
Vår verk samhet känne tecknas av förstklassig kundservice och professionell skadehantering. Brandkontoret 
vänder sig till fastighetsägare som värdesätter en personlig kontakt med sitt försäk ringsbolag. Om en skada 
inträffar får våra kunder en egen handläggare som följer ärendet genom hela processen. Vi ger också bonus vid 
skadefria år och värnar om långsiktiga relationer med våra kunder.
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WENDELIN MEDIA är en renodlad a� ärspartner 
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: MAGNUS RAGNVID | KANAL 5

Sverige växer. 2017 blev vi tio miljoner invånare. Om 
10 år passerar vi nästa miljongräns. Det betyder att vi 
måste bygga mer. För trots det högsta byggandet på 

nästan 30 år är nyproduktionen av bostäder inte i nivå 
med befolkningsökningen.

 
En central uppgift är att säkerställa kompetensförsörj-

ningen. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya 
medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av ålders-
avgångar. Bristen på rätt utbildade yrkesarbetare och 

tjänstemän är påtaglig. Dessutom råder brist på arkitek-
ter och lantmätare.

 

För det andra behöver infrastruktursatsningar göras till 
en motor för bostadsbyggande. Sverige är ett land som 

konkurrerar med kvalitet, oavsett vara eller tjänst. Vi 
renoverar och bygger inte bostäder på samma sätt i dag 
som för 20 år sedan. Fullt rimliga miljö-, energi- och sä-
kerhetskrav har medfört ökade kostnader. Det har även 

blivit dyrare att bygga vägar.
 

Standardisering, industrialiserat byggande och 3D-
modellering möjliggör lägre kostnader på sikt, men 

nyproducerade treor i centrala lägen blir aldrig en rea-
listisk start på bostadskarriärer. Behovet av ytterligare 
regionförstoring kräver att infrastruktursatsningar och 

nyproduktion av bostäder knyts ihop bättre.  

Sverige kommer ha elva miljoner invånare inom en snar 
framtid. Ska vi få fler att känna framtidshopp krävs att 

det finns jobb och bostäder och goda möjligheter att 
resa däremellan. Ska vi i byggindustrin kunna leverera 

det krävs att vi ses som attraktiv, sund och säker av fler. 
Men det krävs också långsiktiga politiska lösningar på 

bostadsmarknadens strukturella problem. Bara så byg-
ger vi en välfärd där fler har möjlighet att bo och bidra.

Catharina Elmsäter-Svärd,
VD Sveriges Byggindustrier

Ska vi få fler att känna framtidshopp 
krävs det att det finns jobb och bostäder

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

INNOVATIONBOSTAD.COM
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Ett helt vanligt bolån

 - på ett helt nytt sätt
Hypoteket är Sveriges första bolånegivare som är helt fristående från bankerna. 

Vi tycker det är dags att stå upp mot bankernas skyhöga bolånemarginaler, 

otydlig räntesättning och långa bankmöten. Hos oss sköts allt digitalt 

och alla kunder får samma bolåneränta!

H Y P O T E K E T



BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem till lågt pris för alla.  
Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i  
Sverige, Norge och Finland och ansvarar för hela värdekedjan från produktutveckling ända fram till inflyttning.

INFLYTTNING SOMMAREN 2019

NJUT AV NYBYGGT I BÅLSTAD
Bo klokt nära Mälaren i nybyggda och välplanerade lägenheter. 
Är du pendlare? Närheten till pendeltågsstationen underlättar 
vardagspusslet. BoKlok Teaken ligger i Väppeby strax väster 
om centrum.

Läs mer på boklok.se/teaken

SNYGGT OCH SMART I NORRTÄLJE
Här i Solbacka bor du i den nordöstra delen av Norrtälje 
med närhet till allt det viktiga såsom förskola, skola, bank 
och mataffär. Roslagens huvudstad Norrtälje är en idyllisk 
liten stad med genuin bebyggelse.

Läs mer på boklok.se/solbacka

HA RÅD MED LIVET I FULLERÖ!
Nu är våra lägenheter inflyttningsklara! I Fullerö Hage  
bor du nära naturen och friluftsliv. Njut av solen från din 
egen balkong eller altan. Just nu! Köp en trea eller fyra 
och få ett års avgiftsfria månader!

Läs mer på boklok.se/saturnus

PÅ GÅNG: NYA BOSTÄDER

Vad sägs om ett bekymmerslöst boende där du slipper söndagar i snickarbälte och istället 
kan ägna dig åt roligare saker. Faktum är att du inte kommer att behöva fixa på åratal. 
Om du inte vill, förstås. Kika in på boklok.se för att se alla orter vi bygger på.

BO GRANNE MED MÄLAREN!
I sjönära Marielund bor du 3 km från den idylliska småstaden  
Mariefred med dess trevliga gatustråk med små butiker, 
cafeér och resturanger. Mälaren, bad- och båtliv finns  
inom promenadavstånd.

Läs mer på boklok.se/millangarden

HEJ MÄLARDALEN

INFLYTTNING FEBRUARI 2019

KLARA FÖR INFLYTTNING! INFLYTTNING HÖSTEN 2019
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ETT SMARTARE BOSTADSHUS
Borttappade nycklar,  
boende som inte hinner 
hem i tid för att ta emot 
paketleveranser eller som 
klagar på bristande  
information rörande sitt  
boende. Hur kan problem 
som dessa bli ett minne 
blott i er bostadsrätts- 
förening? Dörrar, hissar och 
digitala skärmar blir nu ett 
integrerat system som gör 
det enklare att komma hem.

En trivsam och välskött bostadsrätts-
förening kännetecknas ofta av en 
närvarande och engagerad förenings-
styrelse. De förväntas sköta driften av 
fastigheten, informera de boende om 
saker som rör fastigheten och, kanske 
framförallt, skapa en så trivsam och 
bekväm boendemiljö som möjligt. Det 
finns emellertid gott om vardagliga 
dilemman som kan göra arbetet för 
styrelsen tuffare än det behöver vara. 
Men med hjälp av modern teknologi 
kan ert bostadshus snabbt förvandlas 
till en smart och attraktiv miljö som 
erbjuder nya nivåer av komfort och 
bekvämlighet för alla boende i  
föreningen.

Intelligenta lösningar för ett  
attraktivare boende 

Boende som klagar på att de inte nåtts 
av information om fastighetsunder-
håll eller som upplever krångel med 
situationer kring hemmet (till exempel 
glömda nycklar, missade paketlever-
anser  eller svårigheter med att komma 
in genom porten med barnvagn, 
rullstol eller tunga matkassar). Oavsett 
vilka utmaningar som finns i vardagen 
i er bostadsrättsförening, tänk om  
dessa kunde bli ett minne blott tack 
vare en enda app i mobilen?

Med KONE Residential Flow kan de 
boende röra sig i sitt bostadshus på 
ett smidigt och bekvämt sätt. Som en 
virtuell betjänt öppnas din entrédörr 
och din hiss hämtar upp dig i entrén 
vid rätt tidpunkt – och vet precis  
vilken våning den ska stanna på.  
Tjänsten tillhandahåller även kontroll 
över vem man släpper in i fastigheten 
samt fungerar som ett effektivt  
kommunikationsverktyg. Styrelsen kan 
dela viktig information – städdagar, 
renoveringar, reparationer, kallelser 
och dylikt – med de boende via både 
informationsskärmar i bostadshuset 
och pushnotiser via en app. Med ett 
smidigare flöde i fastigheten ökar 
trivseln, lägenheterna blir attraktivare 
för potentiella köpare och allt detta 
frigör tid för styrelsen för andra  
uppgifter i styrelsearbetet. 

Det finns totalt tre lösningar att välja 
mellan: KONE Access som styr  
dörrarna och hissarna i fastigheten, 
KONE Visit som gör det möjligt att 
släppa in besökare på distans och  
KONE Information som  
kommunicerar väderprognoser, 
nyheter och viktiga meddelanden som 
rör boendet i föreningen.  

     - På KONE tar vi hand om allt, från 
att bedöma ert behov till att install-
era lösningen till att följa upp att allt 
fungerar som det ska med regelbunden 
service.

Öppna dörren utan kod 
eller fysiska nycklar.

Släpp in vännen, städerskan eller  
hantverkaren fast du är på jobbet. 

För mer information, vänligen
kontakta KONE:

Tel: 0771-50 00 00
kundcenter@kone.com
www.kone.se/resiflow

KONE RESIDENTIAL FLOW  
KAN SNABBT OCH ENKELT  
INSTALLERAS I DE FLESTA  
LÄGENHETSBYGGNADER. 
SCANNA QR-KODEN FÖR ATT SE  
VIDEO SOM FÖRKLARAR MER.
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Visserligen vaknade jag o� a på natten, men 
inte av andningsuppehållen, utan av mina 
problem med re� ux. Även om jag under 
många år tagit syradämpande tabletter så 
fungerade de inte alls på natten. Då kom 
ändå sura uppstötningar och jag vaknade av 
irritationen i strupen och den starka smaken 
i munnen. Jag � ck gå upp och spotta, sen tog 
det ungefär 30 minuter innan jag kunde gå 
och lägga mig igen. 

Det var min fru som märkte att jag hade 
andningsuppehåll när jag sov. Jag tog infor-
mationen på allvar och sökte till vårdcentra-
len, som däre� er remitterade mig vidare till 
öron näsa hals i Kungsbacka. Det gick ganska 
fort till att jag � ck göra en sömnregistrering 
för att mäta mina andningsuppehåll och min 
syresättning under sömn. Jag � ck beskedet 
att jag hade grav sömnapné med AHI-värde 
(Apnéa Hypopnea Index) på 50. Gränsen för 
grav apné går vid AHI 30, så det såg inte bra 
ut. Jag � ck tämligen omgående en CPAP, en 
ansiktsmask som sprutar in övertryckslu�  för 
att hjälpa mig att syresätta mig när jag sover. 

Inte överens med CPAP
Jag kom tyvärr inte riktigt överens med 
CPAP:en, men försökte använda den så o� a 
jag kunde. När jag var förkyld eller ute och 
reste var det alldeles för besvärligt. Då slar-
vade jag helt enkelt, även om jag visste hur 
viktig den var för mig. 

Jag hade inte ha�  min 
CPAP speciellt länge, då min 
fru såg en annons i en veck-
otidning om en svalgtränare. 
Jag ringde direkt och � ck även 
möjlighet att besöka företaget 
bakom, på Sahlgrenska Sci-
ence Park i Göteborg. Jag har 
sedan dess under ett års tid 
tränat tre gånger varje dag 
med min IQoro, och samti-
digt under natten fortsatt med 
CPAP:en. Även nu var det 
min fru som uppmärksam-
made att jag inte längre hade 
några andningsuppehåll. Så 
jag ringde tillbaka till sömn-
kliniken och berättade att jag 
tränat med IQoro och � ck så 
en ny sömnregistrering e� er 
ett års träning. 

Till min stora glädje ring-
de sjuksköterskan och berättade att läkaren 
sett väldigt bra resultat! Jag hade e� er min 
träning med IQoro förbättrat mina resul-
tat från grav sömnapné till mild sömnapné 
(från AHI 50 ner till 15). Bättre resultat kan 
man inte förvänta sig i min ålder menade de, 
det var en acceptabel nivå. Sjuksköterskan sa 
att jag kunde lämna tillbaka CPAP:en, vil-
ket kändes bra. Nu är det bara att fortsätta 
underhållsträna med IQoro för att bibehålla 
de � na resultaten. 

Förutom att jag blivit så bra i min sömnap-
né har även de nattliga sura uppstötningarna 
försvunnit e� er träningen. Det är så skönt att 
slippa gå upp på natten! 

Precis som jag blev hjälpt av att läsa andras 
berättelser när jag tog beslutet att börja träna 
med IQoro, hoppas jag kunna hjälpa andra 
med min.

Bernt, Kungsbacka

FÖRETAGSPRESENTATION

BERNDT BLEV AV MED BÅDE 
REFLUX OCH SÖMNAPNÉ

Jag kände till att 

jag snarkade men 

hade även grav 

sömnapné utan 

att själv märka av 

några symptom. Jag 

visade helt enkelt 

inga av de klassiska 

symptomen man 

kan läsa om.

Räcken - flera olika modeller!
Beräkna ditt pris online www.inoxa.se

Inoxa erbjuder 
ett av Sveriges 
bredaste utbud 
på räcken.
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Inoxa Stockholm 08-121 34 121
Räcken – Ledstänger – Entrétak
Fisksätravägen 34-36, Saltstjöbaden

STOCKHOLM 08-121 34 121
GÖTEBORG 031-79 79 790

inoxa@inoxa.se

Räcken – flera olika modeller!
Beräkna ditt pris online www.inoxa.se

Inoxa erbjuder ett av Sveriges bredaste utbud på räcken.

Forskningen visar att mikrovågsstrålning från mobil telefoner, WiFi och trådlöst 
uppkopplade datorer ökar risken för symtom på psykisk ohälsa såsom huvud-
värk, sömnsvårig heter, onormal trötthet och depression samt kan orsaka cancer. 
Mikrovågs strålningen är klassad som ”möjligen cancer fram kallande” av IARC. 
236 forskare begär att allmänheten informeras om riskerna och skyddas bättre.

WiFi och trådlösa datorer har  
installerats i stor om fattning 
i skolan och för skolan.
Samtidigt har den psykiska ohälsan ökat bland 
barn och ungdomar.

www.stralskyddsstiftelsen.se

Vågbrytaren, riksföreningen mot  
hälsovådlig elektromagnetisk strålning

sh
u
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m
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Familjeföretaget som � rade 125-årsjubileum 
förra året startade i Nyköping och är idag en 
del av Woody Bygghandel, en frivilligkedja 
inom byggmaterial med över 90 anläggning-
ar runt om i Sverige. 

–  Vi driver våra anläggningar och med 
Woody i ryggen har vi större möjligheter 
att utveckla och testa nya saker, säger Lotta 
Svensson som tillsammans med sin bror tog 
över NA Svensson 2007.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveck-
la verksamheten och anpassa oss e� er våra 
kunders behov. Idag handlar det mycket om 
bygglogistik. Om vi fått en beställning på 17 
pallar med fönster och kunden inte är redo 
att ta emot det så lägger vi det i vårt logistik-
center och så ser vi till att det � nns på plats 
när det behövs. Produkterna ska vara klara, 
färdigmålade och kapade så att tid frigörs för 
monteringsarbete, säger Lotta, och konstate-
rar att de inte längre bara är byggrådgivare 
utan en del av logistiken.

– Vi måste se till att det är en smidig pro-
cess från start till målgång. Vi lägenhetspackar 
reglar, gipsskivor, allting sågat i förväg. Pallen 
levereras till rätt rum i rätt tid. Vi plockar i rätt 
ordning utifrån hur du ska bygga. Vi är helt 
enkelt med där det händer, vill du ha grejerna 
klockan tio i ett visst rum så � xar vi det.

Byggföretag, målare, hantverkare och 
industri står för cirka 70 procent av kunder-
na, resterande är privatkunder.

– Har du tips om nån bra hantverkare, det 
är den allra vanligaste frågan vi får. Och det 
har vi ju. Vi arbetar med pro� sen och vet vil-
ka som är riktigt duktiga. Vi erbjuder annars 
full projektledning till privatpersoner. De kan 
i princip lämna nyckeln till oss så ser vi till att 
arbetet är klart på utsatt tid. 

I takt med att kunderna inte själva vill gå 
och dra i brädorna så går utvecklingen på 
sikt mot att behovet av stora anläggningsy-
tor minskar.

– Det här är en otroligt spännande utveck-
ling där vi ser att allt � er av våra varor istäl-
let skickas från logistikcenter. De ytor vi har 
kommer då att kunna frigöras och vi byg-
ger nu om och anpassar för att istället kun-
na fungera som mötesforum, berättar Lotta.

Den första mötesplatsen öppnar i anlägg-
ningen i Nyköping.

– Vi bygger utbildningslokaler, kök, ute-
plats och ett museum. Här kan till exempel 
en bostadsrättsförening som ska byta fönster 
trä� as eller om man vill hålla ett fredagsmöte 
så är det bara att komma hit och hänga med 
oss. Det är Landström arkitekter som ritat 

ombyggnaden så det kommer att bli lite utö-
ver det vanliga. De har bland annat ritat Lill-
Skansen, där stommen är av massivträele-
ment, vilket vi naturligtvis gillar, säger Lotta 
med ett leende.

Lotta Svensson är uppvuxen med familje-
företaget men e� er utbildning så började hon 
jobba på Ikea.

– För elva år sedan valde jag att kom-
ma tillbaka och köpte då in mig i företaget. 
Åren på Ikea har lärt mig mycket om detalj-
handelstänk och hur man genom att pakete-
ra rätt också får nöjda kunder. Här har jag 
en fantastisk organisation med medarbetare 
som brinner för att alla ska bli sedda, vi bryr 
oss på riktigt.

Vilka utmaningar ser du framöver?
– Med den teknikutveckling som sker så ser 
jag riktigt bra möjligheter att vara med och 
utveckla byggbranschen. Vi för� nar nu vår 
webshop och vi uppmuntrar alla till att testa 
och prova nya saker. De allra � esta gånger-
na blir det riktigt bra, och i annat fall så har 
vi lärt oss något. Tack vare Woody i ryggen 
så har vi möjlighet att hålla oss i framkant 
och fokusera på våra kunders utveckling och 
behov, avslutar Lotta.

FÖRETAGSPRESENTATION

SMIDIG BYGGPROCESS 
MED RÄTT PRODUKT,

PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID
Rätt produkt, på 

rätt plats, i rätt tid. 

NA Svensson Woody 

erbjuder tjänster som 

spänner över hela 

byggprocessen.

– Vi är lyhörda och 

snabbfotade vilket 

får jobbet att fl yta på 

bättre och kan bidra till 

ökad lönsamhet, säger 

Lotta Svensson, 

VD och delägare.

KORT OM
NA WOODY BYGGHANDEL
Ägare: Anders & Lotta Svensson 
(syskon i fjärde generationen)
Grundades: 1892
Anläggningar: Huddinge, 
Trosa/Vagnhärad, Nyköping
Målgrupp: Byggföretag, Industri, 
Måleri och Privatkunder
Medarbetare: 80 st
Omsättning: 210 miljoner
Sortiment: 24 000 artiklar i lager, 
ett stort beställningssortiment
Logistik: 11 000 kvm under tak, 
10 000 kvm utegård
Fordon: 3 kranbilar, 2 skåpbilar 
och 7 släp
Kompetens: Bygg, Järn och Färg
Fokus: Bemötande i toppklass



www.elonbutikerna.se

Besök vår kampanjsida: hembesoket.se

Kontakta mig direkt: 
Tel: 072-521 83 15.
E-post: andreas.skoglund@elon.se

/Andreas

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och tryckfel

Luftvärmepumpar/AC och robotklippare

Andreas gör hembesök och hjälper er att välja rätt produkt på platsGratis hembesök!

Ett enkelt sätt att välja rätt robotklippare:  
– Låt Andreas göra ett gratis hembesök!  

Besök vår kampanjsida: automatklippare.se

Ett enkelt sätt att välja rätt robotklippare: 

Ett gratis hembesök ger dig 
rätt luftvärmepump och AC-
luftkonditionering för dina behov. 
Förutom ett brett sortiment av 
luftvärmepumpar har vi även 
specifika AC-aggregat.

Robotgräsklippare  
från: 

10990 
EXKLUSIVE 

INSTALLATION

AC/
Luftkonditionering från: 

8995 
EXKLUSIVE INSTALLATION

Bara kända varumärken!

Luftvärmepumpar 
från: 

12995 
EXKLUSIVE INSTALLATION

Bara kända varumärken!

FÖRETAGARE?
Självklart kan du handla till företaget. 
Prata med oss i butiken så lägger 
vi upp ett konto direkt. 
Enkelt och smidigt!

BARKARBY
HERRESTAV. 23
Tel: 08-612 41 61

CITY
SVEAVÄGEN 122
Tel: 08-23 48 00

SICKLA
SICKLA KÖPCENTRUM
08-641 95 70

ROTEBRO
KOM KÖPCENTRUM
Tel: 08-754 42 80
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Niko Home Control
Det smarta hemmet

Niko Home Control ger dig fullständig kontroll över ditt hem var 
du än befinner dig. Du styr och kontrollerar belysning, uppvärmning, 
solskydd, ventilation och andra elektriska funktioner via modernt 
designade och användarvänliga tryckknappar. Notiser skickas till dig 
om något händer i ditt hem. 

Niko Home Control för ett smart öppet och framtidssäkert hem där 
du också har möjlighet att ansluta andra enheter som t.ex. BOSE, 
NIBE, SONOS, RENSON, REYNAERS, VELUX.

Kontakta oss för frågor eller för att få en broschyr – info@se.niko.eu 
eller tel +46 (0)8 410 200 15. 

www.niko.eu

Överallt syns de – byggkranarna. Inte sedan miljon-
programmets dagar har det byggts lika mycket som 
de senaste åren. Samtidigt ser vi nu en situation med 
bostadsbrist och samtidigt bostadsöverskott.

– Det byggs helt enkelt fel typ av bostäder, för dyra 
bostäder. Det vi ser är en felmatchning mellan det 
som byggs och det människor faktiskt har råd att 
betala, säger Jerrie Kristiansson, marknadschef på 
BoKlok.

I över tjugo år har Boklok byggt bostäder för männ-
iskor med vanliga plånböcker. Det var grunden redan 
från början när Ingvar Kamprad var med och skapade 
konceptet. Då precis som nu är utgångpunkten att en 
ensamstående förskollärare med ett barn ska ha råd 
att bo i en Boklok-lägenhet.

Flera parallella bostadsutmaningar
I bostadsbristens Sverige har särskilt två grupper 
det väldigt tufft på bostadsmarknaden. Det handlar 
om unga som ännu inte kommit in på hyres- eller bo-
stadsrättsmarknaden och äldre som har behov av en 
mer tillgänglig bostad.

– Egentligen kokar det ner till frågan, hur kan vi skapa 
en bostadsmarknad för alla utan att ställa olika grup-
per mot varandra?, säger Jerrie Kristiansson.

Modernt byggande
I de småländska skogarna utanför Vimmerby ligger 
BoKloks fabrik. Här används moderna och industriella 
metoder som ger en hög och jämn kvalitet i produk-
tionen. Jerrie Kristiansson lyfter fram några av förde-
larna med att bygga i fabrik.

– Att bygga inomhus är effektivt och säkert för per-
sonalen. Vi bygger i en torr och ren miljö, vilket är bra 
för husen och de som senare ska bo där. Genom stan-
dardiserade lösningar kan vi också minska spillet i vår 
produktion, vilket är positivt för miljön.

Hållbart på fl era sätt
För att kunna erbjuda hållbara bostäder arbetar BoK-
lok med flera spår. Att den ekonomiska hållbarheten 
är a och o säger sig självt. Själva grunden för BoKlok 
är att bygga prisvärda bostäder.

Den sociala hållbarheten har även den en viktig del i 

planeringen av bostadsprojekten. BoKlok erbjuder i 
ett antal projekt praktikplatser för nyanlända. När det 
gäller klimat och miljö är målet att göra det möjlig för 
fler att kunna bo och leva hållbart. 

– Nyligen beslutade vi att alla lägenhetsprojekt som 
byggs från och med 2019 ska utrustas med solceller. 
Vad vi känner till är vi först i Sverige med att utrusta 
alla nya lägenhetsområden med solceller, avslutar 
Jerrie Kristiansson.

Jerrie Kristiansson
Marknadschef Boklok

"BoKlok tror på en 
bostadsmarknad för alla

KOLUMN  
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Det är som han säger, ett ständigt pågående 
arbete. 

– E� er bränderna i somras så arbetar vi nu 
med rengöring av sot i Dalarna, säger Bengt 
Jansson, som också är VD för fastighetsför-
valtningsbolaget Crendo.

De båda systerbolagen, som under nästa år 
kommer att bli ett bolag, ingår i den skandina-
viska koncernen SSG. 

– Corvara startade på 1960-talet och har 
vuxit genom åren via förvärv av andra bolag. 
I somras så förvärvades vi av SSG som är en 
nordisk koncern med fokus på skadeservice. 
Vi riktar oss i huvudsak till försäkringsbolag, 
industriföretag, fastighetsbolag, kommuner, 
landsting och kommunala bolag, säger Bengt 
Jansson.

Corvara tar bland annat hand om fukt-, 
brand och vattenskador, de utför utredning, 
sanering, rivning och återställning.   

– Vi tar helhetsansvar för att den uppkom-
na skadan åtgärdas. Genom sammanslagning-
en med Crendo så kommer vi att kunna erbju-
da våra kunder allt från fastighetsförvaltning, 
förvaltningsservice, sanering, skadeskötsel 
och vitvaruservice, säger Bengt Jansson.

De båda bolagen omsätter cirka 170 mil-
joner vardera och har totalt cirka 300 anställ-
da och � nns med totalt 15 kontor från Gäv-
le i norr till Malmö i söder. Med den nya 
ägarstrukturen så ser Bengt Jansson en stor 
utvecklingspotential.

– Koncernen har arbetat med skadeservi-
ce i många år och vi får genom den nya ägar-
strukturen in ytterligare kompetens i vår orga-

nisation. Idag ser vi dessutom stor tillväxt i 
samtliga våra kundsegment. 

I de fall det � nns avtal med till exempel 
försäkringsbolag så används ett webbaserat 
system där bolaget lägger upp sin beställning 
och beskriver var det uppstått en skada.

– När vi accepterat att ta hand om den så 
skickar vi en fukttekniker som lämnar rapport 
om vad som hänt och det ska åtgärdas. Hand-
lar det om en fuktskada så ska det rivas, avfuk-
tas och återställas. I andra fall, om till exem-
pel en bostadsrättsförening har hög självrisk 
så vänder sig föreningen direkt till oss. Vi har 
alltid folk som kan ställa upp, sju dagar i veck-
an dygnet runt. Samarbetsavtalen innebär o� a 
att vi har möjlighet att bygga upp en relation 
som gör att arbetssättet blir allt e� ektivare.

I Corvara är huvudfokus att åtgärda och 
återställa i Crendo är en del av uppdraget att 
se till att fastigheten fungerar så bra så möjligt 
under så lång tid som möjligt. 

– Det är tyvärr många som tänker "det 
händer nog inte här". Vi arbetar med att säkra 
fastigheter för vatten- och fuktskador tillsam-
mans med ett systematiskt brandskyddsarbe-
te. I våra besiktningsronder kan vi tidigt påvi-
sa för fastighetsägare om risker för att skada 
ska uppstå. En proaktiv fastighetsägare mins-
kar risken för att skador ska uppstå i framti-
den, säger Bengt Jansson.

Bolaget rekryterar nu fukttekniker, asbest-
sanerare och sanerare på � era orter i Sverige.

FÖRETAGSPRESENTATION

EFFEKTIVA INSATSER 
MINIMERAR SKADORNA

När en skada 

inträ� ar är en snabb 

och handlingskraftig 

insats avgörande för 

att minimera skadan.

– Skador i och på 

fastigheter uppstår 

ju tyvärr hela tiden, 

men med en e� ektiv 

insats så kan den 

reduceras och 

därmed också kosta 

samhället mindre, 

säger Bengt Jansson, 

VD för Corvara 

Skadesanering.

KORT OM CORVARA

Certifierade enligt ISO 14001 
och OHSAS 18001.
2018 certifierades 
samtliga avdelningar enligt 
ISO 9001. Corvara är 
auktoriserade enligt Svenska 
Fogbranschens Riksförbund, 
Saneringsföretagens 
Riksförbund, SFR och 
certifierade enligt RSVR. 
Corvara är certifierad partner 
till SOS Alarm. Vi har en mycket 
väl fungerande jourverksamhet 
och verkar i nära samarbete 
med räddningstjänsten, 
försäkringsbolag med flera.
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I april (2017) lanserade OBH Nordica sin nya 
Ultimate Blend - en blender utöver det van-
liga! Den väl tilltagna 2L behållaren i tritan 
är BPA-fri och i extremt tåligt material. Med 
den 1500W kra� fulla motorn och de sex för-
inställda programmen mixar du enkelt var-
ma och kalla soppor, blandar smoothies, gör 
eget nötsmör, maler ka� ebönor och krossar 
is. Blendern har även justerbar hastighetsin-
ställning som är kopplad till timer vilket gör 
att du enkelt kan styra blendern som du öns-
kar. Det inkluderade rengöringsprogrammet 
ser till att du smidigt håller maskinen ren 
e� er användning.

Laga hälsosam soppa från grunden
Den hälsosamma trenden växer sig starkare 
och idag väljer många att utesluta kött och 
äta vegetariskt och veganskt. Med Ulimate 
Blend är hälsosamma och smakrika smoo-
thies, juicer och soppor med alla närings-
ämnen intakta bara en touch bort. Ulima-
te Blend skiljer sig från många traditionel-
la blenders med sin förmåga att även kun-
na tillaga soppor med hjälp av värmen som 
skapas från bladens friktion när den mixar. 
Lägg helt enkelt i dina favoritingredienser 
och blanda på hög hastighet. E� er sju minu-
ter kan du njuta av en rykande het och nyt-
tig soppa!

Smart touchpanel och kraftfull motor
Ulimate Blends smarta och enkla touchpanel 

med blått LED-ljus och kra� fulla motor gör 
den till OBH Nordicas mest mångsidiga och 
exklusiva blender. Den är även ett måste för 
varje kök där menyn är hälsosam, kreativ och 
tidse� ektiv. 

– Ultimate Blend har högt RPM (Rota-
tion Per Minute) och är enkel att använda 
med sex förinställda program. Det pulverise-
rar allting, inklusive frön, vilket innebär att 
de nyttigaste näringsämnena tas tillvara. Ulti-
mate Blend är den bästa partnern för dina 
vegansoppor, gröna detoxdrycker och vege-
tariska smoothies.

OBH Nordica tar fram hushållsprodukter 
med tilltalande design och smarta lösning-
ar. Företaget har idag en marknadsledande 
position i Norden och omsätter 900 miljoner 
kronor, varav 420 miljoner kronor i Sverige. 
Antalet anställda uppgår till 150 personer.

Sedan 2015 ingår OBH Nordica i Grou-
pe SEB, ett världsledande företag inom 
hushållsproduktsbranschen med över 
26,000 anställda i 150 länder. Groupe SEB 
har sitt huvudkontor i Frankrike och har 
anor sedan 1857.

OBH Nordica har starka rötter i Norden 
och började som två bolag: Danska OBH 
som grundades 1985 och Svenska Nordi-
ca som grundades 1959. År 2002 skedde 
sammanslagningen av OBH Nordica. Idag 
finns lokala kontor i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland.

FÖRETAGSPRESENTATION

Ultimate Blend från OBH Nordica – ATT VARA 
HÄLSOSAM HAR ALDRIG VARIT ENKLARE!

OBH Nordica släpper 

nu sin kraftfullaste 

blender någonsin. Nya 

Ultimate Blend mixar allt 

ifrån nötter till is med sin 

kraftfulla motor. Den kan 

dessutom tillaga varma 

soppor och har en upplyst 

LED touchpanel.

Specifi kationer
• 1500W motor
• 30 000 RPM 
• 2 L behållare i BPA-fri tritan
• 6 förinställda program för 
soppor, smoothies, iskross, nötter, 
självrengöring och pulsfunktion. 
• Blue LED touchscreen skärm 
med timer
• Rek.pris 2 999 kr

JORDGUBBS- OCH BASILIKASHAKE
400 g jordgubbar
½ citron, ekologisk
4-6 stjälkar basilika
1 l isbitar
1 l sötmjölk

1. Skölj och rensa jordgubbarna noga
2. Riv citronen med den fina sidan av 
rivjärnet och pressa ut saften ur den
3. Lägg basilikabladen i mixern 
tillsammans med resten av 
ingredienserna
4. Mixa till en läcker och fräsch 
jordgubbs- och basilikashake. Om den 
inte är tillräckligt söt kan man smaka 
av med ljus sirap.
5. Häll shaken i 4 stora glas med 
sugrör och dekorera med basilika och 
jordgubbe

Tips: Den går utmärkt att göra den med 
frysta jordgubbar, men då ska mängden 
isbitar halveras. Det går också bra att 
använda mynta istället för basilika.
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FASADTEGEL  
MED OLIKA FÄRG 

OCH UTTRYCK

VI KAN TEGEL!
Dags att renovera? Eller planerar du ditt nya drömhus? Vi har tak- och fasad-

tegel för alla behov och smaker. Se komplett sortiment på randerstegel.se. 

BASICALPHACLASSICAINNOVARUSTICAPRIMAFUSIONUNIKAULTIMA

FALSAT  
GLASERAT  
TAKTEGEL  

FRÅN  
LAUMANS

OFALSAT  
TAKTEGEL FRÅN 

HØJSLEV
 en- och  
tvåkupigt

GLASERAT 
TAKTEGEL 

LAUMANS

TAKTEGEL FRÅN 

PerSonal
kills

Utbildningsstart: 
Längd: 1,5 år. CSN-godkänd.
ANSÖK PÅ personalskills.se

Jobbgaranti efter avslutad utbildning

FÅ  
PLATSER 

KVAR

Coolaste yrket i  
hetaste branschen

Utbilda dig till  Kyl- och värme-
pumptekniker i Stockholm!

3   9 /

Minst 1 av 10, ung som gammal, 
kvinna som man uppskattas lida av 
sväljsvårigheter. I åratal har syradäm-
pande medicin vafrit enda vägen att 
komma åt problemen. Livskvalitén har 
naggats i kanten och många drar sig 
för socialt umgänge där mat inklude-
ras. Det heter dysfagi och det sitter 
inte i huvudet, det sitter i musklerna.  
   Den vanligaste formen av dysfagi 
orsakas av ett diafragmabråck, med 
symptom som halsbränna, ret- och 
slemhosta, harklingar, klumpkäns-
la och felsväljningar. Ett diafragma-
bråck är svårupptäckt vid en vanlig 
gastroskopi, men det är dock inget 
bevis på att det inte skulle existera…
  Åtskilliga, såväl kvinnor som män, 
har även problem med snarkning och 
sömnapné, något som kan öka ris-
ken för hjärt- och kärlsjukdomar. Med 
den nya forskningsbaserade neuro-
muskulära behandlingsmetoden med 
svalgtränaren, angrips grundorsaken 
bakom symptom likt ovan. Förenklat 
uttryckt sker en styrketräning av inre 
förslappad muskulatur. 

 IQoro® har positiv inverkan på 
många olika funktioner. Våra  mest 
basala funktioner som att andas, 
äta, svälja och tala använder sam-
ma nervbanor men på olika sätt.  
Läs mer på iqoro.com.

• LÄTT ATT ANVÄNDA 
• 1,5 MIN TRÄNING/DAG
• VETENSKAPLIGT BEVISAD  

EFFEKT

®

Att kunna avnjuta en god middag
är inte en självklarhet för alla. 
Mörkertalet bland dem som lider av 
sväljsvårigheter, dysfagi är stort. 
 Även snarkning och sömnapné är 
ett utbrett problem. Nu finns svalg-
tränaren IQoro®, som tränar upp 
invärtes förslappad muskulatur och 
ger människor livskvalitén tillbaka.   

Sura uppstötningar 
och snarkning kan 
tränas bort

”Enligt sambon snarkar jag numera 
minimalt medan andningsuppehållen 
är borta. Även den ständiga klump-
känslan liksom sväljsvårigheterna 
har försvunnit.”  
Ulla Ek

Köp IQoro® på iqoro.com 
eller tel: 0650 - 40 22 37 

Låter det för bra?
Läs omkundernas

erfarenheter på
iqoro.com
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– Just nu arbetar vi med Malmö stad, Göte-
borg och Trollhättan och byter ut bänkar till 
våra plankor, säger Nasir Gill, marknadsan-
svarig på Green Plank som han äger tillsam-
mans med sin bror Jamshaid Gill.

De startade bolaget 2004 och har idag en 
ledande position i kompositbranschen med 
kunder över hela Europa. 2015 tilldelades de 
priset Årets Nybyggare.

– Vi är ett internationellt företag och sam-
tidigt ett familjeföretag med djup respekt för 
vår miljö inte minst med tanke på våra barn 
och vår framtid, säger Nasir Gill.

Alla deras produkter i komposit är fria 
från formaldehyd och de är även i övrigt 
helt giftfria. Till största delen (63 %) består 
kompositen av återvunnet material som 
träfiber tillvarataget från möbeltillverkning 
alternativt risskal som blir över i samband 
med risodling.

– Vi återvinner matförpackningar och får
därifrån plasten polyeten, med hög densi-

tet (HDPE) som är den andra huvudkompo-
nenten i kompositen. I övrigt innehåller våra 
produkter UV-skydd, bindmedel och färg-
pigment. Vår produktion innebär att vi ald-
rig behöver hugga ner några träd och vi pro-
ducerar inte ny plast utan återanvänder det 
som redan � nns. 

Produkterna används till bland annat alta-
ner, uteplatser uterum, bakgårdsdäck, fri-
tidsområden, promenader, strandpromena-

der, marinor och många andra bostads- och 
o� entliga projekt.

– Våra plankor används för att bygga håll-
bara parkbänkar, trädgårdsmöbler och yacht-
golv med betydligt längre livslängd jämfört 
med andra material, säger Nasir Gill.

Har ni några nyheter i höst?
– Branschen utvecklas hela tiden och det 

gäller för oss att ligga kvar i framkant. Vi är 
ett innovativt företag som hela tiden satsar 
på att hitta ännu bättre lösningar. Vi har nu 
bland annat utvecklat inomhusgolv och väg-
gar som är miljövänliga, underhållsfria, vat-
tenresistenta, brandsäkra och vi ger 25 års 
garanti. Produkterna är under produktion 
och kommer att lanseras senare i höst under 
oktober–november, säger Nasir Gill.

FÖRETAGSPRESENTATION

MER ÄN EN PLANKA – DET ÄR EN 
UNDERHÅLLSFRI GRÖN PLANKA

Med produkter i 

komposit får du tid över 

till annat. Green Planks 

produkter i komposit tål 

ett tu� t klimat, de håller 

länge och du slipper 

underhåll som slipning, 

oljning och målning.

I generationer har det i Sverige byggts hus i sten, dom står 
många gånger stolta kvar som minnen av en svunnen tid.
Många har överlevt från 1100-talet till idag.

Vi är det enda företaget i Sverige som kan bygga hus i granit. 
Husen byggs med 30 cm tjocka granitstenar som sätts i kalkbruk.
Vi jobbar alltså inte med lecasten eller putsade betonghålsten 
med puts utanpå utan med massiv granit.

Man får alltså en väggtjocklek på 50 cm. Det gör att man får 
djupa vackra fönsternischer.

Huset man vill ha blir ritat och konstruerat av en arkitekt. Det 
innebär att kunden får utforma en stor del av huset.

Du når mig Thomas Håkansson på 0709-20 40 96.
Se mer på www.stenmastarn.se.

STENMÄSTAR´N ÖST AB

När du tycker trä är lite vekt...

PLÅTPRODUKTER
EFTER ERA MÅTT

SNABBA 
LEVERANSER

BESTÄLL DIREKT VIA 
PLATGUBBEN.SE

DIN PLÅTSLAGARE
PÅ NÄTET

Fakta
Green Plank är medlemmar i 
BASTA-registret och Sunda Hus
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Vi har kombinerat hållbarheten i återvunnen plast och 
styrkan i trä. Vår komposit innehåller naturfi ber så som 
till exempel sågspån, slipmassa, risskal i samband med 
odlingen och träfi ber ifrån möbeltillverkning. Innehåller även 
UV-skydd och bindemedel som sedan sätts samman för att 
bilda ett material som är både tätare, starkare och tyngre än 
ett vanligt ensamt trä. Kort sagt, ett trä-plastkomposit.

Så genom att välja komposittrallprodukter ifrån oss på Green 

Plank slipper man den onödiga cykeln för reparation, utbyte, 
slipning, målning och oljning då det kräver minimalt med 
underhåll. Det enda du behöver tänka på är att borsta av ditt 
däck och spola av med vattenslang. Du kan välja att använda 
något milt rengöringsmedel så som diskmedel och spola av.

Vår komposit är miljövänlig, giftfri, halksäkrad och barfotsvänlig 
– inga fl isor! Ett test tillsammans med SP visar att vår trall är den 
som förändrats minst utav de material som testats.

FÅ 10% RABATT PÅ ETT HELT KÖP
Ange koden INNOVATION

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 okt 2018



Arkitektur med omtanke

ETTELVA / MILLIMETER Arkitekter 
www.ettelva.se

www.millimeter.se

BOSTAD

HOTELL/RESTAURANG

STADSBYGGNAD

KULTURARV

PUBLIKT

KONTOR

AUTOMOTIVE

INDUSTRI

För oss på ETTELVA / MILLIMETER Arkitekter står omtanke i 
fokus: omtanke för vår omvärld, våra kunder, våra medarbetare 
och de som bor, arbetar eller lever i våra projekt. Vi blickar 
framåt men värnar om det befintliga och ritar arkitektur som är 
lika vacker som funktionell. 
     Vi tar oss an varje utmaning med en stor omtanke om detaljer, 
kvalitet och beständighet. Vi har öron och ögon öppna för nya 
skiften och förändringar i världen runt omkring oss. Vi levererar 
specifik, viljestark, tydlig arkitektur med en egen berättelse. Vi 
anser att god arkitektur och ett väl genomfört uppdrag förenar 

ekonomi, teknik, process och estetik till något större. 
     ETTELVA / MILLIMETER Arkitekter utför projekt i alla skalor 
och alla skeden, från vision till färdig bygghandling. Våra  
verksamhetsområden är stadsbyggnad, bostad (flerbostadshus, 
småhus, student- /ungdomsboende, seniorboende, vårdboende, 
visionära boendeformer), publikt (handel, sportanläggning,  
museum, skola/förskola, resecentrum), kontor, kulturarv,  
automotive, industri, hotell/restaurang/spa. När du anlitar oss 
garanterar vi ett nära samarbete och stor lyhördhet för dina  
önskemål och behov.



Vi är ditt lokala glasmästeri som gör allt inom glas.  
Glas inomhus, glas utomhus och glas i bilen!

Med stort hantverkskunnande och ett brinnande  
intresse för glas så kan vi hjälpa dig med allt från  

små till stora projekt av alla slag! 

Du hittar Ditt lokala glasmästeri på www.glaskedjan.se 
Varmt välkommen till oss!

ALLT INOM  

GLAS

GLASMÄSTERI • BILGLAS • UTERUM • INREDNINGSGLAS •  SOLSKYDD • FÖNSTER

Glaskedjan – Ditt lokala glasmästeri! 
Vi finns på mer än 70 platser i Sverige.

www.glaskedjan.se
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• Inget kli
• Enkel installation
• Dammar minimalt
• Tillverkas i Älvdalen

Innovationen iCell Skiva
Kanske det största som hänt inom 

branschen sedan 60-talet 

- för varma, tysta och sunda hus!

Ska du isolera ditt hus?

Miljövänlig isolering
- för varma, tysta och sunda hus!

Tillverkas av 
återvunnet 

tidnings-
papper

www.icell.se

DAGS ATT BOKA TID FÖR

FÖNSTERBYTE!

08-540 205 05, Sågvägen 3, Åkersberga
www.takochfonsterakuten.se

Svenska kvalitetsfönster och 
dörrar från Traryd.

Utnytt ja ROT-avdraget.

Kontakta oss för kostnadsfritt 
hembesök och off ert!

dörrar från Traryd.

VI ÄR PROFFS 

på fönster- och dörrmontering!

- Vi byter även innerdörrar -

150m2 UTSTÄLLNING

Ledande 3D-CAD 
leverantör 

Vertex Systems Sweden  
tel. +46 (0) 79 335 46 51 
www.vertexcad.com/se  
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Det saknas enligt honom minst tusen kyltek-
niker i landet de närmsta åren.

– Det är otroligt svårt att hitta tekniker 
som kan kyla och samma sak gäller värme-
pumpar, vilket är samma system fast man 
nyttjar den andra sidan av processen. Så 
e� erfrågan på kompetensen gäller året runt.

Personalen i företaget har arbetat med 
yrkesutbildningar i 25 år, men företaget 
startade i Helsingborg för 6 år sedan. De 
� nns även i Göteborg och i somras startade 
de Stockholm. 

– Yrkesutbildningar varar hela livet om 
man vill och det är relativt korta utbildning-
ar som i princip till 100 procent också leder 
till jobb. Nu startar vi utbildningen Kyl- och 
värmepumptekniker på Liljeholmen i Stock-
holm. Och vi kan nog garantera att om du 
klarar utbildningen så står det � era arbets-
givare i kö och vill erbjuda dig ett välbetalt 
jobb, säger Jörgen.

Vem söker till utbildningen?
– Det är framför allt två kategorier, ungdomar 
som gått ut gymnasiet och de som kanske arbe-
tat några år men som vill ha intressantare jobb. 
De � esta är i åldrarna 20–40 år. Men den älds-
ta vi utbildat var 63 år så det är aldrig för sent.

Vad gör en kyl- och värmepumptekniker?
– Du arbetar exempelvis med projektering, 
planering, dri� sättning, felanalys eller dri� - 
och underhåll av kyl- och värmepumpsan-

läggningar. Du kan också ha uppgi� er som 
kalkylering, teknisk support, försäljning och 
projektledning. Det � nns förutom i Sverige 
även en stor europeisk marknad för den som 
är utbildad och har certi� kat. Det är ett fritt 
yrke med stort eget ansvar.

Vilka förkunskaper krävs?
– Gymnasieexamen eller motsvarande 
kunskaper, gärna med tekniskt innehåll 
eller kompetens uppnådd genom några 
års tekniskt yrkesarbete. Minimum Ma1a 

eller motsvarande kunskaper. Du bör ha 
svenskt B-körkort (eller påbörjat körskola) 
eftersom de flesta jobb i branschen kräver 
det. De flesta killar och tjejer som söker är 
intresserade av att kunna både teorin och 
det praktiska. Man gillar teknik och tyck-
er om att meka, samtidigt som man inte är 
rädd för teorin bakom. Arbetsgivare söker 
de som förstår vad man gör och hur man 
hanterar utrustningen, men även kan ge 
ett professionellt kundbemötande, avslutar 
Jörgen Aall-Flood.

FÖRETAGSPRESENTATION

KYLTEKNIKER - HETASTE BRANSCHEN
– nu startar en ny utbildning i Stockholm

Det råder stor brist 

på kyltekniker och nu 

efter de sommarheta 

månaderna så har 

efterfrågan 

vuxit ännu mer.

– Arbetsgivare 

ringer oss varje 

vecka och hoppas 

att vi ska ha tips på 

nya medarbetare, 

säger Jörgen 

Aall-Flood, vd för 

utbildningsföretaget 

Personal Skills.

Swelash.se – en e-handel med 
lastsäkring och lyftutrustning för industri, 

åkeri och den privata marknaden

Med vår kunskap hjälper vi 
till med små och stora projekt 
där både standard och 
speciallösningar krävs.

Alltid låga priser, snabba 
leveranstider och hög service.

Välkommen till Swelash.se
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2

4

5

3

7- 8 SEPTEMBER
SOLVALLA

SVENSKA BYGGNADSVÅRDSMÄSSAN
Professionella hantverkare och leverantörer 

visar hur man restaurerar och vårdar 
gamla föremål och byggnader. 

Låt dig inspireras, köp material och prova på 
olika hantverkstekniker!

TAK • FÖNSTER • SMIDE 
ISOLERING •  LINOLJA 
KAKELUGNAR • M.M.

FÖRELÄSNINGAR

AKTIVITETER FÖR BARN

LÄS MER OCH KÖP BILJETT PÅ  svenskabyggnadsvardsmassan.se F I B O R
F I B O R

NY MÄSSAFÖ
R 

NY

BÖRJARE OCH ENTUSIASTER

STOCKHOLM

SOLVALLA

Beställ Broschyr hos:
Importør: TMP . ThoMas Møller Pedersen aPs

elMevej 8 . 7870 roslev . Tel: 0768-14 50 50
e-Mail: info@TMP.dk . www.aPe50.se

Kan levereras som EU 45 alternativt 
25 km som kan köras utan körkort.
Unik smidighet och lastförmåga.

Körkortsfri ”bil”

∫ stark 50 cc bensinmotor
∫ lång räckvidd
∫ värmesystem  

kan eftermonteras
finns i:
van, Cross, Pick Up, Top

Unik driftsäkerhet,
bygd i stål och
plåt som på den
gamla goda tiden.



Boka ett kostnadsfritt 
hembesök med vår lokala 
projektledare på:
020-78 00 00 |  www.morups.se

Fönsterbyte.

* Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Pågår till den 23/9 2018. Fönsterbyte. Som det borde vara.

I världen är skandinavisk design ett begrepp och kännetecknas av vår stilrena och avskalade design och naturliga 

material. Vår Premium-serie är utvecklad i den skandinaviska designtraditionen. Tanken bakom utformningen har varit 

energi, säkerhet, design och ljusinsläpp. Vi har tagit fasta på att alla detaljer skall harmonisera med varandra, från färg 

på gummilisten till rätt handtag. Allt dessutom tillverkat i Falkenberg.

Din personliga projektledare tar ansvar för hela processen från rådgivning och tillverkning i Morups egen fabrik till

montering och slutlig genomgång. Ett komplett fönsterbyte, helt enkelt

För dig som hellre 
njuter på fritiden.

36 
månader 
räntefritt 

JUST NU!
Ytterdörr 
på köpet *
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Vi har sett So� a Wistam i många olika sam-
manhang under årens lopp, inte minst som 
barnprogramsfavoriten So� -i-propp under 
90-talet. Fame Factory, Talang, Wipeout och 
Let's Dance är ytterligare ett litet axplock av 
populära program som hon har synts i. Sedan 
ett par år gör hon dessutom den extremt upp-
skattade podden Wahlgren & Wistam till-
sammans med Pernilla Wahlgren. Men av 
alla projekt är det So� as Änglar som hon hål-
ler närmast hjärtat. Här får vi följa med hen-
ne och hantverkarna Johnnie Krigström och 
Mattias Särnholm när de hjälper familjer, som 
varit med om omvälvande händelser, med att 
renovera och slutföra byggprojekt.

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

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

– Vi får se hur man faktiskt kan gå vida-
re även från sådant som verkar omöjligt. Den 
stora lärdomen är att man klarar av mycket 
mer än vad man tror, säger hon och fortsätter:

– Jag skulle ljuga om jag sa att det inte påver-

kar mig, men vid det här laget har jag blivit 
ganska van vid att möta sorg och smärta och 
jag ryggar aldrig tillbaka. Vissa familjer och 
deras historier kommer jag förstås alltid min-
nas och bära med mig.

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

– Jag är inte så mycket för det där vita och 
sterila utan kör mer på färgglatt och levande. 

Mycket av vår inredning hemma är loppisfynd 
och sådant som jag köpt på auktion. Jag har 
försökt att ha en lite mer stilren och vara lite 
mer strikt men det går inte.

Påverkas du av trender?
– På So� as Änglar har vi duktiga inredare och 
det är klart man blir inspirerad men för mig är 
utmaningen snarare att göra mig av med gre-
jer än att samla på mig nya.

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

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

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

FOTO: MAGNUS RAGNVID | KANAL 5

Programledarrollen 
blev ett kall



Design & Kvalitet

DuoNova Vaska
Art-nr: 3015  RSK: 8184709

Kan nu monteras på 
både utanpåliggande rör 
(40 cc) och vägg. Båda 
fästena medföljer.

GlueLine duschset
Art-nr: 18910  RSK: 8320168

75 cm duschstång. Smalare 
än 1 cm. Med lim remsa för 
applicering mot vägg. Inga 
skruvar behövs. Handdusch 
och 150 cm slang.

Twice vikbar duschvägg
Tack vare att Twice-dörrarna kan 
vikas på mitten, lämpar de sig 
extra bra för det trånga badrummet 
där exempelvis en toalettstol eller 
ett duschset är i vägen. Montera 
Twice i ett hörn eller i nisch.

Hörn

Nisch

Sj

älv
häftande baksida

Inga skruvar behövs

Äv
en

 vä
ggfästen medföljer

Takduschset 
för montering på 

utanpåliggande rör.

Takduschset

Först i Sverige!

Duschset och duschväggar från Arrow

NYHET 
2018

NYHET 
2018

Art-nr: 18910  RSK: 8320168

NYHET 
2018
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Året därpå byggdes en likadan bostad under 
liknande villkor på den angränsande tomten. 
Byggnaderna var planerade på sådant sätt att 
de passade utmärkt för en typisk ung est-
ländsk familj (uppvärmd yta cirka 150 m2) 
och att de lätt kunde anpassas till olika regio-
ner och smaker. Denna design var modellen 
för prefabricerade passiva trähus eller nära 
noll-energihus.

Båda byggnaderna har utvändig fasadbe-
klädnad av prefabricerad träpanel och isole-
rad takkonstruktion. Ytterväggs- och takele-
ment har inblåst cellulosaisolering, med en 
tjocklek på 500 m i väggarna och 600 mm i 
taket. Golvkonstruktionen består av plattor 
med 400 mm tjock XPS-cellplastisolering. 
Respektive U-värden för väggelement, tak-
element och golvplattor är 0,08, 0,07 och 0,07 
W/(m2K). Båda byggnaderna har isolerade 
träfönster och lågenergi 3-glas med argon 

mellan glasskikten (U-medelvärde Uw över 
alla fönster är 0,62 W/(m2K)). Senses sys-
tem för träelementen har minimerade köld-
bryggor i alla kontaktställen, enligt numeris-
ka beräkningar. En standardmetod används 
för att uppnå väldigt hög lu� täthet. Den upp-
mätta lu� tätheten n50 för det första huset är 
0,31 h-1 och för det andra huset 0,41 h-1. 
Dessa värden är märkbart högre än gränsvär-
det för internationellt certi� erade passivhus 
(n50 < 0,6 h-1). Ett kombinerat system bestå-
ende av en värmepanna med gaskondensor 
och ett solenergivärmesystem används för att 
producera värme.

Byggnaderna används i praktiken av 
unga familjer (en trebarnsfamilj och en två-
barnsfamilj). Gasförbrukningen för rums-
uppvärmning, ventilation och varmt vat-
ten i båda husen kontrollerades under tre år 
(2014–2016).

FÖRETAGSPRESENTATION

FALLSTUDIE: MYCKET 
ENERGIEFFEKTIVA HUS I DET 

NORDISKA KLIMATET
Det första 

prefabricerade passiva 

enfamiljsträhuset i 

Estland prjekterades 

och tillverkades år 2013 

av Sense OÜ. 

Södra fasaden av den ena 
enfamiljsvillan. Ett av de två 

kontrollerade husen.
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Båda de studerade husen hade ett upp-
skattat levererat energibehov för rumsupp-
värmning och ventilation på 16,2 kWh/
(m2∙a) och ett energibehov för producering 
av varmvatten (DHW) på 26,6 kWh/(m2a) 
vid normalt bruk. Energiproduktionen av 
båda husens solenergivärmesystem uppskat-
tades till 16,0 kWh/(m2∙a). Den beräknade 
totala värmeenergiförbrukningen för bygg-
naden var 28,2 kWh/(m2∙a), baserad på gas-
pannans uppskattade e� ektivitet (95 %). De 
observerade resultaten stämde bra överens 
med energiberäkningsmodellen (Sense gör 
numeriska beräkningar för varje hus). Med-
elvärdet av den observerade årliga värme-
energiförbrukningen var 28,8 kWh/(m2∙a), 
varierande mellan 23,1–35,4 kWh/(m2a), 
beroende på år och byggnad. Diagrammen 

nedan visar jämförelsen mellan den beräk-
nade och den observerade värmeenergiför-
brukningen.

Observationen av verkligt bruk visar en 
extremt låg energianvändning, vilken mot-
svarar medelkostnaden cirka 230 €/år för den 
totala gasförbrukningen (varmvatten plus 
rumsuppvärmning). Dessa hus ger ett gott 
exempel på utförandet som har planerats och 
bevisar fördelen med energie� ektiva bygg-
nadsmetoder (huvudsakligen passiv solar-
kitektur och en konstruktion som är myck-
et bra isolerad, lu� tät och fri från köldbryg-
gor). Dessa hus är också ett exempel på hållbar 
materialanvändning och visar att vid bygge av 
moderna energie� ektiva hus kan man mycket 
väl använda miljövänliga material som trä och 
cellulosaull.

Den beräknade (för ett typiskt år) och den observerade (2014–2016) värmeenergiförbrukningen av de studerade byggnaderna.

Båda husen på en bild.
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– Gemensamt för alla våra hus är kontakten 
med naturen, stora glaspartier och integrera-
de altaner, naturliga material och lokala trä-
slag ger ett harmoniskt intryck. Interiört kan 
du nu välja mellan tre nya inredningsstilar, 
säger Choi Ping Woo, VD för Sommarnöjen.

Den senaste inredningsstilen går under 
namnet RÅ och är skapad för den som tycker 
om ett lite mer osminkat uttryck.

– Den drar lite åt det industriella hållet, 
golvtiljorna har sin naturliga ton, väggar, 
snickerier och kök är i oljad björkplywood 
med svarta detaljer i bland annat fönster-
karmar, strömbrytare, köksbänkskivan och 
handtag. Det är verkligen ursnyggt och den 
oljade plywooden är tålig och därmed inte så 
känslig för slitage utan den blir bara vackrare 
med åren. Industrikänslan accentueras ytter-
ligare i badrummet. Granitkeramik på golvet 
liknar betong och väggarna är klädda med 
högblankt kakel i brickwork och med svart 
fog, säger Choi Ping, som inrett sitt hus från 
Sommarnöjen i just den här stilen.

– Jag drömde om ett lättskött hus utan 
kompromisser vad gäller naturliga material. 
Tillsammans med våra arkitekter och mina 
idéer har RÅ vuxit fram. Vår lägenhet i stan 
är vit så jag ville skapa kontrasterna mel-

lan staden och landet. Det var också vik-
tigt att förtydliga naturmaterialen genom att 
behandla dem så lite som möjligt, säger hon.

Att bygga ett hus på landet kan kräva 
minst lika mycket tid och ge lika mycket 
bekymmer som att uppföra en permanent-
bostad. Med Sommarnöjen är processen 
smidig och enkel och du får ett lantställe i 
samklang med naturen.

– Våra projekt är både stora och små. 
De omfattar kompletta lantställen för hela 
familjen, mindre gästhus, bastuhus för vin-
tern, ateljéer för sommaren eller fritidshus 
för användning året om. Huset kommer fär-
digt, vi ly� er det på husgrunden med mini-
mal påverkan på naturen runt omkring. Våra 
massiva materialval gör att huset är byggt för 
att hålla i generationer.

Helhetslösningen där huset kommer med 
en färdig inredningsstil är något som kunder-
na uppskattar.

– Vi bygger hus men är samtidigt otroligt 
intresserade av inredning och hem. Så när vi 
har utformat arkitekturen e� er dina behov, 
tomtens förutsättningar och bygglovsregler 
lägger vi mycket tanke på hur det ska se ut 
inomhus. Man köper o� a ett fritidshus bara 
en gång och det är kan vara � era generationer 
i familjen som ska få tycka till. Vi brukar tän-
ka att man "lånar" fritidshuset av sina barn. 
Ett vackert välbyggt hus kommer att vara till 
glädje för familj, släkt och vänner i många år, 
säger Choi Ping, och fortsätter:

– Därför är det också så viktigt att när vi 
trä� ar våra kunder att vi utgår från de behov 
som � nns. Hur många man är som ska nyttja 
huset, om det � nns begränsningar i detaljpla-
nen och så vidare. E� er det kan vi ge förslag 

på olika husmodeller och våra arkitekter kan 
rita om eller ge råd. Avtalet med oss är sedan 
villkorat, du köper bara om du får bygglov. 

Är du nyfi ken på hur Sommarnöjes hus med 
inredningsstilen RÅ ser ut så kan du besöka 
Hem, Villa & Bostadsrätt på Stockholmsmäs-
san den 11–14 oktober. I monter A11:41 kan 
du se ett möblerat och färdigt hus med bad-
rum, kök och vitvaror. Arkitekter och pro-
jektledare kommer att � nnas på plats så passa 
på att få både goda råd och inspiration.

FÖRETAGSPRESENTATION

SOMMARNÖJEN PRESENTERAR NYTT 
FRITIDSHUS MED RÅ INREDNING PÅ 

STOCKHOLMSMÄSSAN DEN 11–14 OKTOBER
När vardagen kan kännas kravfylld blir fritidshuset 

en plats för lust och avkoppling. Till skillnad från den 

fasta bostaden som ofta byts fl era gånger under 

livet så byggs lantstället för generationer. Ett hus 

från Sommarnöjen tar fasta på det med hållbara 

naturmaterial som förblir vackra i många år.

Choi Ping Woo,
VD för Sommarnöjen  

3 STILAR

LUGN är en uppdatering av de lantliga 
interiörer Sommarnöjen har haft i sina 
hus i tio år. De är fina vitvaxade golv 
och i badrummen förenas känslan av 
sval kalksten med inbjudande detaljer i 
trä och läder.

REN passar den som mår bäst av släta 
och obrutna ytor. Här är golvtiljorna 
mörka och ger en fin kontrast till 
väggar och snickerier i vår egen 
dimgråa nyans. De mörkare duvgrå 
tonerna i kök och badrum ger djup 
åt interiören.

RÅ är skapad för den som tycker om 
ärlig enkelhet. Golvtiljorna har sin 
naturliga ton och hela inredningen 
– väggar, snickerier och kök – är 
välkomnande med oljad björkplywood.

FOTO: MIKAEL LUNDBLAD
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Sällan har värdet av de odlade ytorna i staden varit så 
tydlig som denna heta sommar. Träd och buskar har 
gett skugga och hjälpt till att reglera temperaturen i 
staden. Bin och andra pollinerande insekter har hittat 
mat och vatten i koloniträdgårdar, stadsodlingar och 
trädgårdar där människor varit hemma och vattnat. 

Sommarens väder har ökat oron för pågående klimat-
förändringar och har aktualiserat de globala miljömå-
len Agenda 2030 om hållbara städer och behovet av 
att bekämpa klimatförändringen. Det handlar om att 
arbeta med naturen, istället för mot naturen. 

Biologisk mångfald och temperaturreglering är bara 
två saker som odling i staden bidrar med. Den renar 
dessutom luften, minskar buller och ger lugna oaser. 
De gröna ytorna har även förmåga att absorbera vat-
ten vid kraftiga skyfall i motsats till hårdgjorda ytor 
som bidrar till översvämningar.

Intresset för odling är stort idag.  Antalet pallkrage-
odlingar växer hela tiden, men det anläggs få nya 
kolonilotter, trots att priserna ökar och kötiden är 
lång i Stockholm. En fördel med kolonilotter är att de 
är långsiktiga. Om nya hus ska finnas i 150 år borde 
grönområdena intill också har samma livslängd – då är 
kolonilotter ett bra val.

Samtidigt ska staden förtätas och politikerna använder 
den mark de råder över, vilket allt för ofta innebär att 
det är gröna, odlade ytor som försvinner. 

Därför står odlingens plats i staden i fokus under 
Stockholm Urban Garden Show den 8-9 september i 
Drakenbergsparken på Södermalm. Arrangör är Ko-
loniträdgårdsförbundet som vill lyfta fram allt positivt 
som odling ger staden. Frågor om stadsplanering och 
stadsodling kommer att diskuteras med inbjudna gäs-
ter. Det blir diskussioner om ämnen som ”Betyder fler 
gröna tak färre gröna ytor på marken?”, ”Varför plane-
ras inte gröna ytor med lika långt tidsperspektiv som 
byggnader?” och ”Hur utvecklar vi det kulturarv som 
kolonirörelsen står för?”.

Det blir också mängder av föredrag, visningsträdgår-
dar, höstmarknad, föredrag, barnaktiviteter och öppna 
trädgårdar och mycket mer.
Om städer ska vara platser där vi lever och inte bara 
bor, behövs gröna, odlade områden som koloniträd-
gårdar, stadsodlingar och parker. Utöver att bidra till 
miljön förenar odling människor, bygger broar, sprider 
kunskap och skapar integration på ett alldeles påtag-
ligt sätt. Att odla tillsammans bidrar till människors 
engagemang i närmiljön, en social samhörighet och 
delaktighet i samhället och demokratin. 

Därför slår vi ett slag för odling den 8-9 september. 

Ulrica Otterling,
Koloniträdgårdsförbundet

"Stockholm Urban Garden Show 
– En fest med fokus på odlingens plats i staden

KOLUMN  

Vackra hus målade med linoljefärg  
från Engwall o. Claesson 

Grünewaldvillan i Saltsjöbaden

profe ssionell linoljefärg 
ur tradition och kunskap sedan 1915

0 8 -  8 6  0 3  5 0  •  I N F O @ E O C . S E  •  W W W . E O C . S EHär möter det historiska hantverket framtiden 
www.kagge.com                                                                                                0151-16 08 00

Trätunnornas dag
på tunnbinderiet Thorslundkagge 

i Sörmländska Högsjö

Lördagen den 1:e september
klockan 10 - 14

Kom och se hur en trätunna binds,
besök museet Ekliggarnas sal eller fynda i vår fabriksförsäljning

för mer information, besök www.kagge.com

Museum
Fabriksförsäljning

Rundtur
Whiskyprovning

SVD_annons.indd   1 2018-08-16   11:59:46
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VÄXTHUS FÖRGYLLER TRÄDGÅRDEN
& höjer värdet på fastigheten

Bara några hundra meter fågelvägen från tra-
� klarmet vid Hornstull råder lugnet i Lång-
holmens koloniträdgårdar. Området är lum-
migt och inbäddat bland omgivande träd, 
buskar och byggnader. 

Här har ett intensivt miljöarbete pågått 
under 10 års tid och det har gett resultat. 
Nyligen nådde föreningen guldnivå i Kolo-
niträdgårdsförbundets program för miljö-
diplomering. 

– Avgörande för framgången var när vi 
började göra gemensamma beställningar av 
koskit och jord, allt ekologiskt, säger Kris-
tian Julius, ansvarig för föreningens miljö-
grupp.  Tillsammans med tidigare medlem-
men Birgitta Sandström-Lagercrantz har 
han varit en av de drivande kra� erna bak-
om miljösatsningen 

Att underlätta för medlemmarna att odla 
ekologiskt har varit en medveten strategi.  
Alla medlemmar var dock inte entusiastiska i 
början, utan att det fanns den del motstånd. 

– Vi i miljögruppen har jobbat långsik-
tigt och nött in det här med ekologisk odling, 
säger Kristian.

I början förstod inte alla att de produk-
ter de använde i trädgården kunde påver-
ka den biologiska mångfalden negativt. 
Idag använder ingen mineralgödsel som 

blå korn eller bekämpningsmedel som 
Round-up. Däremot har alla egna kompos-
ter. Kunskapsnivån har höjts och det finns 
fem odlingsrådgivare, varav Kristian är en. 
De har gått en  odlarskola som Koloniträd-
gårdsförbundet erbjuder i samarbete med 
Studiefrämjandet. 

Miljödiplomeringen som Koloniträd-
gårdsförbundet har ställer krav på mycket 
mer än ekologisk odling, som miljövänliga 
val av maskiner, el och material samt bevatt-
ning och att främja biologisk mångfald.  Syf-
tet med miljöprogrammet är att uppmuntra 
ett brett miljötänk och att koloniföreningar-
na ska förvalta den odlingsbara jorden och 
sitt område på ett hållbart sätt. 

Under en rundvandring i området visar 
Kristian en av de ängar som föreningen 
anlagt, där blommor och gräs får växt fritt 
vilket främjar den biologiska mångfalden. 
Den slås en gång om året med lie. 

Runtom på träden sitter fågelholkar och 
även holkar för � addermöss och ugglor. 

– En av våra medlemmar, Åke, är en stor 
fågelvän. Det är han tillsammans med styrel-
sen som sett till att vi har satt upp så många 
holkar både i och utanför området, säger 
Kristian. Åke ser även till att fåglarna får mat 
på vintern. 

I föreningen � nns också två bikupor. 
Medlemmarna kan köpa honung och får � na 
skördar med hjälp av binas pollinering. 

Under årets ovanligt varma sommar har 
det varit en räddning att alla i föreningen 
vattnar med sjövatten. Det har medfört att 
odlingarna har klarat sig och har dessutom 
hjälpt fåglarna, bina och andra insekter att 
överleva genom att ge dem både vatten och 
mat i form av växter som inte torkat bort.

Bakom Kristians eget engagemang lig-
ger ett långvarigt intresse för ekologisk mat 
och miljö. 

– Har man en lott på ett sådant här � nt 
ställe, vill man också ta hand om det och ge 
något tillbaka.

FÖRETAGSPRESENTATION

Högar med skit ledde till guld
Koloniträdgårdar och andra gröna oaser är 

livsviktiga för den biologiska mångfalden i staden. 

I Långholmens koloniträdgårdar har ett intensivt 

miljöarbete pågått för att sprida kunskap om lokala 

kretslopp och hur kolonisterna genom bra val kan 

främja miljön. Föreningen nådde nyligen guldnivå i 

Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomeringsprogram.  

– Har man en lott på ett sådant här fi nt ställe, vill 

man också ta hand om det och ge något tillbaka, 

säger Kristian Julius, miljöansvarig i föreningen.

Kristian Julius

STOCKHOLM URBAN
GARDEN SHOW

8-9 september i Drakenbergsparken 
(Tanto) på söder. En trädgårdsfest för 
odlingens plats i staden! 

Med en trädgårdsfest vill 
Koloniträdgårdsförbundet skapa ett 
tillfälle för diskussion om odlingens 
plats i staden. Vi vill också lyfta fram 
allt positivt som odling i olika former ger 
samhället och människorna i staden.

Göran Greider inviger tätt följd av 
Monica von Schmalensee, ordförande i 
regeringens råd för hållbara städer. 
Det blir föredrag av bland andra 
odlingsinspiratören Johannes 
Wätterbäck/Farbror Grön, Bosse 
Rappne, Ulriksdals slottsträdgård 
och Lena Israelsson, odlingsexpert, 
författare och kolonist.

På Idétorget blir det diskussioner 
med inbjudna gäster om frågor 
kopplade till stadsplanering 
och stadsodling. Dessutom 
visningsträdgårdar, höstmarknad, 
öppna trädgårdar, barnaktiviteter 
och mycket mer. Medarrangörer är 
Studiefrämjandet och Södermalms 
stadsdelsförvaltning. Hela programmet 
finns på stockholmurbangarden.se.

Koloniträdgårdsförbundet 
representerar ca 24 000 kolonister 
över hela landet.
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– Ett växthus med hög kvalitet som passar in 
i sin omgivning blir en förskönande del av 
din trädgård och ett rum där du koppla av på 
egen hand eller umgås med vänner, säger Eva 
Halfwordson, som tillsammans med Magnus 
Wiström driver Sweden Green House.

Sweden Green House växthus är inspire-
rade av nordiskt sekelski� e. De ritar, bygger 
och levererar husen som produceras i svenskt 
trä av ett snickeri i Södermanland.

– Vi är båda passionerade växthusmän-
niskor och vi vet vad vi gör, säger Eva Half-
wordson, som är civilingenjör och bygg-
nadsantikvarie.

Magnus Wiström är också han civilin-
genjör, arkitekt och utbildad möbelsnicka-
re på Carl Malmströms verkstadsskola. Här 
� nns en samlad och gedigen kunskap om stil, 
material och funktion. De startade bolaget 
2002 och idag har de ett standardsortiment 
som kunderna kan välja mellan eller om man 
vill ha ett unikt växthus så kan det ritas e� er 
önskemål och den tomt huset ska stå på. 

– Vi försöker besöka våra kunder för att 
bilda oss en uppfattning om i vilken miljö 
växthuset ska placeras och det är också vik-
tigt att ta reda på hur du har tänkt att använ-
da det. Det händer också att kunden bara vill 
ha hjälp med bygglov, montering eller mål-
ning. Inget projekt är det andra likt, säger 
Magnus Wiström.

Utmärkande för ett växthus från Swe-

den Green House är det 
omsorgsfulla träarbetet.

– Våra träpro� ler är 
vackert utformande precis 
som förr i tiden. De ger en 
mjuk och varm känsla som 
lockar dig att vistas och tri-
vas i rummet.

Eftersom växthusen är 
gjorda i trä, så är de som 
andra naturmaterial lätta 
att sköta och de blir bara 
vackrare med åren. 

– Taken som kan vara 
svåra att komma åt består 
av glas som förankras med 
stållister och de är i prin-
cip underhållsfria. Väg-
garna utgörs mest av glas-
partier och träpro� lerna målas i linoljefärg, 
vilket gör att du slipper skrapa, säger Mag-
nus Wiström.

Även om designen i grunden är klassisk 
så går det med enkla medel att göra om så att 
den passar även i moderna miljöer.

– Vi har levererat växthus till slott och 
herrgårdar, caféer och yogastudios. En gång 
byggde vi ett svart mycket stilrent växthus, 
utan utstickande balk och med helglasdörr. 
Det blev otroligt snygg och passade väl ihop 
med den moderna huvudbyggnaden.

Förutom att ett växthus skapar en extra boy-

ta så kan ett välbyggt och vackert hus vara en bra 
investering som höjer värdet på din fastighet.

– Vi har upptäckt bostadsannonser där 
man skrivit att det står ett orangeri från 
Green House vilket vi uppfattar som en 
bekrä� else på att våra växthus står för kva-
litet och mervärde, säger Eva Halfwordson.

Växthuset kan oavsett vara den där platsen 
där det � nns tid för samtal och återhämtning.

– När det blir mörkare och kyliga höst 
och vinterkvällar så kan man tända ljus och 
en brasa och njuta tillsammans, avslutar Eva 
Halfwordson.

FÖRETAGSPRESENTATION

VÄXTHUS FÖRGYLLER TRÄDGÅRDEN
& höjer värdet på fastigheten

Med ett växthus i 

trädgården förlänger 

du odlingssäsongen 

och du får ett extra 

rum där du kan 

njuta av årstidernas 

skiftningar. Njuta av 

utelivet och samtidigt 

slippa höstens 

getingar och mygg.
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0200-232023

Enebybergsvägen 10B, Danderyd | 08-58 80 9000 | dromtrappor.se

Hur ser dina renoveringsprojekt ut för hösten?
Hösten är tiden när många drar igång renoveringsprojekt inomhus och kanske har du kommit till trappan nu? 
Vi har renoverat, plockat ut gamla och installerat nya trappor i och omkring Stockholm i många år så när du är 
framme vid trappan i dina planer för hemmet, kom in till oss! Med vår erfarenhet så kan du känna dig trygg och 
få råd och hjälp hela vägen från idé till installation.



Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevånings-
hus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware 
levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss.

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i 
flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning 
och installera hiss så får vi hundratusentals 
nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter
Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 
20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack 
vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv 
miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd
Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som 
byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört 
med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha 
råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det
Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och 
särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte 
bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre 
själva önskar.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investerings- 
bidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och instal-
lation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.
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Bygg på en våning
och installera hiss

Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, 
ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Vi levererar kompletta lösningar för både moderni- 
sering av befintliga hissar och för nyinstallation.

Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation



0300-128 00
www.liftcat.se

Unika hissar.



 

INFÖR VALET:
RÖD ELLER BLÅ?

ELLER KANSKE BÅDA?

Ta GROHE:s parti när du ska välja nytt till köket.  
Då får du hållbara produkter som sparar energi och miljö.
  
Den integrerade vattenkokaren GROHE Red ger dig  
kokande vatten på nolltid. 

Köksblandaren GROHE Blue levererar filtrerat 
bubbelvatten direkt ur kranen.

Läs mer på grohe.se GROHE Red GROHE Blue
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Årets Port 2018
Garageport med 

motor

13.900:-från
•  Garageport till kampanjpris

•  Inklusive motor och handsändare

•  Välj till matchande entrédörr

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

Läs mer om kampanjen och hitta din närmaste         
återförsäljare på:   

www.hoermann.se/kampanj2018

Offi ciell samarbetspartner
till Svenska Fotbollförbundet

Egna
montörer
och säljare
i hela Sverige

Trapphiss
 snabbt och enkelt!

  Göteborg Kungsbacka  Malmö Stockholm Sundsvall
 031-442250 0300-521719  040-6021611 08-212250 060-125912



Borohus anpassar alla hus efter behov och önskemål. Hjärtligt välkomna att 
kontakta oss. Tillsammans tar vi fram det optimala huset för just dig och din 
familj. Se alla modeller och beställ katalog på vår hemsida www.borohus.se. Villor & Fritidshus   ·   Tel 0325-186 20

Er bästa investering

Karisma 5A
Ny 

modell

ENERGIEFFEKTIVA HUS

Med VästkustVillan kan du bli din egen arkitekt. Klipp och klistra, rita till och dra ifrån 
eller varför inte börja med ett helt tomt ark? Med dina idéer och vår erfarenhet 
skapar vi ditt drömhem. Precis så som du vill ha det.

På hemsidan www.vastkustvillan.se hittar du närmsta försäljningskontor.
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600. - Våra hus är som våra kunder, alla olika!

-Bli din egen arkitekt!

Energieffektiva hus

Garpen 133
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HYR UT DIN STUGA
MED OSS

HYR UT DIN STUGA 
MED OSS

Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

020-625625
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HYR UT
DIN STUGA MED OSS

Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

VAR UTE I GOD TID INFÖR 2019!

info@stugsommar.se   |   www.stugsommar.se   |   020-625625

Vill du att vi hjälper dig att

bygga ditt drömhus?

Eller ett taklyft? Eller bygga till?

Vi har lång erfarenhet av prefabrikation.
Vi tillverkar allt i vår husfabrik i Karlskoga.

Hela Sverige är vår arbetsplats.

Se på vår hemsida för kontaktuppgifter
och hör gärna av er till oss!

allbyggarn.se
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www.gabrielkakelugnar.se

En vacker möbel  
som ger ett behagligt 

inomhusklimat

Kungsholm

Därför är 2KW bättre än 10KW
Gabriels kakelugnar ger jämn och skön värme i både äldre hus  

och nya lågenergivillor. Du slipper braskaminernas "Bastueffekt"  
(hög värme under kort tid) och kan därför myselda utan att  

behöva sitta i bara mässingen! Kakelugnen har stor glaslucka och  
avger värme under ett dygn efter avslutad eldning.   

En vacker värmande möbel som ger ett behagligt inomhusklimat. 

�ärli�t värmande - tidlöst vackra

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

Hemligheten bakom 
bioreningsverket som 

nästan sköter sig självt

Låga driftskostnader • Lång livslängd • Unik 
slamnedbrytning • Klarar hög skyddsnivå 
• Renar i alla årstider • Renar läkemedel

För enskilt avlopp

Hemligheten bakom 
bioreningsverket som 

LINKIMAGE POSTERS

Unika fotoposters med motiv av Sveriges mest etablerade 
fotografer. Exklusiva offsettryck på bästa papperskvalitet.

www.linkimageposters.com 
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Vet du vad du dricker?
En läckande brunn kan bidra till missfärgning, dålig 
lukt och innehålla sjukdomsframkallande bakterier. 
Var femte brunn i Sverige (enl. SGU) har otjänligt 
vatten - har du en av dessa?

Erbjudande!
Låt oss hjälpa dig få koll på kvaliteten!
Vi har satt ihop “Trygghetspaketet” som omfattar de 
analyser Livsmedelsverket rekommenderar att man ska 
analysera vart tredje år. 

Beställ innan 30/9 2018 med 10% rabatt.  
För borrad brunn rekommenderas tillägg av radonanalys.

Läs mer och beställ på www.brunnsvatten.se

10% rabatt på 
“Trygghetspaketet”   
Ange kampanjkod:  

SVDHEM2018

Tidigare hette vi

SYNLAB är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och  
teknisk kontroll) enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediteringen innebär att 
våra laboratorier följer laboratoriestandarden, är tekniskt kompetenta och 
har förmåga att generera tekniskt giltiga resultat. SYNLAB är även miljö- 
certifierat enligt SS-EN ISO 14001.

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

Drömmer du om en större bostad?  
Bygg på med en takvåning!

70
Åtvidabergs Huskomponenter AB 
0120-148 30  | Läs mer på taklyft.se
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ARKITEKTRITADE TIMMERHUS SEDAN 1954
Tillverkade i vår fabrik i Dalarna

Tel: 0243–21 72 00 │ E-post: info@forsgrenstimmerhus.se │ forsgrenstimmerhus.se

Vi monterar 

ALTANRÄCKEN I GLAS
nära dig i norrort

Fritt hembesök
Ring: 08 -120 132 10
info@skanbex.se
skanbex.se
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PRIS FRÅN

42.950:-
inkl. moms

0325-58 70 00  info@vibostugan.se

Ett extra hus 
på landet eller 
i trädgården
Attefallshuset är perfekt att inreda som 
gäststuga, kontor, snickarbod, tonårslya el-
ler ett hus för uthyrning - möjligheterna är 
många! Med smarta och flexibla lösningar 
rymmer det mer än man kan tro. All tillverk-
ning sker i vår fabrik i Västergötland och allt 
virke kommer från de svenska skogarna.

Vi bygger dina stugdrömmar!
 
Du köper direkt från fabrik och beställer från 
vår webbshop - enklare kan det inte bli! 
vibostugan.se

KÖP 
DIREKT FRÅN 

VÅR FABRIK 

BRA 
AVBETALNINGS-

VILLKOR

Vi levererar direkt 
hem till dig med 
kranbil, se fraktvillkor 
på vår hemsida.

Rödockra

kittvit->

->

ljusgrå->

titan-zink

->

www.ottossonfarg.com

Trä är
ett fantastiskt

material.
Och linoljan är

träets vän.
Tillsammans är de oslagbara.

Naturligt vackra, förnyelsebara
och motståndskraftiga.

veronagrå ->



Vi på Marlons Måleri & Design tror på 
att leverera ett proffsigt bemötande, 
god service och ett riktigt fi nt slut-
resultat. Vi har goda kontakter med 

våra leverantörer för att säkerställa att 
de material och produkter vi använder 
når högt ställda miljökrav och håller 

bra kvalitet.

Våra kompetenta och certifi erade 
målare hjälper dig att uppnå det bästa 

resultatet för dig som är i behov av 
att måla om din bostad. Dessutom 

arbetar vi alltid i nära samarbete med 
inredningsarkitekter.

Vi ser framemot att få sätta färg på 
din vardag!

Marlons Måleri & Design har 
de bästa hantverkarna som 
fi nns! De har målat om hela 
mitt hus invändigt, slipat 
mina ekgolv, byggt min nya 
brygga, Fixat ett däck och i 
farten även gjort justeringar 
på glasdörrar i badrum. Alla 
som jobbat här är fantastiska 
och hugger i och fi xar i farten 
även om det inte var beställt 
från början. Vänner för livet! 
Nu vet jag vem jag ska ringa. 
Så nöjd!

2018-06-18 2018-06-26

Min lägenhet har målats 
om av Marlons. Jag är 
supernöjd med resultatet 
och allt har gått smidigt 
och enligt plan. Offerten 
kom direkt efter första mö-
tet och sedan drog arbetet 
igång snabbt. Bra kommuni-
kation hela vägen. Vid mins-
ta fundering kontaktade 
målaren mig för att undvika 
missförstånd. Jobbet blev 
klart på utsatt tid. 
Helnöjd!

Marie E skrev om
Marlons Måleri & 
Design AB:

Anna H skrev om
Marlons Måleri & 
Design AB:

Kundnöjdhet 
är grundpelaren 
i vår verksamhet.

Läs mer på vår hemsida www.marlonsmaleri.se

2017-02-20

Vi har anlitat företaget för 
ommålning av matsalen 
i vårt 30-talshus i Brom-
ma. Utomordentligt arbete 
av högsta professionella 
klass. Kommer dessutom 
på utsatt tid, håller snyggt 
kring arbetsplatsen och är 
alltigenom trevliga att ha att 
göra med. De kan verkligen 
rekommenderas.

Lars-Olof skrev om
Marlons Måleri & 
Design AB:

2018-04-11

Marlons måleri åtgärdade 
vattenskada och målning och 
tapetsering av tak och väggar 
i 3 rum. Arbetet ufördes på ett 
utmärkt och noggrann sätt. 
Är mycket nöjd med Slutre-
sultatet. Grundarbetet perfekt. 
Målaren var lätt att samarbeta 
med och kom på utsatt tid. Kan 
varmt rekommendera denna 
fi rma.

Inga-Lena skrev om
Marlons Måleri & 
Design AB:

annons_a4.indd   1 2018-08-15   15:40



TACK FÖR ATT DU GÖR SVERIGE VACKRARE!
Vi har sedan år 2002  designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier som vi levererat 
till nöjda kunder i hela Skandinavien. Tillverkningen av växthusen sker på ett möbel
snickeri i Sverige där hantverkstraditionen är levande och kvalitet ett signum. 

info@swedengreenhouse.com  •  0707 746 199  •  08 716 97 14  •  swedengreenhouse.com



Mats Löfgren,
Byggsamordning Mats Löfgren AB

Som kvalitetsinspektör kan jag 

bekräfta att Majoni är det där 

ovanliga företaget på den svenska 

byggmarknaden som har sådant 

professionellt utförande. Varje gång är 

jag imponerad över projektets kvalité. 

Det är alltid ett nöje att inspektera 

MAJONIs utmärkta produkter och att 

hålla slutdatum

PROJEKTLEDNING   |   VVS OCH VENT   |   EL   |   PLATTSÄTTNING   |   BETONGARBETEN 
SNICKERI   |   MÅLERI   |   STÄDNING   |   UTHYRNING AV BOSTÄDER

+ 46(0) 8715 98 40     |     majoni.se

Majoni är en svensk grupp av byggföretag som har 
en samlad erfarenhet sedan 2001 och erbjuder ett 
komplett paket av byggtjänster och innovativa 
lösningar för byggnation av bostadshus.

Implementerat Lean system
Senaste 24 månader – 225 hus = 29000 kvm
BOA av invändigt arbete klart

Snabb produktion
Hög kvalité

Arbetspris
Husmontering – från 1500kr/kvm
Invändigt arbete – från 3500 kr/kvm
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Erbjudande till fastighetsägare

Runt om i landet �nns det många 
fastigheter vars fasader är i renover-
ingsbehov. Kostnaden att skjuta på 
renoveringen är stora, en äldre fasad 
som inte underhålls försämras snabbt. 

Tata Steel erbjuder en lösning där 
sandwichpaneler monteras på be�nt-
lig fasad. Fördelarna är många med ett 
nytt isolerande skal, förbättrad energi-
kalkyl och ny arkitektonisk gestaltning.

Colorcoat® Prisma är nästa genera-
tions färgsystem som baseras på en 
trelagersapplikation som Tata Steel 
tagit fram. Som ett steg i att skapa en 
färgbeläggning fri från kromförening-
ar valde Tata Steel att investera för att 

Fasadrenovering
Colorcoat Prisma®

Väggelement i Colorcoat Prisma® 
Zeus, standardpro�ler och beslag 
samt teknisk rådgivning, beräkningar, 
objektsspeci�ka montageritningar. 
Montagepro�ler samt skruv ingår. Port 
och dörrbeslag samt eventuella spe-
cialbeslag tillkommer. Transport är 
beräknad till Jönköping, verklig trans-
portkostnad på förfrågan.

Nästa Sida:
Renoverings-
fallstudie

www.tatasteelconstruction.com Ring Tata Steel på +46 (0)35 16 12 00

skapa ännu bättre och hållbarare 
stålprodukter för tak och fasader.

Garanterat estetik

Colorcoat Prisma® har ett brett spek-
trum av kulörer, från solida, metallic, 
och matta nyanser till pärlemoe�ekt. 
Con�dex® garantin gäller upp till 40 år 
och kulörstabilitet upp till 20 år för 
standardfärger. Genom en unik UV 
beständighet i det yttre lagret klarlack 
bleks inte kulören nämnvärt jämfört 
med konkurrerande produkter.

Fallstudie: Formteknik, Anderstorp

Ett exempel på ett framgångsrikt renover-
ingsprojekt �nns i Anderstorp. Form-
teknik, producent av multicavity high 
precision moulds, ville göra deras bygg-
nad passande med sin toppmoderna 
teknik.

“Vi ville göra något åt fasaden eftersom 
både de tekniska och estetiska 
egenskaperna var föråldrade” säger Leif 
Fänegård, Sales Director och delägare av 
Formteknik Verktyg Anderstorp AB.

“ Fasaden representerar bättre än 
tidigare de lösningar vi tillverkar 

inne i byggnaden ”

De gamla väggarna av Formteknik byggnaden är uppbyggda av gul-beige 
lättbetongelement. Under renoveringen monterade J3M Structure AB nya 
60 mm kompositpaneler med Colorcoat® beläggning av Tata Steel.

Leif förklarar: “Utseendet på byggnaden bidrar nu till vårt rykte som ett före-
tag som tillverkar högkvalitativa produkter. Fasaden representerar bättre än 
tidigare de lösningar vi tillverkar inne i byggnaden. Världsklass men inte för 
pråligt eller pretentiös.”

Det fanns två realistiska alternativ för Formteknik: måla om fasaden eller bygga en ny fasad. Ommålning av fasaden är 
något billigare på ca 300 kr/m2 men då måste man göra det igen varje 10 år. En ny fasad presenterar mer hållbara fördelar. 
Det ser mer modern ut, blir bättre isolerat och gör det lufttätt. Dessutom är det underhållsfritt.

Produkt
Beläggning
Garanti

Prisexempel

TSE F 60 PIR
Colorcoat Prisma®
Confidex® upp till 40 år

399 kr ⁄ m2  inkl frakt
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Erbjudande till fastighetsägare

Runt om i landet �nns det många 
fastigheter vars fasader är i renover-
ingsbehov. Kostnaden att skjuta på 
renoveringen är stora, en äldre fasad 
som inte underhålls försämras snabbt. 

Tata Steel erbjuder en lösning där 
sandwichpaneler monteras på be�nt-
lig fasad. Fördelarna är många med ett 
nytt isolerande skal, förbättrad energi-
kalkyl och ny arkitektonisk gestaltning.

Colorcoat® Prisma är nästa genera-
tions färgsystem som baseras på en 
trelagersapplikation som Tata Steel 
tagit fram. Som ett steg i att skapa en 
färgbeläggning fri från kromförening-
ar valde Tata Steel att investera för att 

Fasadrenovering
Colorcoat Prisma®

Väggelement i Colorcoat Prisma® 
Zeus, standardpro�ler och beslag 
samt teknisk rådgivning, beräkningar, 
objektsspeci�ka montageritningar. 
Montagepro�ler samt skruv ingår. Port 
och dörrbeslag samt eventuella spe-
cialbeslag tillkommer. Transport är 
beräknad till Jönköping, verklig trans-
portkostnad på förfrågan.

www.tatasteelconstruction.com
Tata Steel
Handelsvägen 4
Box 4003
302 30 Halmstad
T. +46 (0) 35 16 12 00
F. +46 (0) 35 16 12 01
E. se@cbsnordic.com
www.tatasteelconstruction.com

Reg.: Tata Steel Sweden Byggsystem AB
Reg. adr.: Handelsvägen 4, 302 30 Halmstad. Org. no.: 556393-0881.

skapa ännu bättre och hållbarare 
stålprodukter för tak och fasader.

Garanterat estetik

Colorcoat Prisma® har ett brett spek-
trum av kulörer, från solida, metallic, 
och matta nyanser till pärlemoe�ekt. 
Con�dex® garantin gäller upp till 40 år 
och kulörstabilitet upp till 20 år för 
standardfärger. Genom en unik UV 
beständighet i det yttre lagret klarlack 
bleks inte kulören nämnvärt jämfört 
med konkurrerande produkter.

Fallstudie: Formteknik, Anderstorp

Ett exempel på ett framgångsrikt renover-
ingsprojekt �nns i Anderstorp. Form-
teknik, producent av multicavity high 
precision moulds, ville göra deras bygg-
nad passande med sin toppmoderna 
teknik.

“Vi ville göra något åt fasaden eftersom 
både de tekniska och estetiska 
egenskaperna var föråldrade” säger Leif 
Fänegård, Sales Director och delägare av 
Formteknik Verktyg Anderstorp AB.

“ Fasaden representerar bättre än 
tidigare de lösningar vi tillverkar 

inne i byggnaden ”

De gamla väggarna av Formteknik byggnaden är uppbyggda av gul-beige 
lättbetongelement. Under renoveringen monterade J3M Structure AB nya 
60 mm kompositpaneler med Colorcoat® beläggning av Tata Steel.

Leif förklarar: “Utseendet på byggnaden bidrar nu till vårt rykte som ett före-
tag som tillverkar högkvalitativa produkter. Fasaden representerar bättre än 
tidigare de lösningar vi tillverkar inne i byggnaden. Världsklass men inte för 
pråligt eller pretentiös.”

Det fanns två realistiska alternativ för Formteknik: måla om fasaden eller bygga en ny fasad. Ommålning av fasaden är 
något billigare på ca 300 kr/m2 men då måste man göra det igen varje 10 år. En ny fasad presenterar mer hållbara fördelar. 
Det ser mer modern ut, blir bättre isolerat och gör det lufttätt. Dessutom är det underhållsfritt.
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I dag � nns det många som gör formgjut-
na inlägg men inte på samma sätt som Fot-
komfort. Deras inlägg bygger på ett svenskt 
patent som utvecklats under 20 år och de har 
i dag förtroendet att tillverka inlägg till olika 
idrottslandslag. – Många gör gipsavgjutning-
ar i liggande och obelastat läge. Vi gör avgjut-
ningen i belastat läge e� ersom vi menar att 
det är så din fot ser ut när du påfrestar den. 
Inläggen är smala och smidiga och har stöd 
för din fot så att du får en neutral fotled 
och inte snedställer foten.  Dessutom är alla 
inlägg aktiva vilket innebär att de har en viss 
svikt i sig, säger Kjell på Fotkomfort. 

Vilka är de vanligaste  problemen folk har 
som söker sig till er?
Förutom rygg-, hö� - och knäsmärtor kan 
man också få ont i fötterna, problem med 
framvalv i foten som har sjunkit ihop och 
nerver som ligger i kläm, även kallat Mor-

tons neurom. Det här känner 
du av som en kramp i tårna 
eller känselbortfall. Hallux 
Valgus är också vanligt före-
kommande,  snedställd och 
förstorad stortåled. Plan-
tar Fasciit och häl- sporre är 
andra vanliga problem.

 
Hur går ett besök 
hos er till?
–Vi börjar med en undersök-
ning av dina fötter och du får 
stå på en så kallad spegellåda 
där vi analyserar dina pro-
blem. Utifrån problemen som 
vi ser i analysen korrigerar vi 
eventuell pronation/ supination och ly� er 
valvet.  Vid behov kan vi också placera en 
pelott i inlägget. Inläggen slipas och anpassas 
e� er dina behov och e� er cirka 40-60 minu-
ter är inlägget klart och kunden kan direkt gå 
med sina nya inlägg. 

Kan jag använda samma inlägg
till  andra skor?
– Ja, med våra inlägg slipper du köpa skor 
e� er inlägg! Inläggen brukar passa de � esta 
skor e� ersom de är så smidiga och tar liten 
plats i skorna. 

Vare sig du står, går eller springer belas-
tas dina fötter hela tiden. Beroende på hur du 

anstränger dem kan det ge upphov till smärta 
i rygg, nacke eller hö� er. De vanligaste pro-
blemen beror på pronation, det vill säga att 
vi har trampat ut fotvalvet så att vi lägger an 
mer på insidan av foten, säger Kjell på Fot-
komfort, som tillverkar individuellt form-
gjutna inlägg.

Vi fi nns i Stockholm på Odengatan 
80-82, i Uppsala på Kålsängsgränd 10C 

och i Enköping på Linbanegatan 8.

0771-130 130
www.fotkomfort.se

FÖRETAGSPRESENTATION

RYGG-, HÖFT- OCH KNÄSMÄRTAN  
KAN BERO PÅ DINA FÖTTER

När du går belastas foten i varje steg med 1-1,5 gånger 

din kroppsvikt. Vid löpning fyrdubblas belastningen. 

Värk i fötterna är därför ingenting konstigt. Men 

om du går, springer eller joggar regelbundet kan 

små anatomiska avvikelser ge stora problem. Med 

formgjutna skoinlägg kompenserar du för detta – och 

förhindrar att du får ont i andra delar av kroppen.

– De vanligaste problemen beror på
att vi har trampat ut vårt fotvalv så att
vi lägger an mer på insidan av foten.
På fackspråk kallas det pronation, för-
klarar Åsa Vinterman på Fotkomfort,
som tillverkar individuellt formgjutna
inlägg.

Konstant belastning
Oavsett hur aktiv du är under dagen 
så belastas dina fötter hela tiden. En 
vanlig promenad belastar din fot i var-
je steg med 1-1,5 gånger din kroppsvikt, 
och fyrdubblas vid löpning. Värk i föt-
terna är därför ingenting konstigt. Men 
om du går, springer eller joggar regel-
bundet kan små anatomiska avvikel-
ser ge stora problem. Ansträngningen 
på fötterna kan därför ge upphov till 
smärta i rygg, nacke eller höfter.

Dagens formgjutna inlägg, anpas-
sade för olika aktiviteter, med aktivt 
stöd och verkan i en stabil sko kom-
penserar för detta och förhindrar att 
du får ont i andra delar av kroppen.

– Vi anpassar inläggen efter era olika
aktiviteter såsom löpning, promenader, 
golf, cykling etc. Därifrån jobbar vi vi-
dare med att anpassa inläggen för dina 
behov, dina fötter och ditt steg, säger 
Åsa. De individuella anpassningarna 
ger optimalt stöd, avlastning och aktiv 
support när du är i gång.

– De formgjutna inläggen under-
lättar alltså i många situationer. Ägnar 
man sig exempelvis åt löpträning inför 
vårens och sommarens lopp behövs 
ofta extra support för att både fötter 
och andra leder inte ska ta skada och 
orsaka smärta. 

Svenskt patent
Fotkomforts inlägg bygger på ett 
svenskt patent som utvecklats under 
20 år och företaget har i dag förtroen-
det att tillverka inlägg till olika idrotts-
landslag.

– Många gör gipsavgjutningar i
liggande och obelastat läge. Vi gör av-
gjutningen i belastat läge eftersom vi 
menar att det är så din fot ser ut när du 
påfrestar den. Inläggen är smala och 
smidiga och har stöd för din fot så att 

du får en neutral fotled och inte sned-
ställer foten. Dessutom är alla inlägg 
aktiva vilket innebär att de har en viss 
svikt i sig, säger Åsa.

Besöket hos Fotkomfort inleds med 
en grundlig undersökning av dina 
fötter och du får stå på en så kall-
lad spegellåda för att få dina problem 
analyserade och åtgärdade. Inläggen 
både slipas och anpassas efter dina 
individuella behov och är färdiga efter 
en dryg timme, varpå man direkt kan 
gå iväg med sina nya inlägg. Utöver 
detta så erbjuder Fotkomfort ytterli-
gare hjälp genom att arbeta nära med 
fotvårdare, kiropraktorer, massörer, 
naprapater och sjukgymnaster, så att 
behandlingen blir den helt rätta för 
just dig.

Knä-, höft- och 
ryggsmärta kan 
bero på dina fötter

Text: Anders Olow

Har du ryggont eller värk i dina knän? En felaktig fotställning kan vara 
boven i dramat. En inkorrekt sådan kan orsaka både snedbelastning och 
negativ påverkan på dina leder. För att lindra besvären kan därför ett 
första besök hos en fotspecialist vara en god idé.

”Inläggen är smala och 
smidiga och har stöd för 
din fot så att du får en 
neutral fotled”

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN FOTKOMFORT

De vanligaste problemen som 
folk söker för är till exempel 
att framvalvet i foten har 
sjunkit ihop och tånerver 
som ligger i kläm, även kallat 
Mortons neurom. Det här 
känner du av som en kramp i 
tårna eller känselbortfall. Men 
även Hallux Valgus är vanligt 
förekommande, snedställd 
och förstorad stortåled. 
Plantar Fasciit och knä-, 
rygg- och höftproblem likaså.

Fotkomfort startade 2010 
och fi nns i dag i Stockholm, 
Uppsala och Enköping, men 
har även en mobil verksamhet 
som besöker företag, 
klubbar och föreningar och 
tillverkar inläggen på plats. 
Inläggen är registrerade hos 
Läkemedelsverket och är CE-
märkta.

Mer info på: 
www.fotkomfort.se  
0771-130 130 
info@fotkomfort.se

Nu 300:- rabatt
till nya kunder

Priset blir då 1500:- 
(går ej att kombinera 

med andra erbjudanden)

OBS! 
Vid bokning ange rabattkod

 Sommar
Erbjudande giltigt till 

31/8 2018

Klipp ut kupongen 
och ta med!

FOTKOMFORT

FORMGJUTNA INLÄGG

300:- RABATT 
till nya kunder

NU 1 500:-
Ord. pris 1 800:-

ange rabattkod:
EXTRA

Erbjudandet gäller
t.o.m. 31/10 -18 och 

kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
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ALLA KAN  
LÄRA SIG ATT LÄSA!   
Men för några är vägen svårare och längre än för andra. 

Då är bra hjälp av avgörande betydelse. “Bra hjälp” är i 
lässammanhang synonymt med individuellt anpassade 
åtgärder. LOGOS ger förslag på sådana individuella 
åtgärder, baserat på elevens testresultat. 

LOGOS är ett datortest som kartlägger läsfärdigheten. 
Testet utförs individuellt och måste administreras 

av en certifierad testledare. Utifrån testresultaten 
kan åtgärder som är individuellt anpassade vidtas. 
Forskning har visat att åtgärder som är baseras på 
en noggrann, individuell kartläggning är den säkraste 
vägen till “läsframgång”.      
     
www.logometrica.se                                                                                 

Besök gärna vår hemsida, www.karlsbergsgard.se

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

och fina skinn! Kan det bli bättre?!

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

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

Karlsbergs Gård erbjuder
NATURLIGA SVENSKA FÅR- OCH LAMMSKINN
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Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

RSMH har 7000 medlemmar i mer än 100 lokalföreningar över hela landet.

• Ger stöd och gemenskap. 

• Driver intressepolitik. 

• Sprider kunskap. Beställ 
utbildning av oss.

•  Ger ut Revansch! – en tidning 
om psykisk ohälsa. Prenumerera 
på Revansch. 

• Genomför brukarstyrd 
brukarrevision. Beställ 
brukarrevision av oss.

• Driver flera utvecklingsprojekt, 
bland annat ESF och med medel 
från Arvsfonden.

”Gemenskap ger kamratstöd” är ett treårigt projekt där RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF 
samarbetar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi utgår från kamratstödsmodellen som vi utvecklar för 
ensamkommandes behov och förutsättningar.

Om ni är intresserade av våra projekt eller RSMH:s verksamhet går det bra att kontakta oss på 08-12 00 80 40 
eller på E:post rsmh@rsmh.se Titta in på vår hemsida på www.rsmh.se

MILJÖTÄNK I VÄRLDSKLASS 
Enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp

conclean.se | tel. 019-500 03 00

Minireningsverk  
för 1- 300 hushåll

ARGO kompakt  
markbädd

ARGO BDT
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CC-FÖNSTERDREV
VI HÅLLER VAD VI LOVAR!

Sveriges mest väldokumenterade och godkända drev! 
Finns hos välsorterade bygghandlare.

Expanderar från

 2 mm upptill 30 mm

Nya Fabriken, hållbart från produktion 
till installation 1000 m2 solceller.



Ditt hem som du vill ha det

HOS OSS ÄR DET  
FRIA VAL ÅRET RUNT.

På www.vargardahus.se/valmanifest  
ger vi exempel på vilka val du kan göra och hur  

dessa påverkar ditt framtida hus. Med vår  
förmånliga finansieringslösning betalar du  

dessutom först när det är dags för inflyttning!

Varje arbetsdag jobbar vi med att förverkliga våra kunders val 

Vårt fokus ligger nämligen på behov, önskemål och drömmar – inte på 
standardlösningar. Låt dig gärna inspireras av våra 47 husmodeller. Vill du 
så kan du sedan föreslå nästan vilka förändringar som helst. Vi ritar om 
utan extra kostnad – för vägen till ditt drömhus går genom möjligheten att 
göra personliga val.


