantering också en försäljningsportal 
där bostadsutvecklarna kan presentera sitt 
bostadsprojekt för sina potentiella kunder. 
Den innehåller en bostadsväljare samt möj-
lighet för mäklare att gå in och uppdatera 
säljstatus på respektive bostad. 

– Vi vill kunna skräddarsy våra tjänster 
utifrån våra kunders behov. Genom samar-
betet med Victrix Inredarna kan vi utöver 
våra digitala lösningar också komplettera det 
med möjlighet till personlig rådgivning och 
att faktiskt kunna se och känna på tillvalen. 
Genom att samla alla dessa tjänster under 
samma tak skapas i första hand trygghet, en 
effektiv och säker process hela vägen, menar 
Sandra Isberg, VD på Libitum. 

Vilka inredningstrender råder nu?
– Ur det stora perspektivet är det framförallt 
att man vill addera fler servicefunktioner till 
själva boendet – till exempel cykelrum med 
stor service, gemensamma loungeytor, pool 
och hyrbilar. Boendet blir alltså mer än bara 
en bostad. När det gäller trender på detalj-
nivå är trenden att det finns många trender. 
Överlag är intresset samtidigt stort för håll-
barhet och naturmaterial. Det är en följd 
av en mer medveten och insatt konsument, 
säger Karin Agebro.

FÖRETAGSPRESENTATION

UNIKT SAMARBETE SKAPAR 
SMARTARE TILLVALSPROCESS

Bostadsköpet medför 
en mängd val och 

beslut. Hur ska köket se 
ut? Vilka material ska 

dominera? Hur förenar 
man stil och funktion 
i våtutrymmena? Det 

här är frågor som både 
Victrix Inredarna och 

Libitum, har hanterat i 
många år.

Text: Redaktionen



WHAT 
WORKS 

IN SWEDEN

Våra kläder bevisar sitt värde 
varje dag i riktigt tuffa miljöer.

Väl synliga, hållbara och komfortabla.
Vi tycker att om de funkar bra här uppe 

så funkar de bra överallt och arbetare 
över hela världen håller med oss.

Testa ProJob. Vi tål det.

projob.se
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Fortaxa Security erbjuder en rad olika 
produkter, som alla har med skydd att göra

Bostad

För dig som vill känna dig trygg även i hemmet, 
erbjuder vi bl.a. säkerhetsdörrar, lås och 
fastighetsboxar.

Garageportar

Fortaxas garageportar är takskjutportar för fritidshus, 
garage och parkeringsplatser.Balkong

Vi säljer en mängd olika solskydd samt balkongin-
glasningar för en behaglig vistelse på balkongen. 
Med våra glaspartier får du dessutom ett fullgott 
skydd mot bland annat vind, regn och brand samt en 
bättre energihushållning. 

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett stort trygghets-
komplement både för dig i hemmet samt på 
er arbetsplats.

Butiker, restauranger och kontor
Vi erbjuder en rad olika rullgaller, jalusier och 
grindar. Våra galler kan vara fasta eller rullbara eller 
varför inte i genomskinlig polykarbonat för bästa 
insyn men med ett bra skydd? 
För att skydda mot solen erbjuder vi marknadens 
bredaste sortiment av solskydd.

Se mer på www.fortaxa.se eller ring oss på 020-21 00 25

HÅRD UTSIDA, HEMTREVLIG INSIDA

VÅRA FÖNSTER & SKJUTDÖRRAR FINNS HOS DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE

aUNIK KONSTRUKTION   aUNDERHÅLLSFRITT

Alla våra fönstermodeller har samma unika konstruktion 
men finns i en mängd olika utföranden för att passa ditt hus! 
Både fönster och skjutdörrar går att få med en mängd olika 
glasvarianter, med U-värde från 0,8. Även solskyddsglas 
och brandklassade varianter finns i sortimentet.

FÖNSTER & 
SKJUTDÖRRAR

FÖR ALLA  
BOSTÄDER

WWW.WESTCOASTWINDOWS.SE
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Både och faktiskt. Vårt kemfria bioreningsverk renar avloppsvattnet 
med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter som tar upp kväve 
och fosfor för sin tillväxt. Kretsloppstekniken är extremt driftssäker 
med få rörliga delar och kräver ingen regelbunden slamtömning 
eller kostsam service. Ett angenämt problem är att du får klippa ner 
växtfloran på vårkanten. www.alnarpcleanwater.se, 040-46 26 90

Trädgårdsinstallation eller bioreningsverk?

För dig med enskilt avlopp

Låga driftskostnader • Lång livslängd • Unik 
slamnedbrytning • Klarar hög skyddsnivå 
• Renar i alla årstider • Sköter sig självt

Tollco AB, Rubanksgatan 4, 
741 71 Knivsta

Tel: +46 (0)18 34 90 10
E-post: info@tollco.se Webb: www.tollco.se

WaterFuse®- Offentlig miljö 
minskar risken för vattenskada efter 
vandalisering eller glömska

Skyddar mot & reducerar effekten 
av vattenskador i fastigheter

Automatisk vattenavstängning när ingen 
är på plats! Vattenfelsbrytare speciellt 
anpassad för omklädningsrum, toaletter 
etc i offentlig miljö. 

Bilden visar WaterFuse® - Offentlig miljö & Närvarosensor

WaterFuse® vattenfelsbrytare finns för 
flera olika ändamål.

• WaterFuse® Villa
• WaterFuse® Lägenhet
• WaterFuse® Stuga
• WaterFuse® Offentlig miljö
• WaterFuse® Utrustning
• WaterFuse® Kök
• WaterFuse® Plug In
• WaterFuse® GSM
Du hittar produkterna hos välsorterade vvs-grossister! 
Vill du veta mer? 
Spana in vår hemsida eller kontakta oss på Tollco AB!

• När närvarodetektor känner av närvaro slås     
vattnet på och belysningen tänds.

• När ingen närvaro känns av startar inställbar 
      fördröjning och sedan stängs vattnet och 
      belysningen av.





 

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

Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare 

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

Vad är värdefullt för dig? 08-545 286 00 • WWW.BRANDKONTORET.SE



NAMNET ÄR BUFFELN. 
SOFFAN BUFFELN. 

         C   

D                  
   

S                  

SVERIGES SKÖNASTE MÖBLERTRUSTSCORE 9.2• HEMLEVERANS FRÅN 1-DAG. • 2 ÅRS PRODUKTGARANTI

SE HELA VÅRT MÖBELSORTIMENT SWEEF.SE

VÄLKOMMEN OCH PROVSITT I VÅRT SHOWROOM VID NACKA FORUM. 

BUFFELN SOFFA

30 000:-
SCHNAUZERN STOL

1 000:-
PÄLSPLÄD DELUXE

1 750:-

JAGUAREN MARMORBORD 

7 500:-
VINTAGEMATTA

20000:-



Gäller t.o.m 25/2 2018. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

0:– i värmekostnad  
ger pengar över till annat.

Just nu ingår vinterns elförbrukning när du köper någon av  
våra berg-/jordvärmepumpar. Det ger dig upp till 8 400 kr  
extra att göra vad du vill med – åka på semester, till exempel.   

Läs mer på ivt.se 

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.   
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Vi fokuserar  
på designade 
användar vänliga, 
komfortabla och 
energi effektiva  
lösningar. 

Hur exakt dagsljuset påverkar oss är ännu 
oklart, men att det är viktigt för vårt välbe-
finnande är vetenskapligt bevisat. Dagsljuset 
styr hormonnivåer, halten D-vitamin i krop-
pen, hur lever och njurar arbetar, ämnesom-
sättning, sömn och vakenhet samt troligen 
även humör. Att integrera det unika nordiska 
ljuset i arkitekturen är således bra för humö-
ret, men också för miljön och plånboken. 

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

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

Men hur står sig val av stora fönster mot mil-
jö och energieffektiv lösning? 

– God arkitektur utgår från dina behov. Idag 
finns det riktigt bra och energismarta lösningar  
- faktum är att det bara är fantasin som sätter 
gränser, säger Melinda Lemke, marknadschef 
Schüco Sverige.

Schüco är ledande leverantör av högkva-

litativa fönster, dörrar och fasadsystem i alu-
minium. Deras produkter säljs runt om i 
världen och uppfyller de högsta kraven på 
design, komfort, säkerhet och energieffekti-
vitet. De skräddarsys och tillverkas lokalt av 
utvalda Schüco Partner.

– Vi fokuserar på designade användar-
vänliga, komfortabla och energieffektiva lös-
ningar. Ditt hem ska kunna vara en plats som 
speglar din personlighet och tillgodoser just 
dina behov.

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

Därför är det värt att fundera över funk-
tioner och smarta tillbehör. Tänk igenom 
placering och solskydd, öppningstyper och 
eventuellt vädringsläge, vilken inbrottsklass 
du önskar samt hur du ska kunna putsa 
fönstren. Du kan också fundera över om alla 
fönster måste vara öppningsbara eller om du 
kan välja fasta partier för att komma ner i pris 
och öka storleken.

Schücos system ger dig trygghet mot både 
väder och inbrott och säkerställer ett behag-
ligt inomhusklimat och god luftkvalitet. De 
byggs av glas och aluminium, underhållsfria 
och hållbara material med lång livslängd. 

Smarta tekniska lösningar gör livet bekvämt. 
Det finns en rad funktioner så som olika öpp-
ningstyper, integrerade insektsnät och smarta 
system i form av karmkontakter kopplade till 
larm, dolda fönstermotorer, ”SmartStop” så 
att små barnahänder inte klämmer sig, inte-
grerade entrékameror, dörrkontrollsystem 
av olika slag och passagekontroller i form av 
fingeravtrycksläsare.

FÖRETAGSPRESENTATION

RÄTT FÖNSTER GÖR  
DITT HUS TILL ETT HEM

Det är skillnad på  
att bygga ett hus och  

att skapa ett hem. Det 
är så mycket mer än 
bara väggar, tak och 

golv. Det handlar om att 
skapa en känsla 

och tillgodose unika 
behov. Och här  

spelar dagsljuset en  
mycket viktig roll.

Text: Redaktionen
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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 

TECKENTRUP GARAGEPORT 
– lika individuell som du!

Designa din
drömport och 
hitta närmaste 
återförsäljare på 
www.teckentrup.se



Nacka –Sickla. Järnvägsgatan 32
Tel 08-564 721 10

Mån–fre 10–18, lör–sön 11–16 

Bromma – Alvik. Gustavslundsvägen 171
Tel 08-564 352 90

Mån–tor 10–18, fre 10–17, lör 11–15

www.ettvackertkok.se

VI KAN KÖK 
Vi heter det vi levererar – Ett Vackert Kök! 
Hos oss hittar du funktionella, formstarka miljöer från 
Tibrokök och helmassiva Kungsäter Kök – svenska kök 
byggda med hög kvalitet och traditionellt hantverk. 
Välkommen in för mer inspiration!



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.
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