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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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BOENDET ÄR EN viktig del av 
livet. En källa till glädje, trygghet 

och stolthet, men också oro. Kommer 
jag någonsin kunna sluta gå från det ena 

andrahandskontraktet till det andra? Kan jag flytta till 
en större stad där priserna är högre? Var ska jag och 
barnen bo om jag skiljer mig? Att kunna äga sin bostad 
är ett mål för de flesta, men svårt att uppnå för många.
I grunden är det förstås vettigt att begränsa hushållens 
skulder med exempelvis amorteringskrav. På samma 
sätt som det är viktigt för oss banker att göra grundliga 
kreditbedömningar för att se till att de kunder vi 
lånar ut till, har de marginaler som krävs för att klara 
vardagsekonomin. Baksidan av myntet är att det blir 
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Men många 
nekas helt i onödan. 
Sedan vi lanserade vårt bolån i maj har vi pratat med 
många kunder som gammelbankerna nekat - trots god 
inkomst och stabil ekonomi. Skälen varierar, men inget 
av dem handlar om att sakna betalningsförmåga: 

• Du är inte heltidsanställd. 
• Du är heltidsanställd men inte din sambo. 
• Du driver eget vilket gör att din inkomst är ojämn. 
• Du jobbar i projektform eftersom det är standarden i 
din bransch. 
• Du har flyttat hit för jobbet och saknar därför 
kredithistorik i Sverige.
• Eller så är du 58 år gammal och får höra att du börjar 
närma dig pensionsåldern – så hur ska man då kunna 
veta att din ekonomi går ihop framöver? 

ALLTSÅ: du passar helt enkelt inte in i gammel–
bankernas standardiserade kreditbedömningsmall. 
Trots att du är en vanlig person, med ett helt vanligt 
jobb. I en stor undersökning vi gjorde i våras, framkom 
det att sex av tio med en annan anställning än 
heltidsanställning tyckte att storbankernas erbjudanden 
inte är anpassade till dagens arbetsmarknad. 
Varannan känner sig inte ens önskvärd som kund hos 
storbankerna, just på grund av sin anställningsform.   

Andra historier är mer beklämmande. Hur annars 
beskriva den ensamstående mamman som får rådet 
av gammelbanken att skaffa en partner för att få 
ihop kalkylerna? EN SAK ÄR SÄKER: vi banker 
är inte neutrala leverantörer av finansiering. Vi 
påverkar människors liv. Vi kan välja att hänga med 
i samhällsutvecklingen eller bromsa den. Motverka 
utanförskap, eller befästa det. Nordax är kanske inte 
banken man har sina bostadslån hos i hela sitt liv, då 
våra räntor är högre än storbankernas. Men när de 
nekar kunder så är vi ett tryggt alternativ. Genom att ha 
en personlig dialog med alla som söker bolån hos oss, 
se potentialen i våra kunder och titta framåt istället 
för bakåt, kan vi se till att fler människor tar sig in på 
bostadsmarknaden. Den grundsynen på vår affär gör 
att singelmamman, femtioåttaåringen och många fler, 
nu kan skaffa egna bostäder. Rimligt, tycker vi.

Johan Engkvist 
Bolånechef Nordax Bank
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”En innovativ balkonglösning är det som 
verkligen  sätter sin prägel på ett hus”, säger 
Kenneth Larsson, en av Arqdesigns balkong-
experter. Det gäller att skapa harmoni mellan 
hus och balkong. Ännu viktigare blir det när 
man väljer till en inglasning. 

Intrycket kan ofta kännas lite klumpigt 
om man inte tänker helhetslösning, där allt 
harmoniserar redan från början. Det ska 
vara både funktionellt och snyggt, både uti-
från som inifrån.

Är design och funktion dyrt? Nej, det behö-
ver det inte vara. Arqdesign har ett stort antal 
projekt runt om i landet där vi kan påvisa att 
innovation, design och funktion tillsammans 
ger en låg totalkostnad. 

”Det borde vara en självklarhet att ett 
räcke ska vara lika snyggt i dag som om tio 
år”, säger Stefan Olsson, säljare på Arqdesign. 

”Det är långsiktighet och kvalitet som ger 
en låg totalkostnad. Därför har vi valt att till-
verka alla våra räcken i aluminium, som är 
extremt åldersbeständigt och därmed det 
perfekta valet ur ett långsiktigt hållbarhets-
perspektiv. Att våra produkter är miljöcerti-
fierade är något vi inte ens behöver nämna”, 
avslutar Stefan.

Kan man bara tänka design, funktion och 
innovation vid nyproduktion? Självklart inte! 

Det gäller i lika hög grad vid ROT-projekt, 
även om det ibland kan var lite klurigare. 

Tillsammans med våra partners i bran-
schen löser vi även de svåraste utmaningarna 
vid ROT. Allt för att skapa en helhet som är 
funktionell, hållbar och estetiskt tilltalande.

Arqdesign Byggprodukter AB är ett företag 
i Hallmakergruppen, beläget med produktion 
och utveckling i det småländska Tranås. 

För mer info se www.arqdesign.se

FÖRETAGSPRESENTATION

SKULLE DU PRIORITERA BORT DET 
SOM ÄR VACKERT PÅ DIN FASTIGHET?

Det tycker inte 
vi på Arqdesign. 
Det småländska 

företaget som införde 
begreppen innovation, 

design och funktion 
i balkongbranschen, 

och som i år firar 
10-årsjubileum.



Hitta hem i ditt favoritområde

skanska.se/bostad

Boka visning hos våra säljare: 
Thomas Törnqvist, tel 010-448 62 74, thomas.tornqvist@skanska.se eller
Roberth Wallin, tel 010-448 28 67, roberth.wallin@skanska.se

Boka visning 
redan idag! 

Villabacken, Järvastaden
Radhus: 5 rok, 134 kvm och 142 kvm
Kedjehus: 6 rok, 151 kvm
skanska.se/villabacken

Grönkulla, Sundbyberg
Lägenhet: 1–5 rok, 39,5–136 kvm
skanska.se/gronkulla 

Tillsammans, Silverdal
Lägenhet: 1–3 rok, 32–83,5 kvm
skanska.se/silverdal 

Heliosparken, Hammarby Sjöstad
Lägenhet: 1–4 rok, 37–121,5 kvm
skanska.se/heliosparken 

Klövern, Täby Park
Lägenhet: 1–4 rok, 34,5–107,5 kvm
skanska.se/klovern

Ditt drömhem väntar på dig i ditt favoritområde i Stockholm. Oavsett om du letar efter ett 
radhus i ett barnvänligt kvarter, en kvadratsmart etta eller en rymlig fyra med stor balkong så 
har vi det hem du söker. I Hammarby Sjöstad, Täby Park, Silverdal, Järvastaden och Sundbyberg 
hittar du ljusa nybyggda hem där du kan leva bekymmersfritt och bekvämt. Kom ihåg att 
inredningen i alla våra hem är valda med stort kvalitets- och hållbarhetsfokus. Läs mer 
på varje kvarters hemsida och anmäl dig till visning redan i dag. 
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Tekniken är ny i Sverige men är sedan 
många år etablerad i Nordamerika och Fin-
land. En som driver på utvecklingen är den 
finska marknadsledaren Sadex som sedan två 
år är med och förändrar branschen i Sverige. 

– Har du väl en gång använt skarvfria 
hängrännor lär du inte byta tillbaka. Med 
tanke på att det spar tid, material och pengar 
så borde det vara något fullständigt självklart, 
säger Vd Erik Sarfors. 

Sadex montörer har en skåpbil och i den 
finns en maskin och allt material till rännor-
na. Med hjälp av maskinen tillverkas rännor-
na på plats hos kunden, i exakt det mått de 
ska ha. 

– Det gör att rännorna inte skadas under 
transport och att de tillverkas i exakt rätt 
längd och i rätt tid när det är dags för mon-
tering. 

Han är övertygad om att tekniken kommer 
bli standard även här. 

– När vi tillsammans med byggbolag, 
fastighetsförvaltare och andra kunder utvär-
derar nya tekniken så blir det uppenbart hur 
mycket snabbare och säkrare vi kan montera 
skarvfria hängrännor till samma eller lägre 
pris än de gamla varianterna med färdigka-
pade hängrännor. 

Även miljöperspektivet har kunderna lyft 
fram som en fördel. En byggmästare berätta-
de att de förr hade stora problem med trans-
portskador vilket försenade bygget men att 
de med oss fick rätt längd på hängrännorna 
direkt på plats. 

Resultatet var noll transportskador och 
betydligt mindre materialspill. Det är bra 
exempel på hållbarare byggande. Det kanske 
bästa av allt med skarvfria hängrännor för 
slutkunden är att fastighetsägaren får häng-

rännor som inte börjar läcka efter några år. 
– Det minskar underhållskostnaderna och 

tillsammans med materialgarantier på upp 
till 50 år är metoden trygg både på kort och 
lång sikt, säger Erik Sarfors. 

Samtidigt som Erik och säljarna på Sadex 
möter nya kunder så är det arbetsledare 
Fredrik Lönnqvist som med sin långa erfa-
renhet av skarvfria hängrännor nu skolar in 
en ny generation montörer. De får lära sig att 
montera skarvfria hängrännor och lösningar 
inom taksäkerhet. 

– För mig är det viktigt att en montör 
lämnar efter sig en hållbar och välfungeran-
de helhetslösning, som sitter som gjuten på 
fasad och tak. Vår monteringsservice är och 
ska vara ett bekymmersfritt och säkert val, 
säger Fredrik Lönnqvist. 

Sadex monterar skarvfria hängrännor i 
hela Stockholm-Mälardalen ock kan hjälpa 
till med mer än så. Man projekterar, mon-
terar och utvecklar allt bättre och trygga-
re produkter inom taksäkerhet. Exempel på 
det är nya fasad- och takstegen SafeGrip som 
förbättrar greppet upp till 100 procent och 
minskar därför risken för onödiga fallolyckor.   

– Vi hjälper årligen tusentals villaägare, 
bostadsrättsföreningar och byggbolag med 
att planera och montera rätt lösning för taken 
på sina fastigheter, säger Erik Sarfors. 

– Vi är jättenöjda med arbetena som 
Sadex hjälpt oss med, säger Raimo Levin pro-
jektledare på Lewéns totalentreprenör. Allt 
blev bra monterat, de höll tidplan och hade 
en bra återkoppling vilket inte brukar vara 
vanligt. De lyckades till och med sänka kost-
naden under projektets gång.” 

Sedan starten har Sadex alltid tagit ansvar 
för att projektera och montera en lösning 

som uppfyller alla föreskrifter och fungerar 
praktiskt i olika väderförhållanden. Nu till 
vintern är det många som har extra fokus på 
snörasskydd för att undvika skador på egen-
dom och skydda människor i samband med 
att snö faller från tak.

– Tyvärr kan vi konstatera ett enormt fus-
kande eller ren okunskap vad gäller snöras-
skydd. Massor av villor och andra byggnader 
saknar eller har feldimensionerade snöras-
skydd vilket riskerar att ta sönder taken och 
i värsta fall leda till personskador. Här har vi 
en jätteviktig uppgift att hjälpa till med att 
informera, utbilda och se till att det blir rätt 
på våra tak, avslutar Erik Sarfors. 

FÖRETAGSPRESENTATION

SKARVFRIA HÄNGRÄNNOR 
FÖRÄNDRAR HELA BRANSCHEN

Många stannar till och 
tittar nyfiket på när en 20 

meter lång hängränna 
rullar ut ur skåpbilen. 

Hur är det möjligt med 
en hängränna som är 

tre gånger så lång som 
själva bilen? Svaret är lika 

enkelt som genialiskt. I 
skåpbilen ligger 125 meter 

långa rullar med tunnplåt 
från SSAB som förs in i 
en drygt tre meter lång 

maskin som formar plåten 
till en lång hängränna. Så 
tillverkas de nya skarvfria 

hängrännorna direkt på 
byggarbetsplatsen.

Erik Sarfors. VD på Sadex.

Det är viktigt att 
en montör lämnar 
efter sig en hållbar 
och välfungerande 
helhetslösning, 
som sitter som 
gjuten på fasad 
och tak. 

Idag har Sadex monteringsservice i hela Stockholm och runt Mälaren och på webshopen går det att beställa produkter oavsett ort. 

FOTO: WILLE NYYSSÖNEN

I och med att hängrännan tillverkas på plats 
undviker man onödiga transportskador.
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– Med våra solcellstak kommer du oftast upp 
i samma nivå eller högre än husets egna elbe-
hov, säger Jan-Olof Anderson, VD för Sun-
roof.

Solcellsmoduler är det ekonomisk och 
ekologist bästa materialet att använda som 
ytskikt på tak och i många fall även fasader.

– Rent byggnadsteknisk så fungerar 
modulerna som laminerade glasrutor, de är 
starka och inte minst underhållsfria. 

Sunroof som startade 2013 har tillsam-
mans med forskare och organisationen inom 
solenergibranschen lagt mycket fokus på 
utveckling och forskning för produktfram-
tagning och idag erbjuder de sina produk-
ter som är särskilt framtagna och lämpade 
för det nordiska klimatet. Från en blygsam 
omsättning på 1,3 miljoner så omsätter de i 
år cirka 15 miljoner.

– Vi har fått en enormt stor efterfrågan. 
Vår målgrupp är allt från privata mindre hus 
till stora kommersiella fastigheter. Från vårt 
huvudlager i Göteborg klarar vi leveranser 
inom en 50 mils radie inom 24 timmar och 
när det gäller längre sträckor, då handlar det 
om ett till tre dygn. Det tar inte heller längre 
tid att lägga ett solcellstak än ett traditionellt 
tak, säger Jan-Olof Anderson.

En starkt bidragande orsak till den ökade 
efterfrågan är prisutvecklingen på solceller.

– Förr kostade de ungefär tre gånger så 

mycket som idag och hade lägre verknings-
grad. Våra byggnadsintegrerade lösning-
ar gjort att vi fått många förfrågningar även 
internationellt. Det är också allt fler kunder 
som ser att återbetalningstiden är bättre så 
istället för att byta pannan så installerar man 
solceller och täcker därmed sin elanvänd-
ning med egen produktion. När man väl för-
står ekonomin i ett tak från oss så inser man 
hur fantastiskt det är att kunna bygga tak och 
fasade som betalar tillbaka sig själva.

Som mikroproducent har du dessutom 
rätt till 60 öre skattereduktion per kilowat-
timme som du matar in på nätet. Du kan 
också få 30 procent av investeringskostnaden.

– Med det är bra att vara ute i god tid. 
Väntetiden kan vara ett till två år för att få 
besked från Länsstyrelsen. 

 
Behöver man söka bygglov?
– I somras antogs beslut om att slopa kravet 
på bygglov för den som vill montera solcell-
spaneler på en byggnad som ligger inom ett 
detaljplanerat område vilket ju underlättar 
processen ytterligare. 

Vilken betydelse har det att solcellstaket 
är integrerat?
– Kylningen av solcellsmodulerna en vik-
tig faktor då solcellerna kan tappa effekt om 
dom blir för varma. Därför är ett bra luftflöde 

under modulerna en viktig del av vårt taksys-
tem där en luftspalt skapar en skorstenseffekt 
som ger bra kylning även under varma som-
mardagar. Detta är också viktig aspekt i att vi 
använder moduler utan aluminiumram, då 
ramen blir som en låda och hindrar luftflö-
det från att kyla solcellerna. 

Hur lång livstid har solcellsmodulerna?
– De kristallina glas-glas solcellsmodulerna 
har en effektgaranti som innebär att de efter 
30 år har minst 80 procent, sannolikt mer, 
av den ursprungliga effekten kvar. Vårt inte-
grerade solcellstak har en livslängd motsva-
rande takpannor av god kvalitet. Det är vik-
tigt att använda underlagsduk av god kvalité 
eftersom det utgör fysiskt tätskikt i taket. Vi 
rekommenderar att använda en underlags-
duk som har en garanti på minst 30 år. Dock 
förväntas taket att hålla tätt längre än så, tro-
ligen minst 50 år!

FÖRETAGSPRESENTATION

INTEGRERADE SOLCELLER
tak & fasad som betalar tillbaka sig själv

Planerar du att bygga 
nytt hus eller lägga om 

taket? Då kan kan ett 
integrerat solcellstak från 

Svenska Sunroof vara 
ett både ekonomiskt 

fördelaktigt och estetiskt 
tilltalande alternativ.

Med våra solcellstak 
kommer du oftast upp 
i samma nivå eller högre 
än husets egna elbehov



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
6

INNOVATIONBOSTAD.COM

FÖRETAGSPRESENTATION

Idag har vi 
100 butiker, 
alla med sin unika 
karaktär. Vi har 
samlat butiker 
som du inte ens 
visste fanns

Webgallerian är en plattform med ett hund-
ratal handplockade butiker som säljer saker 
som många kanske inte ens visste fanns. Här 
finns ett brett sortiment av butiker inom 
hälsa, sport, fritid, skönhet, mode, hem och 
trädgård. Och fler tillkommer varje dag.

– Idag har vi ett hundratal butiker, alla 
med sin unika karaktär. Mycket av tjusning-
en för oss som gillar shopping ligger ju i att 
bli överraskad. Att hitta den där prylen som 
inte är mainstream och känna att man gjort 
ett fynd. Utmaningen hittills har varit att man 
ofta fått googla sig blå för att hitta de där roli-
ga, udda butikerna. De har ju inte samma 
möjligheter att marknadsföra sig och synas 
som de stora drakarna. Och det är enkelt att 
handla. Du samlar alla dina inköp från olika 
butiker i en och samma varukorg, betalar allt 
på en och samma gång och sen är det klart, 
säger Ingemar Gleissman, VD för Webgalle-
rian.

På Webgallerian är man just nu inne i ett 
intensivt skede – dels inför julhandeln, som 
redan börjat ta fart, dels med att hitta nya 
spännande nätbutiker som passar in i kon-
ceptet. För det ska sägas, att även om man 
eftersträvar en rejäl bredd på utbudet, så stäl-
ler företaget höga krav på de butiker som syns 
på plattformen. Det ska vara unika, spännan-
de saker med bra kvalitet. Sådant som kan 
vara svårt att hitta någon annanstans.

–Tanken med Webgallerian är att erbju-
da en plattform för små och medelstora nät-
butiker, som kanske inte riktigt har kraften 
att marknadsföra sig ordentligt. När man är 
små men många, kan man ju bli stora tillsam-
mans, säger Ingemar Gleissman. Vi fortsätter 
att söka efter fler unika butiker som platsar 
på Webgallerian. Vi vill hitta dem som har 
det där lilla extra att erbjuda kunderna och 
som delar vår vision. Samtidigt vill vi ge kon-

sumenterna ett enkelt sätt att 
hitta de där speciella och roli-
ga grejerna på ett och samma 
ställe.

Och att man siktar på att 
synas råder ingen tvekan om. 
Idag marknadsför sig Webgal-
lerian mot 2,2 miljoner svens-
ka hushåll genom ett samarbe-
te med Vi i Villa, syns i sociala 
kanaler och jobbar med influ-
encers. För att locka kunderna 
att handla har man dessutom 
tagit fram ett ”digital kupong-
häfte” med unika erbjudanden 
från alla butiker. 

Man kanske rentav skulle 
kunna se Webgallerian som 

en extra tidig julklapp både till nätbutiker 
som vill hitta nya kunder och till konsumen-
ter som vill hitta de där roliga, överraskande 
julklapparna till sina nära och kära.

– När det gäller just julstressen ser vi oss 
lite som lugnande medicin. Här hittar du 
garanterat klapparna utan att behöva jäkta 
runt på stan, avslutar Ingemar Gleissman.

 Slipp julstressen och gå in på 
Webgallerian.se 

och upptäck ett unikt och 
spännande utbud av varor 

– i butiker som du inte ens visste fanns.

Ditt shoppingcenter på nätet

LUGN I JULSTRESSEN 
– fixa klapparna med några få klick

Webgallerian är fylld 
med handplockade 

butiker online, och fler 
butiker tillkommer varje 

dag. I Webgallerian 
hittar du Sveriges mest 
spännande butiker och 

du kan i lugn och ro sätta 
dig i soffan och surfa runt 

bland butikerna och fixa 
alla julklapparna, utan att 
ens behöva ge dig ut på 

stan och köa och trängas 
med alla andra i julhetsen.

Ingemar Gleissman

STREET SMART PEOPLE
Street smart people är ett nyutvecklat modemärke som designar och skapar eleganta 
och praktiska reseaccessoarer. Passfodral, korthållare och necessärer är några av de 
produkter som erbjuds såväl i butiker och on-line. All tillverkning sker inom Europa. I 
produktionen används endast naturligt läder av mycket hög kvalitet.
Street smart peoples produkter vänder sig till dig som uppskattar design, funktionalitet 
och detaljer. | streetsmartpeople.webgallerian.se

LITTLE STAR
Ta vara på livets bästa minnen genom att låta oss på Little Star Studio hjälpa er bevara 
dem i ett vackert hantverk. Här kan du göra söta små hand- och fotavgjutningar i gips 
och skapa minnen för livet. Det enda du behöver göra är att beställa hem ett avgjutning-
skit och designa den tavla du vill ha. | littlestar.webgallerian.se
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Byggherrar för Brf Lillys Kvarter är Höke-
rum Bygg AB, som bygger ca 600 lägenhe-
ter per år. Arkitekter är Kirsh + Dereka, vilka 
är ett arkitektkontor vars fokus är medveten-
het kring social-, ekonomisk- och energimäs-
sig hållbarhet. Tillsammans har de skapat ett 
boende och en arkitektur som visats på arki-
tekturbiennalen i Venedig och blivit belö-
nad med en nominering till WAN Awards i 
kategorin Future Projects - en prestigefylld 
utmärkelse. 

– Responsen på arkitekturen är positiv 
och det märks bland intressenterna. Det här 
är ett snyggt boende med fina lägenheter med 
stora balkonger som sveper längs med fasa-
den. Lillys Kvarter smälter väl in i den befint-
liga villabebyggelsen. Ett boende som pas-
sar både gammal och ung, berättar Anders 
Öberg på Svensk Fastighetsförmedling. 

Varje lägenhet har balkong eller uteplats 
och många av balkongerna är rejält tilltagna 
och större än brukligt, vissa upp till 40 kva-
dratmeter. Området är lugnt och fint med 
närhet till skog och mark, liksom Mälaren 
och dess vackra omgivning. Närheten till 
skolor, förskolor, vårdcentral och köpcen-
trum är också en stor fördel.

– Många av kunderna är barnfamiljer och 
personer som vill lämna sin villa för att den 
har blivit för stor när barnen flyttat ut. Men 
även yngre som vill skaffa sin första lägen-
het har visat intresse. Prisnivån gör också att 
lägenheterna passar alla kategorier bra, säger 
Anders Öberg. 

Under husen finns ett garage med plats 
för 89 bilar. 10 av bilplatserna är utrustade 
med laddstolpar för elbilar. Ett led i Höke-
rum Bygg ABs önskan att hjälpa till med att 

skapa ett mer hållbart samhälle. En annan del 
är att husen är energieffektiva och att före-
taget klimatkompenserar för alla lägenheter 
de bygger.

– Vi strävar alltid efter att våra byggpro-
jekt ska genomsyras av ett stort miljömäs-
sigt-, socialt- och ekonomiskt engagemang 
och stödjer två olika projekt via UN-REDD 
och WWF för att kunna klimatkompense-
ra, säger projektledare Eva Lennartsson på 
Hökerum Bygg. 

De två projekten är valda med omsorg och 
har föregåtts av en utredning där den tota-
la mängden koldioxidutsläpp per lägenhet 
har räknats fram. Projekten ska reducera 
växthusgasutsläpp och verka för bättre mil-
jömässiga-, sociala- och ekonomiska villkor 
för lokalbefolkningen där de drivs. Ett pro-

jekt distribuerar energieffektiva vedspisar till 
Indien.  

Hållbarhet är en viktig fråga, men för 
många är det inte det enda som är väsentligt, 
rätt lägenhet till rätt pris står givetvis högst 
på önskelistan. Hur ligger det till med detta 
i Lillys kvarter?

De 121 lägenheterna finns i storlekar mel-
lan 33-106 kvadratmeter. Inflyttning kommer 
ske sommaren 2020. I och med att bostads-
marknaden blev försiktigare gjordes ett 
omtag om projektet och priserna  har anpas-
sats nedåt.

– En etta här ligger på 1,4 miljoner kro-
nor, vilket är väldigt konkurrenskraftigt i den 
här delen av Stockholm säger Anders Öberg. 
Hässelby kommer att utvecklas framöver och 
jag tror att en bostad här kan bli en bra inves-
tering. 

FÖRETAGSPRESENTATION

SPÄNNANDE ARKITEKTUR 
& PRISVÄRT BOENDE NÄRA NATUREN

Hökerum Bygg 
har tillsammans med 
arkitektfirman Kirsh + 

Dereka skapat  
Brf Lillys Kvarter  

i Hässelby villastad. Här 
byggs 121 lägenheter i 
olika storlek alla med 

uteplats eller balkong. Det 
blir ett nytt spännande 
uttryck bland villor och 
radhus. Ett prisvärt och  

naturnära boende.

Anders Öberg 

Arkitekturen har blivit nominerad till WAN Awards i kategorin Future projects.

Varje lägenhet har balkong eller uteplats och många av balkongerna är rejält tilltagna och 
större än brukligt, vissa upp till 40 kvadratmeter.

Foto: Håkan Målbäck

Bild: Hökerum Bygg AB
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    30%      

Rabatt t.o.m 31 dec. 

Mätning/ritning/offert 
ingår utan kostnad! 
30% ROT avdrag på 
monteringen! 

ARCO CROWN 
arcocrown.se | info@arcocrown.se | 08-581 666 89 | 
Liljeholmsvägen 8H | 11761  Stockholm | Endast bokade 
tider i showroom | 

Bolaget driver marknadsföring och analys av 
platser och bostäder.

– I Stockholm och Uppsala har vi 46 000 
följare och en räckvidd på nära en miljon. Vi 
vet i grunden vad ett bostadsprojekt innebär 
och kan därför förstå vad kunden vill upp-
nå och vad man måste mäta mot för att veta 
om man faktiskt når sina mål, säger Tom-
my Kårlin.

Property People går igenom de kanaler som 
kunden har och skapar sig en bild av uppsatta 
mål och ambitioner.

– De flesta byggherrar och bostadsut-
vecklare har flera projekt på gång samtidigt, 
vi hjälper till med koordineringen så att rätt 
projekt kommuniceras på rätt datum. Vi pla-
nerar alla inläggen så att vår kund för en god 
överblick och kontroll. Samtidigt kan vi jus-
teras inlägg med kort varsel, säger Tommy 
Kårlin.

De skapar texter och innehåll som ska 
locka till läsning och ser till att det i samman-
hanget finns rätt hashtags.

– Uppföljning och dialog med kundernas 

kunder tar vi också hand om och ser till att 
deras kommentarer besvaras snabbt och rätt. 

I grunden handlar kommunikationen av 
platser om att lyfta fram hur människor ser 
på sig själva och den plats de bor på.

– Utveckling och försäljning av bostäder 
handlar om mycket mer än hur lägenheten 
ser ut. Långt viktigare är de emotionella vär-
dena. Det är förväntningar på och förhopp-
ningar om framtiden, om upplevelser och om 
livet. Det skapar utmaningar för byggherrar

och kommuner.
– Om vi tittar på en plats och kommer 

fram till att målgruppen till exempel är unga 
barnfamiljer och vi kommunicerar att detta 
är världens bästa stadsdel för just barn, då 
måste det också finnas bevis för att det som 
påstås är sant. Finns det ett löfte så måste det 
samtidigt finnas bevis för att detta löfte också 
hålls. En stadsdel är så mycket mer än bara 
tegel, trä och betong. Våra kommunikations-
kanaler är en pusselbit för att just berätta om 
hur ett bostadsområde ska leva upp till de 
visioner som finns för den aktuella platsen.

FÖRETAGSPRESENTATION

SOCIALA MEDIER 
FÖR BYGGHERRAR

OCH BOSTADSUTVECKLARE
Property People 

driver 30 egna kanaler 
för att marknadsföra 

nyproducerade bostäder. 
– Med totalt 46 000 
följare har vi fått stor 

erfarenhet av att planera, 
koordinera och genomföra 
marknadsföring via sociala 

och digitala medier i 
samarbete med byggherrar 

och bostadsutvecklare, 
säger Tommy Kårlin, 

projektledare och 
digital strateg på 
Property People.

Tommy Kårlin
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Då är ni säkert medvetna om att det under  
markytan döljer sig fina möjligheter att anlägga egen 
vatten- och energianläggning, samt  
spara pengar och energi! Sveriges Avanti-Borrare 
Förening är en ideell och rikstäckande  
Branschorganisation för certifierade  
borrentreprenörer där medlemsföretagen bland 
annat borrar vatten- och energibrunnar samt  
utför entreprenadborrning. 

Vi värnar om miljön samt om våra kunder genom att 
borra enligt vårt motto det ”trygga sättet”.  
Ett smart val för dig och vår natur, så se till  
möjligheten för en bättre lösning genom en  
tidig kontakt med oss.

Läs mer om vår verksamhet på www.avantisystem.
se eller ring oss på tel: 0771-AVANTI (282684)

Är ni en stor eller liten BRF?
Är ni fastighetsägare  
eller bedriver ni industriverksamhet? 
Är ni en husleverantör,  
byggföretag eller kanske en arkitekt? 

Glasväggar, svart, new york stil
Kampanj 15% tom 11/12 

www.inoxa.se
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RESTATE ÄR DET största företaget i ombildnings-
branschen och arbetar löpande med ett 40-tal fören-
ingar under ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. 
Restate är även rådgivare för ca 20 % av de lägenhe-
ter som nyproduceras i Stockholms län och arbetar 
kontinuerligt med ca 5 000 lägenheter per år i nypro-
duktion. Patrik Rosén har tidigare varit ansvarig för 
nyproduktionsavdelningen på Restate. Nu tar han på 
sig rollen som VD för företaget.

"Jag har gedigen kunskap inom vår kärnverksamhet 
och har varit med från starten 2012. Jag kommer att 
bidra med min erfarenhet och ser fram emot att få ta 
företaget vidare", säger Patrik Rosén.

Patrik Rosén kommer från en fastighetsfamilj och har 
sedan barnsben varit säker på en karriär inom fastig-
hetsbranschen. I dag är han VD på Restate och kän-
ner glädje över att få axla ledarrollen.
"Det har tidigare varit två ägare som valde att ta ett 
steg tillbaka och därmed erbjöd de mig ledarrollen. 
De är fortfarande kvar i ledningen, men ville låta mig 
styra företaget. Jag ser verkligen fram emot att få ta 
det här till nästa nivå", säger Patrik Rosén. 
I sin roll som VD kommer han fortfarande att jobba 
med sina tidigare arbetsuppgifter inom rådgivning vid 
ombildningar och sitta med i olika byggstyrelser. I sin 
roll som VD kommer han även att vara ledande i ar-
betet med att expandera företaget i andra städer.

"Vi kommer att behöva anställa under hösten och pla-
nerar att se över möjligheterna att expandera utanför 

Stockholm. Vi har i dagarna förvärvat Malmös största 
ombildningsföretag Svensk Borätt AB".

Nyproduktionsmarknaden har varit under förändring 
det senaste året. Patrik menar att hans främsta utma-
ning kommer att vara bankernas krav som blir allt 
hårdare och som i allra högsta grad även påverkar 
ombildningstakten från hyres- till bostadsrätt.

"Förra året kunde det säljas 50 lägenheter på fyra 
timmar i nyproduktionen, i dag går det mycket lång-
sammare p g a att bankerna ställer högre krav. Då 
tar det längre tid innan spaden får sättas i marken", 
säger Patrik Rosén.

Han tror också att köptakten har dragits ner på mark-
naden eftersom mycket har byggts till samma typ 
av målgrupp: medelklass med två inkomster, och att 
behovet nu har blivit mättat. Nu efter som  maren har 
Patrik dock en mer positiv känsla och ser att markna-
den rör mer på sig.

"Som i alla branscher går det upp och ner, men fast-
igheter kommer alltid ha ett värde och alltid behövas, 
avslutar Patrik Rosén. 

Fastigheter kommer alltid 
ha ett värde och alltid behövas

Patrik Rosén | VD RESTATE

När fastighetsmarknaden befinner sig i 
en turbulent period är det viktigt att den 
juridiske rådgivaren har de kunskaper 
som behövs för att på bästa sätt tillvarata 
sin uppdragsgivares intressen. Ekenberg 
& Andersson Advokatbyrå besitter 
gedigen erfarenhet, och vi ser möjlig-
heter att hitta innovativa lösningar. Vi 
biträder regelbundet kommersiella aktö-
rer i samtliga skeden av transaktioner av 
enskilda fastigheter och av större fastig-
hetsbestånd. Vi är även behjälpliga vid 
kommersiella hyresfrågor. Låt oss vara en 
värdefull del av er nästa fastighetsaffär, 
framhåller Filip Andersson, Ekenberg & 
Andersson Advokatbyrå.

Låt oss 
vara en 

värdefull del 
av er nästa 

fastighetsaffär

Svensk och  
internationell  
affärsjuridik

Som medlem i ILN – International Lawyers  

Network – ett av världens största  

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band  

till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se

KOLUMN  SPALT



www.steinmann.se

När det gäller fastigheter

Vi erbjuder fastighetsägande aktörer professionell och 

lösningsorienterad rådgivning inom fastighetsrätt. Vår 

spetskompetens i kombination med engagemang, 

tillgänglighet och erfarenhet skapar mervärde,

förutsebarhet och trygghet i er fastighetsaffär.

Sedan starten 1961 har Hudikhus
uppfyllt tusentals husdrömmar

över hela landet. Från klassisk till
modern design där du själv kan vara

med och planera din planlösning.

TRADITION & PASSION

RUM FÖR
DRÖMMAR

STOCKHOLM  GÖTEBORG  HUDIKSVALL  UMEÅ
Säljkontor

Beställ kataloger 
från vår hemsida

www.hudikhus.se

0650-10008
kontakt@hudikhus.se

TESTA GRATIS EN MÅNAD!

UNDVIK MÖGEL OCH SKAPA ETT 
ENERGIEFFEKTIVT OCH HÅLLBART KLIMAT 

MED VÅR VARMKONDENSERANDE 
AVFUKTARE!

info@airwatergreen.com                                airwatergreen.com

En avfuktare som inte behöver dragning av ventilationsrör 
- enklast möjliga installation! 

Den trivs lika bra vid låga temperaturer och använder halva
energiförbrukningen. Perfekt för t ex krypgrunder och vindar. 

Hör av dig så kan vi berätta mer!



Boverket efterfrågade trygghetsboenden. JSB svarade!

Typhuset “Care & Comfort” har gett oss möjlighet att ge våra kunder ett 
konkurrenskraftigt pris, då vi kunnat optimera kostnader både vad gäller 
materialleverantörer och underleverantörer. Med färdigprojekterade 
handlingar har vi möjlighet att starta upp projekt med kort varsel!

”Sammantaget; enkla processer med snabb igångsättning och korta 
ledtider, med trygghet och förutsägbarhet för kommun och bostadsbolag”, 
säger Pether Fredholm, VD JSB. Vi jobbar hårt för att alla ska 
ha råd att bo. I slutändan är målet att ha byggt något som 
våra JSBare är stolta över att ha byggt, som våra beställare 
är nöjda med och som människor trivs i!

John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) med huvudkontor 
i Karlshamn verkar över hela Sverige inom entreprenader 
och projektutveckling i egen regi samt i södra Sverige även 
inom byggservice. Företaget har cirka 350 anställda och en 
årsomsättning om cirka 2 miljarder kronor.VD Peter Fredholm

JSB CARE AND COMFORT 
– Alla ska ha råd att bo!



- bygger det goda samhället
Probitas AB äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. 
Namnet Probitas betyder hederlighet vilket är ett av företagets  
ledord, tillsammans med omtanke, nöjda hyresgäster och skapa 
värde. Fastighetsinnehaven uppgår till ca 90 000 kvm.

Probitas koncern består av fem dotterbolag, av vilka fyra  
stycken driver sina verksamheter i Probitas lokaler.

Probitas ägs av Immanuelskyrkans församling  
vars diakonala projekt inom äldreomsorg är  
organiserat i ett icke vinstutdelande bolag och 
därigenom är med och bygger det goda samhället.

Läs mer om Probitas på
www.probitas.se



       

Rimliga hyror och inflytande över sitt boende tycker vi är en självklarhet! Detsamma gäller allas 
rätt till ett hem! Eller det borde åtminstone vara en självklarhet, men tyvärr är det inte alltid så.

Hyresgästföreningen jobbar för att Du som hyresgäst ska ha så goda boendeförhållanden
som möjligt. Där är rimliga hyror, bra miljö, både ute och inne, medinflytande och god 
service viktiga delar.

Därför…

…och mycket annat. Dessutom får du massor av medlemsförmåner och medlemstidningen 
Hem & Hyra, som trillar ner i brevlådan åtta gånger om året.

Bli medlem idag! www.hyresgastforeningen.se/bli-medlem

Vi arbetar för Dig och Ditt boende!

   förhandlar vi hyror med fastighetsägarna

   är vi hyresgästernas röst i rättsliga tvister

   stöttar vi Dig som individ om Du hamnar i konflikt med Din hyresvärd

Jag hyr i 2:a hand, 

vad gäller för mig? BLI 
MEDLEM
IDAG!
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Sverige lägsta arvode och nöjdast kunder 
– kan det gå ihop?
Lösningen bygger på att vi arbetar med en 
annan affärsmodell än traditionella mäklare. 
Den stora skillnaden ligger i att vi låter sälja-
ren vara mer aktiv i försäljningen.

Vad behöver säljaren göra när man anlitar 
Privatmäklaren?
Säljaren beskriver bostaden och sköter vis-
ningarna. I vårt samarbete är säljarna exper-
ter på sina bostäder. 

Privatmäklaren står för fotografering, 
marknadsföring och våra mäklare hanterar 
juridik och all dokumentation av affären. Ett 
lyckat samarbete. 

Varför väljer kunder idag Privatmäklaren?
Främst är det det låga arvodet som lockar. 
Sen är det många som vill ha bättre inblick i 
sin försäljning. Med vår modell får man mer 
insyn och bättre kontroll. Säljaren träffar spe-
kulanter och pratar med sin mäklare.

Varför väljer de flesta fortfarande tradi-
tionella mäklartjänster?
Jag tror det beror på rädsla. Man vågar inte 
prova något nytt, även om man inser att det 
finns mycket pengar att spara. Man vill inte 
riskera att få mindre betalt för sin bostad. 
Faktum är dock att de undersökningar som 
gjorts internationellt visar på att man får 
bättre betalt med modeller som vår. Orsaken 

tycks vara en intressekonflikt där mäklare 
kan vara mer intresserade av en snabb affär 
jämfört med att göra någon extra visning och 
få in ytterligare bud.

Tror ni då att tjänster som er kommer att 
ta över mäklarbranschen?
Många kommer säkert även fortsättnings-
vis att välja traditionella tjänster. Det passar 
inte alla att sköta sina egna visningar. Ande-
len affärer som förmedlas genom tjänster 
som vår kommer dock att öka. Möjligheten 
att få bättre kontroll över sin försäljning och 
att man sparar kanske 50 000 kr eller mer på 

arvodet i kombination med nya digitala kon-
sumentbeteenden talar för det.

Har du något tips till dem som funderar 
på att sälja sin bostad?
Mitt tips är att försöka undvika att hamna i 
tidspress. Vår erfarenhet är att när man kan 
sälja utan tidspress så gör man bäst bostads-
affärer. 

Jag tycker också att man skall anlita oss 
på Privatmäklaren. Har man tid och intresse 
för att engagera sig lite extra i sin bostadsaf-
fär så kan man få både bättre betalt och spara 
stora pengar.

FÖRETAGSPRESENTATION

PRIVATMÄKLAREN – TILLSAMMANS
 FÖR EN BÄTTRE BOSTADSAFFÄR!

Carl Treodsson, 
VD på Privatmäklaren 

svarar på frågor.

Med vår modell 
får man mer insyn 
och bättre kontroll

Carl Treodsson 

WWW.PM.SE 
010-762 62 10 |INFO@PM.SE

Roslagsgruppen är ett företag med lång
erfarenhet. Idag drivs företaget av Magnus Söderman. 

Johan Karlén och Christer Öberg som ett heltäckande byggentreprenad-
företag med ett brett tjänsteutbud. Under ett och samma tak finns de 

flesta yrkeskategorier som behövs för att utföra ett byggprojekt som total-
entreprenör. Vi utför såväl stora som små byggnationer och strävar alltid 

efter att våra kunder ska vara helt nöjda med utfört arbete och vår service. 
Effektivitet, flexibilitet och kvalitetsmedvetenhet präglar företaget.  

Genom åren har vi byggt exklusiva arkitektritade villor och renoverat 
putsade fasader men också byggt uteplatser och anlagt swimmingpooler. 
Under ett och samma tak finns de flesta yrkeskategorier som behövs för 
att utföra ett byggprojekt som totalentreprenör. Våra kunder återkommer 

och det är vi stolta över. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb. Våra 
kunder ställer höga krav på oss och vi gör vårt yttersta för att förverkliga 

deras drömmar, oavsett om det handlar om att bygga ett nytt hus, renove-
ra badrum eller lägga om taket. Inget uppdrag är för stort eller för litet. 

Oavsett byggprojekt tar vi alltid ett helhetsansvar. 

EN HELTÄCKANDE BYGGARE

www.roslagsgruppen.se | kontakt@roslagsgruppen.se | 08-768 53 00
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I Spanien bor i dag över 90 000 svenskar per-
manent, ungefär lika många som bor i Jönkö-
ping.

Många svenska köper också sommarbostad 
i landet och Spanien är fortsatt den mest efter-
traktade bostadsmarknaden utanför Sverige, 
enligt Bjurfors. Under årets första nio måna-
der har drygt 3 000 svenskar köpt bostad i 
Spanien, enligt statistik från Registradores. 
Därmed kan 2018 bli det första året i historien 
när antalet svenska bostadsköpare i Spanien 
överstiger 4 000.

– Förr i tiden var det mest pensionärer 
som köpte bostäder i Spanien. Idag ser det helt 
annorlunda ut. Nu är det singlar, unga par och 
barnfamiljer som syns i statistiken. I stället för 
att köpa ett fritidshus i Sverige så investerar 
man i en bostad i Spanien, säger Fredrik Kull-
man.

Enligt honom är det genomsnittliga priset 
för ett svenskt bostadsköp i Spanien cirka 2,2 
miljoner kronor. Bjurfors uppskattar också att 
runt en av fem svenska bostadsköp i Spanien 
görs av en grupp personer som har gått ihop 
för att köpa en gemensam semesterbostad. 
Ofta rör det sig om familjemedlemmar men 
ibland också av ett kompisgäng.

– Trots att den svenska kronan har tappat 
i värde är prisnivån i Spanien fortfarande att-
raktiv och bostadspriserna i landet ser ut att 
fortsätta stiga framöver, säger Fredrik Kull-
man.

Svenskar som lånar pengar till en bostad 
i Spanien gör oftast det av en inhemsk bank. 

Spanska banker är vana vid utländska bostads-
köpare och lånar gärna ut pengar till skandi-
naver, med den spanska bostaden som pant. 
Hur mycket bostadsköparen får låna beror 
såklart på den personliga ekonomin men en 
tumregel är att det krävs en insats på mellan 
30-50 procent av bostadens värde. I samband 
med köpet tillkommer kostnader för inskriv-
ning och advokat med mera vilket brukar 

ligga på mellan 10 till 15 procent av köpeskil-
lingen.

– En bra mäklarbyrå har stenkoll på kost-
naderna för ett bostadsköp i utlandet. På Bjur-
fors har vi mäklare på plats i Spanien som 
både kan språket och känner till kulturen. 
Vi erbjuder alltid rådgivning i samband med 
köpet och guidar dig genom hela köpproces-
sen, säger Fredrik Kullman.

SVENSKAR REKORDKÖPER 
BOSTÄDER I SPANIEN

Antalet svenskar som 
köpt bostad i Spanien 

har tiofaldigats under de 
senaste tio

åren och 2018 ser ut att 
bli ett rekordår.

– Spanien är en 
överlägsen favorit hos 
svenska folket, säger 

Fredrik Kullman, vd
Bjurfors Stockholm och 

utland.

I stället för 
att köpa ett 
fritidshus i 
Sverige så 
investerar man 
i en bostad i 
Spanien
Fredrik Kullman

Entrétak som passar såväl till 
villor, flerbostadshus som 
kontor- och industrifastigheter. 
Besök oss på www.designtak.se

FLERA TAK GÅR ATT 
FÅ MED INFÄLLDA 

SPOTLIGHTS

DESIGNADE ENTRÉTAK
Förändra ditt hus och få en exklusivare tillvaro med våra entrétak!

ETT TAK FÖR 
VARJE STIL, 

TYCKE OCH SMAK!

Som privatperson kan du köpa ditt tak genom:

www.designexternal.se www.bygghemma.se



När en hiss varit i drift i cirka 20−25 år 
behöver den genomgå en renovering. 
Det är viktigt för att hissen ska fortsätta 
vara säker att använda och för att undvika 
oplanerade driftstopp. Det mest
kostnadseffektiva och miljövänliga 
alternativet är att modernisera hissen. 
Det innebär att man behåller så många 
originaldelar som möjligt och bara byter 
det som är trasigt eller inte klarar 
dagens krav.  

FÅ GRÖNT LJUS FÖR HISSEN 
MED MODERNISERING

Att välja modernisering ger minst 50% 
lägre miljöpåverkan. Om vi ska bidra 
till en hållbar utveckling enligt FN:s 
hållbarhetsmål, bör modernisering 
därför alltid väljas framför nyinstallation.

Pontus Ärlerud, VD Motum

”

Motum  – hela Sveriges hiss- och portleverantör

Motum AB  |  Ranhammarsvägen 29  |  161 11 Bromma  |  www.motum.se

www.hisscraft.se

www.motumsyd.se

www.hisscentralen.se

www.nordiskhiss.se

www.hissgruppen.se

www.nordiskhiss.se

www.itk.se

www.roslagenshiss.se

www.motumport.se

www.lyftservice.se

www.portservice.sewww.vingahiss.se

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids 
största utmaning. Hissföretaget Motum förespråkar 
därför att man bygger om sin gamla hiss istället 
för att riva ut den gamla och bygga en ny. 

Vid en hissmodernisering byts alla komponenter 
som förbättrar säkerheten, energieffektiviteten  
och utseendet ut. Allt som fortfarande är i gott skick 
återanvänds, till exempel hisskorg, motvikt, gejder 
och schaktdörrar. Detta ska jämföras med en 
nyinstallation, då hisschaktet töms för att ge plats 
åt ett helt nytt hissystem. 

− Att välja modernisering är ingen kompromiss. 
Tvärtom har man som beställare alla möjligheter 
att påverka utseendet på hissen. Oavsett om man 
önskar en modernare design eller vill bevara en 
unik hiss från början av 1900-talet, säger Pontus 
Ärlerud, VD för Motum.

Att modernisera hissen är kostnadseffektivt 
eftersom arbetsinsatsen är cirka 100 timmar lägre 
än vid installation av en ny hiss. Eftersom så mycket 
som möjligt återanvänds är modernisering ett 
miljövänligare alternativ till att riva och installera nytt. 

En studie som hissföretaget Motum tagit fram 
tillsammans med Chalmers Universitet i Göteborg 
visar att modernisering kontra nyinstallation 
minskar belastningen på miljön lika mycket som 
det krävs för att producera en bil på 1400 kg.

− Att välja modernisering ger minst 50% lägre 
miljöpåverkan. Om vi ska bidra till en hållbar 
utveckling enligt FN:s hållbarhetsmål, bör 
modernisering därför alltid väljas framför 
nyinstallation, fortsätter Pontus Ärlerud.
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Genom att effektivisera inom olika områden 
hjälper Mantec företag att minska sina kostna-
der och öka intäkterna. Bolaget har varit verk-
samt i 20 år och har genomfört ca 500 projekt.

– Vi är verksamma i olika delar av värl-
den, dock mest i Norden och våra kunder är 
allt från medelstora till stora företag. Vi har 
bland annat genomfört projekt tillsammans 
med Autoliv, Husqvarna, Skanska, Stena, 
Trelleborg och Kinnarps, för att nämna några 
exempel. Just nu har vi många uppdrag från 
företag inom byggindustrin och automotive 
branschen, säger Göran R. Svensson, VD på 
Mantec Management och styrelseordförande 
i Mantec International.

Första fasen i ett projekt är oftast en för-
studie på ca tre kalenderveckor då konsulter 
från Mantec besöker företaget för att under-
söka vad som kan förbättras, berättar Göran 
R. Svensson och fortsätter:

– Vi tittar till exempel på hur mycket icke 
värdeskapande tid som finns, hur man kan 
förbättra och förenkla processerna, förkorta 
ledtider, reducera verksamhetskostnader och 
därigenom förbättra lönsamheten. Vi beräk-
nar hur mycket kunden kan spara genom att 
implementera förbättringarna och vad det 
kostar att genomföra dem.

Steg två i processen är att få förbättringarna 
genomförda, det tar oftast sex till nio månader 
och under den perioden är Mantecs konsulter 
på plats ute i verksamheten.

– Vissa kunder vill att vi fokuserar på alla 
delar av verksamheten, från administration till 
logistik och produktion, medan andra vill att 
vi ska hjälpa dem med ett specifikt område, 
säger Göran R. Svensson och fortsätter:

– I och med att vi har så lång erfarenhet, ser 
vi vad som behöver göras och vi har utveck-
lat metoder för att få det gjort. Vi följer även 
upp med förändringarna efter uppdragets slut 
för att se till att förbättringarna blir beståen-
de. De allra flesta av våra kunder blir väldigt 
nöjda och ber oss att fortsätta i en annan del 
av företaget. I flera företag har vi genomfört 
sammanlagt ett tiotal projekt. Vi har fått mer 
än 300 referensbrev från våra uppdragsgivare.

Effektivisering är Mantecs huvudområde 
men företaget arbetar även med att öka kun-
ders försäljning och att rekrytera och hyra 
ut chefer vid behov. Detta område växer nu 
snabbt.

– Vi tar in enbart konsulter som har tidi-
gare erfarenhet av att arbeta på chefsnivå. Det 
innebär dock inte att de måste ha var vd eller 
högsta chef. Våra ca 150 konsulter har alla 
varit  verksamma inom näringslivet ett antal 
år och har erfarenhet av förändringsarbete, 
vilket är viktigt eftersom det inte alltid är lätt 
att genomföra förändringar, avslutar Göran R. 
Svensson.

FÖRETAGSPRESENTATION

MANTEC EFFEKTIVISERAR FÖRETAG 
– samt rekryterar och hyr ut chefer

Konsultbolaget Mantec 
hjälper företag världen 

över att effektivisera 
sina verksamheter.

 – Vår långa 
erfarenhet och höga 

kompetensnivå gör att 
kunderna ofta 

kommer tillbaka, säger 
vd Göran R. Svensson

KORT OM MANTEC

Mantec är ett konsultföretag som hjälper 
sina kunder att öka deras effektivitet, 
reducera verksamhetskostnader, förkorta 
ledtider, förbättra leveransprecision, öka 
sin försäljning med mera. Mantec ger inte 
bara råd - vi implementerar. Vi hjälper 
kunden att få förbättringarna genomför-
da. Ett genomsnittligt projekt som berör 
en verksamhet om ca 200 anställda, upp-
når minskade kostnader om ca 20MSEK, 
det är i genomsnitt två till fem gånger 
högre än kostnaden att anlita Mantec för 
att genomföra projektet. Kontakta Göran 
R Svensson på 0706-318 618.Läs mer på: www.mantec.se

Göran R. Svensson

En ny typ av tryckta sensorer ska hjälpa byggföretag 
och husägare att upptäcka och begränsa fuktskador i 
ett tidigt skede!

Fuktskador kostar ofta stora summor att åtgärda. Enligt 
boverkets rapport från 2010 kostar fuktproblemen i Sve-
rige försäkringsbolagen 10 miljarder per år.
Men eftersom fastighetsägare inte alltid rapporterar 
fuktskador så är mörkertalet stort, uppskattningsvis
mellan 20 och 30 miljarder. 34 procent  av alla fuktska-
dor är så kallade ”långsamma fuktskador”, små problem
som över tid blir mycket kostsamma. Flertalet av dessa 
skador hade med hjälp av FUKTSENSORN® kunnat hit-
tas och åtgärdas innan skadan blir oreparerbar.

Ofta är fuktskador tidskrävande och kan bli mycket 
kostsamma om problemet inte upptäcks i tid. InviSense 
fuktsensor är produkten som hittat lösningen.
InviSense fuktsensorer är endast någon hundradel mil-
limeter tjocka och upptäcker fuktskador i alla typer av 
fastigheter innan det är för sent.
På så vis kan man reducera kostnaden samt förhindra 
eventuella hälsorisker som kan orsakas av fuktskador.

Det finns flera saker som gör fuktsensorn högintres-
sant för byggföretag och husägare.  Att sensorn är så 
pass tunn gör att den kan placeras innanför tätskikt i 
känsliga områden, exempelvis i våtutrymmen och under 
golvet innanför balkongdörrar. Den kan även placeras 
under fasaden, i kök, källare och andra utsatta delar av 
konstruktionen. 

Fuktsensorn överför data trådlöst till den handhållna 
skannern. Det innebär att den enkelt kan läsas av utan 
att man behöver göra ingrepp i konstruktionen, till ex-
empel bryta upp väggar eller golv. 

Med hjälp av de nya fuktsensorerna kan man upptäcka 
förhöjda fuktnivåer i ett tidigt skede – vilket i sin tur 
innebär att man snabbare kan göra rätt insatser för att 
begränsa omfattningen av eventuell fuktskada, fatta be-
slut om renovering är nödvändigt eller inte.

– Lösningen innebär att man kan kvalitetssäkra nypro-
ducerade och renoverade bostäder. Fuktsensorns för-
delar är viktigt för byggföretagen samt fastighetsägaren 
både ur ett hållbarhets samt garantiperspektiv.
Förutom att ägaren alltid kan vara säker på att fastighe-

ten är i gott skick kan man även vid försäljning bevisa 
detta vid överlåtelse. Dels för att höja fastighetens vär-
de, men likväl för att undvika eventuella garantifel.

Läs mer om fuktsensorn på www.duri.se

För mer info kontakta
Robert Waldenborg 
tel 076-11 12 790
robert.waldenborg@duri.se     

Flertalet fuktskador skulle kunna begränsas 
om de upptäcktes i tid

KOLUMN  

Trygghet 
i en liten ask.
Mät fukten trådlöst med FUKTSENSORN®, 
en framtidssäker lösning. FUKTSENSORN

Mätbar framtid

®

Duri Svenska AB 
Kryptongatan 1, 431 53 Mölndal 
Tel 031-706 19 10

”Nu kan vi mäta utan att behöva bryta upp tätskikt och andra 
konstruktioner för att kontrollera misstänkta fuktskador…”
Boxholmshus

“FUKTSENSORNs sensorer ger våra hyresgäster 
ett tryggare boende…”
LE Lundbergs

”Med hjälp av FUKTSENSORNs sensorer kan vi förutse 
och förebygga problem med limmade plastmattor…”
Lejonfastigheter

”FUKTSENSORN stöttar oss i vårt kvalitetsarbete.”
Fuktsakkunnig PEAB

Vad säger 
kunderna?

Den passiva sensorn placeras 
bakom tätskiktet och läses 
enkelt av med fuktskanner.

• Självhäftande passiva fuktsensorer
Obegränsad drifttid.

• Avläsning med trådlös fuktskanner
För automatisk analys och molnlagring av data som ger dig 
och kunden en framtidsäkrad byggnation.

• Lättanvänd och mångsidig
Kan installeras under tätskikt i våtutrymme och andra 
normala byggnadsmaterial. Fungerar även i fasader samt 
under plastmattor och flytspackel.

• Kan integreras med andra system
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– För Scale HC3 gäller "Less Is More": det 
är marknadens snabbaste virtualiserings-
plattform och samtidigt den enklaste. Den 
fungerar som ett väl avvägt och genomtänkt 
spel, med fler bollar direkt på mål, mindre 
dribblande och färre omvägar. Det är vack-
ert väder, grönare gräs, vitare linjer som leder 
till tydligare mer fokuserat spel, säger Per-Ola 
Mård, vd på Data Resilience, som är speciali-
serade på virtualisering.

Efter att ha följt Scale Computing på nära 
håll sedan 2012 och investerat i utrustning 
och utbildning förutsåg Per-Ola Mård tidigt 
den potential och så småningom den mog-
nad som gjorde att de kunde gå ut till kund 
och inte säga att de skulle lägga till ytterligare 
saker för att förbättra, istället så kan kunden 
i och med HC3 ta bort saker.

– Vi tar bort, ersätter och förenklar vilket 
skapar en miljö som i stort sett är självgåen-
de, säger han, och fortsätter:

– Resultatet av en meningsfull teknisk 
förändring handlar om att få tillbaka tid och 
inte behöva ägna nätter och helger för att 
fixa saker. Underhåll av systemet sker dag-
tid helt utan att störa verksamheten. Scale 
Computing testar alla delar kontinuerligt 
och när det väl ligger i kundens system så är 
allt, så att säga avlusat. En traditionell virtu-
alisering kan ta veckor, vi sätter upp HC3 på 
1 timme och 20 minuter. I jämförelse med 
andra produkter så är Scale Computings 
HC3-plattform det närmaste man kan kom-
ma för att uppfylla kraven på enkel hante-
ring och kostnadseffektivitet.

SIS Swedish Standards Institute samt 
Tryckerikoncernen Västsvenskt Tidnings-

tryckeri AB, V-TAB, som för övrigt tryckt 
tidningen du håller i handen, genomförde sitt 
teknikbyte med HC3 från Scale Computing 
för ungefär 18 månader sedan, med det tyd-
liga målet att minska kostnader och effektivi-
sera IT-infrastrukturen. De funderade på att 
outsourca sin IT-miljö men valde att satsa på 
Scale Computing som bygger på en så kallad 
hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, som 
har den fördelen att den kombinerar server, 
lagring, nätverkshantering och virtualisering 
i ett paket som integrerats i förväg och som 
ger kunden hög säkerhet och kontroll av de 
egna systemen. Inga licenser hanteras i HC3, 
allt ingår, och uppgradering av hela systemet 
sker med ett enda klick i admin gränssnittet: 
helt utan störning för verksamheten.

– En jämförelse med andra liknande pro-
dukter visar att kunderna får betala för en 
mängd funktioner som de ändå inte använ-
der till skillnad från HC3 som visserligen inte 
har lika många funktioner men ändå inne-
håller allt man behöver för både virtualise-
ring, katastrofåterställning och hög tillgäng-
lighet. Det är som en viktväktarkur för er IT, 
en massa fläsk som försvinner och du rör dig 
både fortare och lättare efter en kur HC3, 
säger Per-Ola Mård.

Det är fullt möjligt att med den nya tekni-
ken göra en mycket snabb utrullning av HC3-
kluster på två orter på en och samma dag.

– Vi riktar oss till såväl små och medel-
stora företag som stora koncerner med geo-
grafisk spridning. Där man till exempel finns 
på platser där det inte finns tillgång till lokal 
teknisk kompetens. En kritisk produktions-
ort måste ha nära till ett system som fung-
erar dygnet runt, men som kräver minimal 
hantering. Med Scale kan du sprida ut HC3 

överallt och sedan mycket enkelt säkra hem 
kritisk information och kritiska system till 
huvudkontoret. Din virtuella maskin snurrar 
alltid, från det att du slår på den till en dag 
om kanske 15 år när du av någon anledning 
bestämmer dig för att stänga den, säger han.

Data Resilience AB har agentur för HC3 
i hela Norden och i Baltikum men fokuse-
rar för närvarande på Sverige och man rik-
tar sig till alla branscher. 

– De kan vara lokala bankkontor eller 
livsmedelskedjor, där man måste ha en enkel 
och säker drift lokalt, och där all data säkras 
upp mot huvudkontoret. Det kan vara indu-
striföretag som inte vill lägga ut allt i mol-
net på grund av brister i säkerhet. Eller pro-
gramutvecklingsbolag som behöver skyd-
da känslig information. Kostnaderna här är 
förutsägbara och produkten är skalbar. Du 
kan enkelt lägga till kapacitet i takt med att 
ditt företag växer. Komplexiteten ökar inte 
bara för att omfattningen blir större till skill-
nad från traditionella system som ofta blir 
allt mer komplicerade i takt med att dessa 
växer. HC3 är all-inclusive, där kostnaden 
är förutsägbar och låg: vi reducerar risk och 
bygger trygghet för kunden, avslutar Per-
Ola Mård.

Läs mer på www.scale.se
För ytterligare information kontakta oss 

på  info@dataresilience.com

FÖRETAGSPRESENTATION

SCALE HC3
– ROBUST, ENKEL & LÖNSAM

Varje organisation 
söker ständigt efter 
sätt att minska total 

ägandekostnad för sin IT 
infrastruktur. Scale HC3 

sänker kostnaden både på 
kort och lång sikt.

Per-Ola Mård

KORT OM SCALE HC3

Virtualisera: Scale erbjuder 
marknadens enklaste och mest 
prisvärda virtualiseringsplattform 
genom ett komplett 3-noders HC3 
kluster med resurser för 40 - 60 
virtuella maskiner som inkluderar 
alla nödvändiga servrar, lagring och 
virtualisering, inklusive 24x7 premium 
support.

Förenkla: Scale HC3 är en skalbar 
och nyckelfärdig infrastruktur som 
är lika lätt att hantera som en enda 
server. Designad speciellt för IT-
generalister och perfekt för dem som 
ännu inte har infört virtualisering på 
grund av komplexitet och kostnad. IT-
generalisterna erbjuds nu möjligheten 
till applikationer med hög tillgänglighet 
till en låg kostnad.

Spara: Totalkostnaden reduceras 
genom färre enheter och därmed 
ett minskat behov av el, kyla 
och kvalificerad och dyr teknisk 
administration och kompetens. En 
smart IT infrastruktur som regleras 
efter verksamhetens behov minskar 
total kostnad. Det ger mer pengar 
över till att utveckla verksamheten. 
Scale HC3 är en helt unik 
virtualiseringsplattform som är robust, 
enkel och lönsam.

FOTO: JULIA MÅRD
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– Det är lite som när vi fick smart-telefoner. 
Vi är i början av en utveckling. Det var näs-
tan ingen som kunde förutse vad den skulle 
användas till mer än att ringa med, säger Mats 
Dunmar som arbetar med digitalisering av 
Skanskas bostäder, bland annat Smarta Hem. 
Däremot kan man förutse att ett liv i ett smart 
hem kommer att innebära stor flexibilitet. 

Jämfört med telekombranschen och bilin-
dustrin är bostadsmarknadens aktörer lite trö-
gare när det gäller implementering av digital 
teknik. Inte så konstigt med tanke på att pro-
cesserna är långsammare och att bostäder är 
sådant som tar längre tid att färdigställa från 
ax till limpa.  

– Vi ligger en aning efter bilindustrin som 
snart har självkörande bilar till försäljning. 
Idag finns det bostäder som är uppkopplade 
och som gör enklare saker. Men jag och vi på 
Skanska ser framför oss att hemmen utrustas 
med en form av AI. 

På samma sätt som varje ny modell av en 
självkörande bil uppgraderas med ny och mer 
avancerad digital teknik som är intelligenta-
re än den föregående modellen, kommer var-
je ny lägenhet som byggs att innehålla tek-
nik som är en nivå upp från tidigare lägenhe-
ter. Mats Dunmar ser framför sig fem områ-
den som kommer att ge de som bor i smarta 
hem ett mervärde. De är hållbarhet, säkerhet, 
trygghet, underhållning och bekvämlighet.

– Inom områdena möjliggörs bättre resurs-
hållning och energisnålhet. Övervakning och 
skydd mot yttre hot och inbrott ökar. Trygg-
heten ökar när boendet bättre kan undvika, 
och åtgärda, eventuella bränder och vatten-
läckage. Boende får ökad bekvämlighet när 
vardagssysslor, leveranser och annan ser-
vice automatiseras. Men även styrning och 
utformning av skräddarsydd underhållning 
ger ett mervärde. 

Nycklar kommer inte att behövas. Fastig-
heten har digitala lås istället för nycklar, vil-
ket skulle minska riskerna för inbrott och 
skadegörelse. De digitala låsen är dessut-
om utbytbara och personliga och fungerar 
enbart för dig, kanske via fingeravtrycksigen-
känning eller ögonscanning. Låsen kan ock-
så programmeras så att de endast är öppna 
för exempelvis hemtjänst och vårdpersonal 
under fasta och förutbestämda tider, som all-
tid är samma annars släpps man inte in. Din 
bostad kommer att kunna förutse dina behov 
när det gäller el, värme, ventilation och vat-
tenförbrukning. 

– Kanske hör den av sig och frågar om du 
vill boka den lediga tvätt-tiden på lördag för-
middag, eftersom du brukar tvätta då. Eller så 
hör den av sig och undrar om du vill boka går-
dens gemensamma grill när den är ledig. Ur 
säkerhetssynpunkt kan lägenheten höra av sig 
och berätta att balkongdörren står öppen och 
att belysningen i hallen är tänd, samtidigt frå-
gar den om allt är som det ska. 

Ju smartare ditt hem blir desto mer kan det 
uträtta för dig. Steg ett är att utrustningen i 
ditt hem är sammankopplad och uppkopplad 

utåt. Steg 2 är att din bostad är kopplad till 
andra bostäder, så att lägenheterna kan prata 
med varandra för att utbyta information och 
steg tre är att man är kopplad till samhället i 
övrigt. 

– Idag är det allt med elektronik som kom-
mer att kopplas upp först. Sedan kan det vara 
svårt att förutse men troligast blir det säkerhet 
och trygghet som blir nästa steg och som kan 
ses som ett basbehov. Vård och liknande får 
nog ses som tillval, än så länge. Lite mer uti-
från ditt personliga behov.

Än så länge är ett smart hem något du kan 
välja. Men det kommer inte att vara så särskilt 

länge till. Mats Dunmar menar att det hände 
något i folks medvetande kring smarta hem 
under 2016/2017. Acceptansen för den digi-
tala tekniken ökade och nu har man lämnat 
stadiet med early adopters och gått över till 
det man kallar early majority. Idag tror Mats 
att man nått upp i cirka 30 procents acceptans 
i befolkningen. Inom ett par år är man uppe 
i 50, och då har man nått den kritiska massa 
som gör att det kommer att införas bred front. 

– En del av de företag som säljer nyckelfär-
diga villor har redan smarta hem som stan-
dard i sitt utbud. Det är alltså inget tillval 
längre. Det visar på att utvecklingen kommer 
att gå snabbt de närmaste fem åren. 

ETT SMART HEM ÄR 
SOM EN SJÄLVKÖRANDE BIL
Ett hem som hjälper dig 
genom att förutse dina 

behov där bostaden hela 
tiden kommer att ligga 
steget före. På samma 

sätt som utvecklingen går 
mot självkörande bilar så 

kommer varje lägenhet 
att gå mot att vara allt mer 

självgående. Skanskas Mats 
Dunmar menar att vi är bara 

i början av utvecklingen.

Ur säkerhetssyn-
punkt kan lägen-
heten höra av sig 
och berätta att 
balkongdörren står 
öppen och att be-
lysningen i hallen 
är tänd, samtidigt 
frågar den om allt 
är som det ska. 

Smarta hem ger dig flexibilitet och är något som kommer att erbjudas i alla boenden 
inom en relativt snar framtid, menar Mats Dunmar på Skanska.

FOTO: SKANSKA



FLER VÄLJER ATT 
GÖRA SINA 

FASTIGHETSAFFÄRER 
MED RESTATE.

VÄLKOMMEN 
DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter

·  Rådgivare vid 35 % av Sveriges 
bostadsrättsombildningar

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

·  Förvaltar 4 000 bostäder åt 
bostadsrättsföreningar

·  Biträder med fastighetsjuridisk
rådgivning

www.restate.se
info@restate.se • 08-402 10 00 • Kungsgatan 26 • 111 35 Stockholm
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Räcker det med att styra 
belysningen med en fjärrkontroll? 
Eller vill du gå längre och kunna 
tända lamporna på distans, få 
varning om brandvarnaren aktiveras 
eller push-notis om dörren öppnas? 

Med Nexas trådlösa produkter har 
du möjlighet att skapa ett riktigt 
smart hem utformat på dina villkor. 

www.nexa.se

Hur SMART 
vill du göra 
ditt HEM?

FÖLJ OSS

@nexasverige

FÖLJ OSS

@nexasverige

DN_bilaga.indd   1 2018-11-20   09:07

Mån-Fre 11-18   Lör 11-16 | Tegnérgatan 4 | 08-54548008 | gadstockholm@gad.se | www.gad.se/stockholm

G.A.D 20 år!
Jubileumserbjudanden: 

Mafrids och Fole matgrupp 20%

20%



*Sverige är fullt av människor som arbetar och tjänar 
pengar utan att vara fast anställda. Vissa driver eget, 
andra är projektanställda eller jobbar deltid. Faktum 
är att allt fler jobbar på det här sättet och ännu fler 
kommer göra det i framtiden. Samtidigt får många  
av de här företagsamma personerna inte ta bolån hos  
”gammelbankerna”. Trots god inkomst och stabil  
ekonomi. Konstigt, eller hur? Därför väljer vi att inte  
stirra oss blinda på anställningsform eller ekonomisk  
historik när vi hjälper till med bolån. Istället tittar vi  
framåt så att vanligt folk, med helt vanliga jobb, också  
kan skaffa sig ett eget hem. Rimligt tycker vi.

Bolån för 
vanligt folk*

NYHET!

Ansök direkt på nordax.se



FÖRLÄNG  
SÄSONGEN  
MED NOVALINE  
INGLASNING
MED ETT OPTIMALT ÖPPNINGS- 
SYSTEM SKAPAR VI MER  
UTRYMME PÅ BALKONGEN

För mer information om våra inglasningar eller för kostnads-
förslag, ring oss på 010-16 13 400 eller besök vår webbsida.

Orrekulla industrigata 61  |  425 36 Hisings Kärraalnova.se

Välj mellan Robust med 
stabila vertikala profiler   
och Clear utan profiler



DEN KOMPLETTA BYGGMÄSTAREN
SOM ERBJUDER HÖGKVALITATIVA TJÄNSTER 

Vi erbjuder bred kompetens, stort kunnande och äkta engagemang inom en rad 
olika byggområden. Oavsett om du vill genomföra en totalentreprenad, renovering, 

nybyggnation eller tillbyggnad är vi på Holmfast Byggtjänst en partner att lita på.

08-661 49 72   |   www.holmfast.net

Välkommen till
Holmfast Byggtjänst
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Med ordentlig planering kan uterummet bli 
verklighet.

– Balkongerna är en del av husets arkitek-
tur, så det är viktigt att man redan från början 
har funderat över hur de ska se ut och hur man 
vill kunna använda dem, säger Pär Haglind, 
vd för TBO Haglinds AB.

Företaget, som funnits sedan 1970, är 
familjeägt och unikt i det att de hanterar hela 
processen från ritningar, bygglov, konstruk-
tion, tillverkning till själva bygget.

Hur går det då till om man vill renovera, 
glasa in eller bygga nya balkonger?
– Ett gott råd är att om man vill glasa in sin 
balkong så bör man försöka få med sig sina 
grannar, är man fler så blir priset betydligt 
bättre. Tänk också på att skaffa ett samarbet-
savtal med leverantören på tre, fyra år om fler 
vill satsa på en inglasning, säger Pär Haglind.

– Många gånger är det en bostadsrätts-
förening som tar kontakt med oss, och det 
första steget är helt enkelt att vi träffas och 
går genom de önskemål som finns och tit-
tar på hur fastigheten ser ut. Sen åker vi hem 
och ritar och räknar fram en offert. I vissa fall 
låter vi vår arkitekt göra ett bildmontage så att 
föreningen får en bättre bild av hur det skulle 
kunna se ut när det är klart.

När man väl är överens så skriver man avtal.
– Det finns en del fallgropar som man bör 

vara uppmärksam på, i många fall är det en 
bra idé att det finns en extern konsult som 
kan hjälpa föreningen att driva arbetet framåt. 
Byggprocesser är omgärdade av en rad regler 
och bestämmelser som anger både rättigheter 

och skyldigheter. Tänk också på att det bolag 
man anlitar är ett stabilt företag med bra för-
säkringar, om något skulle hända så vill man 
att bolaget ska kunna hantera det.

Väljer man ett etablerat bolag som är 
medlem i Balkongföreningen Norden, så bor-
gar det för både kvalité och säkerhet.

Pär Haglind förordar att i de fall det är en 
bostadsrättsförening som ska bygga balkonger 
så bör man i första hand söka bygglov och 
sedan hålla extra föreningsstämma.

– Om man håller stämman först så finns 
en risk att det som stämman beslutar inte får 
godkänt bygglov och då tvingas man göra hela 
proceduren igen.

När avtal, bygglov och beslut är fattade så 
börjar själva bygget. 
– Vi mäter och konstruerar balkongerna, vi 

informerar alla boende om när arbetet ska ske 
och sen är det faktiskt mest en fråga om att 
sätta igång och när bygget är klart så blir det 
besiktning.

Vad är det för typ av  
balkonger som efterfrågas?
– De flesta vill ha stora balkonger. Ett  
tips är att inte krångla till det för myck-
et utan försöka hitta en nivå som kan  
godkännas. Oavsett vilka önskemål man 
har så ska ett ritat bygglovsförslag gå gen-
om byggnadsnämnden. Därför måste man  
ta hänsyn till hur fastigheten ser ut så  
att man inte förstör dess karaktär. Mån-
ga gånger så lämnar vi två förslag på bal-
kongernas utförande vilket ofta underlättar 
beslutsprocessen.

Många drömmer om en 
balkong – en grön oas 

som tillåter egen odling 
mitt i staden – och om 

den är inglasad blir den 
ett uterum som förlänger 

sommaren.

HÄRLIGT UTERUM 
– SÅ GÅR DET TILL ATT BYGGA BALKONG

Pär Haglind, vd för TBO Haglinds AB.

FÖRE EFTER
Bostadsrättsföreningen Västhaga i Västerås, före och efter renoveringen.

Svensk och  
internationell  
affärsjuridik

Som medlem i ILN – International Lawyers  

Network – ett av världens största  

affärsjuridiska nätverk, har vi starka band  

till ledande advokatbyråer över hela världen.

www.ekenbergandersson.se
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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

0200-232023



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



 

Använd utdragbara backar för dina 
kläder, så att du snabbt hittar vad 
du behöver på morgonen. Delar du 
av backarna i mindre fack får var 
sak en dedikerad plats.

Väggskenor placerade i olika höjd anpassar enkelt  
förvaringen efter familjens medlemmar. En stilren  
skohylla håller dina skor borta från golvet, i den lilla hallen.

Elfa fyller 70 år –  
jubileumsskohylla!

Hallen är det första du möter. Den ska välkomna dig efter en dags arbete och göra dig glad över 
att vara hemma igen. Här måste familjens alla prylar och intressen kunna samsas. Och just här 
brukar skor, väskor, jackor, post, nycklar, träningsutrustning och andra saker slåss om utrymmet. 
Här delar jag med mig av mina bästa förvaringstips.

”Mitt allra bästa 
tips är att tänka 

långsiktigt redan 
från början”

Elfas Förvaringsexpert tipsar:  
Så skapar du plats  
och lugn i hallen i höst

Använd utrymmet hela vägen upp till taket 
och sortera dina vinter- och sommarskor 
efter årstid. 

Häng långa rockar och korta 
jackor på olika ställen, så att  
du kan utnyttja ytan under  
de kortare plaggen.

Dela upp förvaringen i olika 
avdelningar, en för varje 
familjemedlem. Komplettera med 
krokar undertill för att enkelt hänga 
upp kläder och väskor.

Christine Dalman, 
Förvaringsexpert på Elfa, 
ger sina bästa tips.

Behovet av effektiv förvaring tycks aldrig ta 
slut. Det verkar vara mer sant nu än någonsin. 
Vi samlar på oss allt fler prylar och har många 
tillfälliga förvaringslösningar*. Den här tiden 
på året märks det kanske tydligast i hallen. 
Trängs sommarens skor fortfarande med 
höstjackor och vantar även hemma hos dig?  
 Säsongsskiften är en stor utmaning för de 
flesta familjer. För att behålla ordningen gäller 

det att tänka till lite extra redan när du planerar 
din förvaring, så att du utnyttjar den  plats du 
har på bästa sätt.  
 Mitt allra bästa tips är att tänka långsiktigt 
redan från början. Till exempel genom att välja 
en lösning som håller över tid och kan förändras 
när dina behov förändras – som när sommar 
blir höst eller två blir tre.

Ett sätt att skapa lugn i hallen 
är att sätta skjutdörrar framför 
förvaringssystemet. Med dörrar 

som hängs från taket blir det 
dessutom enklare att städa, 

eftersom golvet hålls fritt.

8 SMARTA TIPS FÖR HALLEN

Ett smart sätt att dra nytta av det utrymme du har, 
är att kombinera djupa hyllor med grundare.

Komplettera med krokar för att 
hålla reda de små prylarna. 
Häng till exempel upp skohorn  
eller nycklar, så att de blir lätta 
att komma åt. 

* Källa: Elfa förvaringsrapport 2017



Tel: 031-750 87 00   www.svema.se   
E-post: info@svema.se   

Sluta gissa,
vi ger er svaret.

VarumärkesBarometern ger er insikten om hur ert varumärke 
uppfattas på marknaden i form av kännedom, omdöme och lojalitet.

Verkar detta intressant och ni skulle vilja veta hur ert varumärke uppfattas av marknaden, maila till info@svema.se
De 2 första som anmäler sitt intresse till oss erhåller en VarumärkesBarometer i Dagens Industri som genomförs i 
december 2018 kostnadsfritt*, undersökningens ord.pris 39 900kr.
* Ingen bindningstid. Vill ni läsa mer om oss vänligen gå in på www.svema.se eller kontakta oss på 031-750 87 00

SveMa har sedan 1985 hjälpt företag i olika branscher att undersöka
hur de uppfattas på marknaden och levererat en tydlig och lättolkad
marknadsrapport. Varumärken lever i din målgrupps medvetade
varje dag, men vet ni egenligen hur väl igenkända ni är samt vad ni
associeras med? VarumärkesBarometern är verktyget som hjälper
kunder att få kontroll över sitt varumärke som levererar trygghet
över tid. På ett innovativt och lättarbetat sätt hjälper SveMa stora
och små företag att maximera sina möjligheter med ökad insikt. 



Hantverk.  
Kvalitet. Service.
Vi är tätskiktsentreprenörer med bred och djup kompetens som sträcker sig från 
yttersta delen av ditt tak till djupet av din brunn. Vi börjar med att titta på förutsätt-
ningarna, sedan hittar vi den bästa lösningen för just dig.

0771 - 401 300
www.hagmanstak.se
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Helmassiva träkök - mycket bättre.

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

Rådmansgatan 35, Stockholm   
House of Kungsäter Kök

Tak Compagniet Sverige AB är ett väl etablerat företag 
sedan 1983, och vi har lagt mer än 4 000 000 m2 tak i 
hela Sverige.  Vi är ett företag med stor bredd, kunskap 
och erfarenhet, och vi har över trettio års erfaren-
het av utveckling, renovering och projektledning av 
tak arbete. Detta ger våra kunder en fast ram och ett 
effektivt resursutnyttjande vid renovering av deras tak. 
Tak Compagniet är specialister på tegeltak, betongtak 
och papptak.  Vi levererar kompletta tak med taksäker-
het, taktvattning, plåtarbeten, takfönster med mera.

Att vi har lagt över 4 000 000 m2 tak sedan 1983 visar 
ju på ett stort förtroende från våra kunder.

–  Vi vågar påstå att Tak Compagniet är det tryggaste och 
lön sammaste alternativet.

  Sverige har 10 000-tals läckande tak

www.takcompagniet.se    08-667 07 20    info@takcompagniet.se     Artillerigatan 26    114 51 Stockholm

Kontakta oss för 
mer information:

  – Inget av dem är levererat och monterat av oss

Vi täcker hela Sverige!

”På vår bostadsrättsförening ”HSB Brf Fjädern” 

i Nacka lade Tak Compagniet AB om 9.000 m2 

tak. ”Tak Compagniet har utfört ett 

fantastiskt arbete på våra tak. Dom är väldigt 

professionella och arbetet utfördes helt utan 

anmärkningar från vår externa 

besiktningsman. Arbetet var dessutom fullt 

färdig på endast 5 månader.” Tak Compagniets 

montörer är väldigt trevliga och har en 

fantastisk ordning på arbetsplatsen.”

– Dusko Susnjar ordförande  Brf Fjädern Nacka
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En av de stora finesserna är att de studerande 
gör mycket praktik. Det betyder att du som 
företagare har möjlighet att få en praktikant 
med en hög grundnivå och som är anställ-
ningsbar direkt efter utbildningen. Du sparar 
både tid och pengar på detta.

– Vårt uppdrag är att se till att arbetslivet 
får rätt kompetens. De studerande förbereds 
för en yrkeskarriär genom bland annat prak-
tiken. Branschföretagen hittar redan då kva-
lificerad personal som passar företaget. På 
så sätt slipper man lägga pengar på rekryte-
ringsarbete. Vi har examinerat runt 2 000 stu-
derande sedan 2006 inom olika yrken. Sex 
månader efter examen har 9 av 10 jobb. En 
stor del av den framgången ligger i att företag 
och branschorganisation är med och utfor-
mar utbildningarna. Detta borgar också för 
bra kvalitet på de examinerade. Det är bara att 
höra av sig till oss så hjälper vi till och förmed-
lar studerande till er, säger Håkan Sundborg 
chef för yrkeshögskolan på Xenter. 

Ett av branschföretagen som tagit yrkes-
högskolan på allvar och engagerat sig i fastig-
hetsförvaltarutbildningen på Xenter är Balder 
med 450 anställda i Sverige och ett stort fram-
tida rekryteringsbehov. Företaget har flera stu-
derande på praktik idag och har för avsikt att 
fortsätta satsa på detta.

– Balder har en ganska låg snittålder på 
sina tjänstemän. Vi vill fortsätta att ge unga 
människor som kommer från en yrkeshögsko-

le- eller annan utbildning chansen att utveckla 
sig själva och oss som bolag. Genom prakti-
kanterna får vi en föryngring och diversifie-
ring av fastighetsbranschen med flera som 
kan berika oss. Praktikperioden är fantas-
tisk. Vi får chansen att träffa framtidens kolle-
gor och presentera oss för framtida arbetssö-
kande. Varje företag i branschen är unikt och 
genom praktiken får de studerande lära känna 
oss på Balder, säger Niklas Dabrowski på Bal-
der i Stockholm.

Jan Gösbeck på Fasticon menar att många av 
de som kommer från YH-utbildningen fastig-
hetsförvaltare på Xenter ofta har en praktisk 
kunskap som personer från högskola/univer-
sitet kan sakna. 

– Vi ser en fortsatt mycket stor efterfrågan 
på Fastighetsförvaltare och satsar gärna på 
engagerade personer som utbildats på Xenter. 
Vi har redan mycket bra intryck och erfaren-
heter av det samarbete vi har med både pågå-
ende och examinerade studenter. YH-förval-
tare har värdefull praktisk kunskap som per-
soner från högskola/universitet ibland kan 
sakna. Kombination med engagemanget och 
inställningen till att även arbeta praktiskt ger 
dem en bredare och snabbare väg in i yrkes-
rollen, Jan Gösbeck – Partner/VD Fasticon 
Support.

Xenter ligger i Tumba ca 25 min 
från Stockholms central med pendeltåg 

www.xenter.se

SMART GENVÄG TILL REKRYTERING
Behöver du fler 

medarbetare med 
rätt kompetens till ditt 

fastighetsföretag, men 
har svårt att hinna med 

att rekrytera och utbilda? 
Då ska du vända dig till 
yrkeshögkolan Xenter i 

Tumba. Där utbildas varje 
omgång 38 potentiella 

fastighetsförvaltare under 
2,5 år. Alla får adekvat 

utbildning för att kunna 
börja i fastighetsbranschen. 

Studerande i Xenters hisslabb.Hiss- och 3D-företagen har flera gånger använt konferensanläggningen.

Ena dagen är 
inte den andra lik. Det 
är högt och lågt och jag 
drivs av att få arbeta 
med människor och 
under eget ansvar.

 Arez Aldalo, prak@kant på JM Fas@gheter



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

Komplett duschset med 
75 cm duschstång. Slimmad 
design. Med limremsa för 
applicering mot vägg. Inga 
skruvar behövs.

Twice vikbar duschvägg
Tack vare att Twice-dörrarna kan vikas på 
mitten, lämpar de sig extra bra för det trånga 
badrummet. Montera Twice i ett hörn eller i 
nisch. Twice-väggarna finns i storlekarna 70-
120 cm. Se vårt övriga breda duschväggs-
program på vår hemsida. 

Hörn

Nisch

Äv
en

 vä
ggfästen medföljer

Takduschset 
för montering på 

utanpåliggande rör.

Först i Sverige!

Duschset och duschväggar från Arrow

NYHET 
2018

10 ÅRS 
GARANTI

NYHET 
2018

Sj
älv

häftande

In
ga

 ve
rktyg behövs



Nivågivare IP68 för montering under vatten eller
i fuktig miljö till temperatur upp till 150°C.
Tillverkas i vår fabrik i Östhammar och marknadsförs
globalt under vårt varumärke NIVAKT

Givare för ventilation och energimätning

Temperatur-fukt-luftflöde
i samma givare med Modbus

Dränkbar till 400 m, IP68 + IP69K
M12 Sn=10mm, M18 Sn=20mm
Ingen reduktionsfaktor för CU, AL

Induktiv M5 givare, IP67, front IP68, 150bar.
Avstånd mot AL, CU, FE, 3 mm.
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Deras inlägg bygger på ett svenskt patent 
som utvecklats under 20 år och har förtro-
endet att tillverka åt Svenska Försvaret, sto-
ra byggföretag och olika typer av verksam-
heter, på sportsidan har vi anlitats av utöva-
re inom olika sporter upp till landslagsnivå.

– Många gör gipsavgjutningar i liggan-
de och obelastat läge. Vi gör avgjutningen i 
belastat läge eftersom vi menar att det är så 
din fot ser ut när du påfrestar den.

Inläggen är smidiga och tar inte så stor 
plats. och har stöd för din fot så att du får 
en neutral fotled och inte snedställer foten. 
Dessutom är alla inlägg aktiva vilket inne-
bär 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-, höft- 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 
Mortons neurom. Det här känner du av 
som en kramp i tårna eller känselbortfall. 
Hallux Valgus är också vanligt förekom-
mande, snedställd och förstorad stortå-
led. Plantar Fasciit och hälsporre är andra 
vanliga problem.

FOTKOMFORT
Vi finns i Uppsala 

på Kålsängsgränd 10 C,

Stockholm på 

Odengatan 80-82  

och i Enköping på 

Linbanegatan 8. 

Företag, kontakta oss för avtal.

0771–130 130 | www.fotkomfort.se

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

ONÖDIG SJUKFRÅNVARO?
RYGG-, HÖFT- OCH KNÄSMARTAN 

KAN BERO PÅ FÖTTERNA
Fotkomfort använder att 

beprövat omtyckt system 
och har många kunder från 

såväl privatpersoner till 
företag. Inläggen fungerar 

i såväl vanliga skor och 
arbetsskyddskor.

300:- RABATT 
till nya kunder

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

ange rabattkod:
BYGG

Erbjudandet gäller
t.o.m 31/12–18 och 

kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Vi hjälper dig att  

styla, inreda, renovera och måla om  

ert hem eller kontor.  

Juvons Bygg & Homestyling  - Stockholm 

Funderar du på att sälja eller köpa bostad? 
Kanske ska ni renovera kontoret och behöver 

en ny inredning? 

   www.juvons.se  
Ange kod:  IBBF så får du -15% på Homestyling  

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.

Sängen är troligtvis den viktigaste möbeln 
i hemmet. Det är här vi slappnar av och 
åter-hämtar oss – bra sömn är helt enkelt 
lika med välbefinnande.För den som lider 
av sängvätning, eller enures nocturna som 
är den korrekta ter-men, kan det dock vara 
svårt att få till en hel god natts sömn. Tur 
då att det finns bra hjälpmedel som både 
skyddar och behand-lar. Det vet man på 
Sängvätningsbutiken och BED and bells, 
som är experter på säng-skydd och enures-
produkter.

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

i form av en larmdosa. När sensorplattan 
känner av tillräckligt med fukt skickar den 
en trådlös signal till larmdosan som larmar 
och väcker barnet.För att kunna vara ännu 
tryggare, torrare och mer hygienisk finns 
mjuka och absor-berande madrasskydd 
i anpassade material som är både hållba-
ra och luftiga, bland annat frotté – ett bra 
alternativ till den som svettas mycket på 
natten. Skydden finns för alla sorters säng-
ar och är fria från alla typer av kemikalier. 

Läs mer på sangvatningsbutiken.se 
www.facebook.com/bedandbells

TRYGG SÖMN MED 
RÄTT PRODUKTER
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08-500 11 530   www.stangselbutiken.se

- Stor E-butik med över 70 olika modeller!
- Alltid snabb och kostnadsfri offert på montage
- Vi levererar och monterar i hela Sverige!

Höj värdet med nytt räcke
Ett räcke i smide eller glas ger ett exklusivt 
och vackert intryck som höjer värdet på 
din bostad.

Vi har ett stort sortiment med smide och 
glas som passar balkonger, altaner och 
trappor. Dessutom finns flera modeller av 
smidesstaket och grindar för din trädgård. 

Beställ direkt i vår E-butik och montera själv, 
eller begär en offert och låt oss göra jobbet!

Ett räcke i 
smide eller glas 

är lätt att montera,  
tidlöst och helt 
underhållsfritt.



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS
39

INNOVATIONBOSTAD.COM

ALLA FAMILJER ÄR OLIKA
- därför är varje Willa Nordic unikt

ÅRETS HUS 2018!
Läs mer på www.willanordic.se

Nadja Bänk

WEB: WWW.OSCARSSONSMOBEL.SE 
E-POST: INFO@OSCARSSONSMOBEL.SE

TELEFON: 0491 224 04

OSCARSSONS 
MÖBEL DESIGN & TILLVERKNING 

I SMÅLAND

Se alla våra möbler på vår webb!

Osynlig när du så önskar
Prestanda när du behöver det

®

•  Överlägsen design
• Perfekta för kulturbyggnader
• Minskad risk för vandalism
• Lämplig i installationer med stora hygienkrav
•  Överensstämmer med relevanta brandnormer för 30 och 60 minuter 

branddörrar
• Klarar kraven för tillgänglighet 
•  Perfekt för hotell, hälsovård, utbildning, vårdhem, skyddat boende, 

kommersiella och många andra fastigheter
• Finns som standard och Free Swing för brandlarmsanläggningar

Powermatic, dold dörrstängare, erbjuder exceptionell prestanda såväl 
som en mängd andra fördelar som vanliga dörrstängare inte kan 
matcha.

www.concealeddoorclosers.com 
www.luakonsult.se  lars@luakonsult.se  Tel 0705211306 
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Han har länge jobbat  med renovering av kyr-
kor och kulturbyggnader och börjar nu sälja 
tak- och fasadspån för nyproduktion. Men vad 
är då tak- och fasadspån?

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

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

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

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

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

En stor fördel med spån är att det är 
möjligt att helt skräddarsy dem utifrån specifi-
ka önskemål.

– Framförallt kan man behandla dem på 
många olika sätt. En vanlig variant är att man 

använder tjära. På så sätt får man den där till-
talande tjärdoften. 

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

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

– Spånen behöver heller inte vara heltäck-

ande utan kan också fungera utmärkt som 
en tuff detalj på en fasad som bryter av och 
skapar en häftig effekt, säger Magnus Hede-
gård.

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

Läs mer på nordicshingle.com

FÖRETAGSPRESENTATION

ANRIK METOD 
FÖR MODERN ARKITEKTUR

Tak och- fasadspån är 
en gammal beprövad 

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

varumärket Nordic 
Shingle, är spån en 

högst aktuell produkt. 

Magnus Hedegård

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 E

Vi startade 2009 med en enkel idé: 
att förvandla tråkiga hissar till något 
lustfyllt med hjälp av foliering. Vi 
tyckte helt enkelt att någon måste 
göra något åt ”hiss-tystnaden”.
 Vårt egenutvecklade koncept har 
många fördelar:
• Fastigheten får ett välkomnande 

uttryck som kan varieras oändligt
• Hissens inredning behöver inte 

rivas ut
• Monteringen är snabb, enkel 

och hissen kan användas medan 
montörerna arbetar

• Vårt laminat gör att smuts och 
klotter lättare kan tas bort

• Tillbehör: handledare, belysning, 
golv, tak, speglar, doft och ljud  

Välkommen in på vår hemsida 
www.hissdesign.se där du hittar 
många fler exempel och massor av 
inspiration!

FASTIGH ETE N S M E ST Y TLIGA VÄN

Kontaktpersoner: Stockholm Katarina Andersson 070-4122664
Göteborg Daniel Karlsson 073-4330618  

Hissar man pratar om.
Och i.

FÖRE E FTE R



www.eckerolinjen.se • Tel. 0175-258 00 • Öppet alla dagar

Köksmästare Joakim Nordberg och resten av  besättningen 
i köket på M/S Eckerö hälsar dig välkommen ombord med 
ett dignande julbord. Efter maten är det dags att låta dig 

 underhållas av våra fantastiska kryssningsvärdar och 
 gästartister. Kom ihåg att handla julklappar både till dig  

själv och dina nära och kära till glada sjöpriser!

FÖLJ MED PÅ EN

Julbordsupplevelse

Julbordet serveras 16/11–23/12. Läs mer på 
eckerolinjen.se/julbord. Båtresan med M/S  Eckerö 
från Grisslehamn till Åland tar två timmar. Våra 
anslutnings bussar för er bekvämt till och från 
 båten. Se mer på eckerolinjen.se/busslinjer

BUSS OCH BÅT T/R + JULBORD

från 320:–$/person 

Tips för grupper! 
BUSS OCH BÅT T/R + JULBORD

från 288:–$/person 
Gäller grupper om minst 10 vuxna.

Är ni 30 vuxna eller fler? Begär offert,  
då ingår egen BUSS I PAKETPRISET! 

Förena nytta med nöje!  
BOKA ETT MÖTESPAKET  

inkl. resor, konferensrum och julbord!



VÅRA KUNDER FÅR 
8-12% I RÄNTA PER ÅR
Sedan finanskrisen har de svenska bankerna kraftigt dragit ner utlåningen 
till svenska företag vilket hämmar tillväxten i Sverige. Även fonder och  
institutioner har placeringsbegränsningar som gör att det är ont om låne-
kapital för mindre och medelstora bolag, vilket i sin tur driver upp räntan.

För dig som investerare innebär detta en unik möjlighet att få väldigt bra avkastning 
till en anständig risknivå. Vi förmedlar endast säkerställda obligationer i svenska 
och nordiska företag.

Att investera i obligationer är något helt annorlunda jämfört med aktieplaceringar. 
Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta reda på om detta är något som passar 
dig. Svensk Ränteförvaltning är specialiserade på utvärdering och förmedling av 
denna typ av investeringar. – Vi hjälper dig att hitta rätt!

Skicka intresseanmälan till: info@svenskranteforvaltning.se
Läs mer på: www.svenskranteforvaltning.se 
Eller ring : 08-408 011 00

Svensk Ränteförvaltning förmedlar värdefullt låne-
kapital till svenska välskötta bolag som vill växa. 
Genom vårt arbete och våra kunders pengar bidrar vi 
till tillväxt i den svenska ekonomin, vilket i sin tur bidrar 
till fler bostäder, arbetstillfällen och rationaliseringar. 
I förlängningen leder det till ökade skatteintäkter och 
bidrag till välfärden. 

Dina pengar placeras och växer där vi lever och bor. 
Detta kallar vi närodlad ekonomi.



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 ->



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 20/12 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 av vintern.

36 
månader 
räntefritt 

JUST NU!
Ytterdörr 
på köpet *
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Det är som han säger, ett ständigt pågående 
arbete. 

– Efter 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 finns 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 finns 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 ofta 
att vi har möjlighet att bygga upp en relation 
som gör att arbetssättet blir allt effektivare.

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 flera orter i Sverige.

FÖRETAGSPRESENTATION

EFFEKTIVA INSATSER 
MINIMERAR SKADORNA

När en skada 
inträffar är en snabb 
och handlingskraftig 
insats avgörande för 
att minimera skadan.

– Skador i och på 
fastigheter uppstår 
ju tyvärr hela tiden, 

men med en effektiv 
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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0383600 70  |  LANDSBROVILLAN.SE

BESTÄLL 
VÅR NYA 

KATALOG!
Landsbrovillan står för småländsk husbyggartradition med kvalitet och hantverkskänsla. Vi bygger ett unikt och personligt 
hus, anpassat för just din plats. Efter din egen idé eller med utgångspunkt i våra egna, arkitektritade husmodeller. 

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



FRÅN DRÖM TILL HUS 
Åsa och dottern Vilda ville ha ett praktiskt och samtidigt glamoröst hus för 
både vardag och fest. Vi på VårgårdaHus fick förmånen att förverkliga den 
drömmen. 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. Har du drömmen så har vi huset.

VILLA SÄVEHOLM 


