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Kan och vill man bo i innerstan så får man det såklart. Inget fel med det. 

Men om man hellre spenderar pengarna på andra saker än fina adresser 

och gamla hus, så blir det en del pengar över till annat. 

Om man istället väljer ett prisbelönt, arkitektritat boende – med 

närhet till service, handel och natur – så skiljer det ungefär 59.000:- 

per kvadratmeter*. Köper du en tvåa på 49 m2 av oss, så har du ”sparat” 

2.902.600:- Det är väldigt mycket pengar!

Du kanske inte ens har tänkt tanken på att köpa en bostadsrätt? 

Du kanske tror att du inte har råd? Men räkna lite på det. 

Ofta blir det en lägre summa per månad, jämfört med en hyresrätt.

Ett köp av en bostadsrätt är också en bra investering, inte minst nu då 

det är extra förmånligt att köpa en lägenhet i Lillys kvarter, eftersom 

vi har sänkt priserna med upp till 14% !

En fin tvåa med stor uteplats kostar 1 870 000 kr. 

Månadsavgiften till föreningen är 2 710 kr.

Kom in till oss, så kan vi räkna på det tillsammans. Vi vill hjälpa dig till en 

riktigt smart bostadsaffär, för att ditt framtida boende ska bli så billigt 

och bra som möjligt!

Välkommen hem till Lillys!

BESÖK OSS PÅ PLATS!
Välkommen till Lillys visningsbod på 
Lövkojsgränd i Hässelby. 
För tider – titta in på vår hemsida.

Flytta på dig!

www.hokerumbygg.se/lillyskvarter 
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WENDELIN MEDIA är en renod-
lad affärspartner som utformar 
och producerar ämnesoriente-
rade tematidningar under titeln 
INNOVATION som distribueras 
i ledande svensk dagspress. Vi 
arbetar med marknadskommuni-
kation med inriktning på content 
marketing & native advertising 
som förmedlas både i print och 
digitala kampanjer.

 ATT BYTA FÖNSTER
 – en hel vetenskap”  

Med våren i antågande är det många som funderar på att byta ut 
de gamla otäta fönstren till nya moderna och energibesparande 
dito. Men att byta fönster i huset eller stugan är numera inte bara 
en stor investering och ett omfattande byggprojekt. Ett fönster-
byte – som så mycket annat i samhället – har förvandlats till en hel 
vetenskap med massor av olika val och tillval som du som husägare 
ställs inför och måste ha koll på.

Vilka fönster sitter i norr- respektive söderläge? Hur många av 
fönstren vetter mot den hårt trafi kerade gatan utanför? 
     Du måste ta ställning till om du ska ha fönster i trä, plast eller 
beklädnad i aluminium. Samt sätta dig in i skillnaden mellan 
sidhängda fönster kontra vridfönster, fördelarna med fast karm 
jämfört med öppningsbart, genomgående eller löstagbar spröjs. 
För att inte tala om fönsterglasen som numera är fullproppade 
med olika tillval och funktioner – från energiglas, glas med inbyggt 
solskydd, extra ljudisolerande glas till smutsavvisande/självrengö-
rande fönsterglas. 

Ja, du hör själv… Då är det viktigt att vända sig till en trygg part-
ner med både expertkunskap, rätt produkter och lång erfarenhet.          
     Med nästan hundra butiker från Tomelilla i söder ända upp till 
Nordmaling i norr har Woody-handlarna tillsammans över 
3 000 (!) års erfarenhet av att leverera byggmaterial och hjälpa 
kunder med expertkunskap gällande deras bygg- eller fönsterpro-
jekt.

     Alla våra duktiga lokala entreprenörer är proff s på fönster och 
vet vilka krav som ställs precis där du bor och i just din typ av 
hus. De har full koll oavsett om du planerar fönsterbyte i en liten 
sjöbod eller en stor herrgård. För ett fönster längst ut i skärgården 
utsätts ju för helt andra påfrestningar än till exempel i en stuga 
djupt inne i skogen kontra ett fl erfamiljshus mitt inne i storstan.
     Dessutom ingår de alla i en riksomfattande kedja och kan 
erbjuda ett brett sortiment med fönster från marknadens alla 
ledande tillverkare. Vilket gör det enklare för kunden att jämföra 
både olika fönstertyper och/eller tillverkare. 

Så nästa gång du funderar på att byta fönster, vänd dig då till en 
kunnig och erfaren lokal bygghandlare som vet vad som krävs just 
där du bor, och som dessutom kombinerar detta med den stora 
kedjans urval och sortiment.
För det här med att byta fönster är ju som sagt en hel vetenskap…

Fredrik Johanson, VD 
Woody Bygghandel AB
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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. 
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Byt ut din gamla 
toalettsits till en 
sits med inbyggd 
dusch!

www.bide.se



I år firar Ballingslöv 90 år av svensktillverkade kvalitetskök. 
Det firar vi med en stor jubileumskampanj. 

Just nu får du 20 000 kr rabatt på kökssnickerier.

BALLINGSLÖV
NU GRATIS HEMBESÖK + UPPRITNING

BARKARBY HANDELSPLATS, Herrestavägen 23, tel: 08-612 41 61  Vard: 10–19  Lör: 10–17  Sön: 11–17

www.elonbutikerna.se

KÖK- & VITVARUHUSET I BARKARBY

1000 kvm kök och vitvaror i Barkarby

Boka ditt hembesök på ballingslov@elonsthlm.se

Rabatt 
på alla kök!

20.000 kr*

*Gäller vid köp av kökssnickerier för minst 90 000 kr inkl moms. Samtliga erbjudanden i kampanjen gäller 18/3-5/5  och kan ej kombineras med andra ev. erbjudanden.



Medlem i ILN – International Lawyers Network – 
ett av världens största affärsjuridiska nätverk

Din partner vid
fastighetstransaktioner

Ekenberg & Andersson är en fullservicebyrå 

med inriktning på svensk och internationell 

affärsjuridik. Genom vår erfarenhet kan vi 

erbjuda Dig och Ditt företag högklassig och 

professionell affärsjuridisk rådgivning i komp-

licerade sammanhang.

Tel: 08-463 07 50          info@ekenbergandersson.se         www.ekenbergandersson.se
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    HÄRLIGT UTERUM
- SÅ GÅR DET TILL ATT BYGGA BALKONG

Pär Haglind,
Vd för TBO Haglinds AB

Bostadsrättsföreningen Västhaga i Västerås,före och efter renovering

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.

Med ordentlig planering kan uterummet 
bli verklighet. 
     – Balkongerna är en del av husets arki-
tektur, 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, kon-
struktion, 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 fl er så blir priset 
betydligt bättre. Tänk också på att skaff a 
ett samarbetsavtal med leverantören på tre, 
fyra år om fl er 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 träff as 
och går genom de önskemål som fi nns och 
tittar på hur fastigheten ser ut. Sedan åker 
vi hem och ritar och räknar fram en off ert. 
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 fi nns en del fallgropar som man 
bör vara uppmärksam på, i många fall är

det en bra idé att det fi nns en extern kon-
sult 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 försäkringar, 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 
borgar 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 förenings-
stämma.
    -Om man håller stämman först så fi nns 
en risk att det som stämman beslutar inte 
får godkänt bygglov och då tvingas man
göra hela proceduren igen. När avtal,bygg-

lov och beslut är fattade så börjar själva 
bygget. 
     – Vi mäter och konstruerar balkong-
erna, 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 fl esta vill ha stora balkonger. Ett 
tips är att inte krångla till det för mycket 
utan försöka hitta en nivå som kan god-
kännas. Oavsett vilka önskemål man har 
så ska ett ritat bygglovsförslag gå genom 
byggnadsnämnden. Därför måste man 
ta hänsyn till hur fastigheten ser ut så att 
man inte förstör dess karaktär. Många 
gånger så lämnar vi två förslag på balk-
ongernas utförande vilket ofta underlättar 
beslutsprocessen.



-FRÅN START till klart 

Fönsterbyte?
vi hjälper dig!

Fyll i en intresseanmälan på  www.woody.se/monterat

30%30%
ELITFÖNSTER   /   NORDAN   /   SP   /   TRARYD  /  WEST COAST     PÅ FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR

UPP TILL

25%25%
DIPLOMAT   /   NORDAN      

     PÅ  YTTERDÖRRAR!

KAMPANJVECKOR!

Kampanjen gäller till och med 14 april 2019, kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Kampanj på fönster & DÖRR!

Vi reserverar oss för tryckfel.



Är din garderob full av kläder du inte använder och som 
gör det svårt att få överblick och hitta dagens outfi t? 
Det är du inte ensam om. Så ser det nämligen ut i många 
svenska hem. Vår senaste Förvaringsrapport*  visar att en 
av våra vanligaste förvaringsutmaningar är de kläder som 
inte används, men som tar upp plats i våra garderober.

Elfas Förvaringsexpert tipsar: 

Skapa en rutin för att rensa
och få ordning i garderoben

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

Mitt bästa tips är att försöka skapa en rutin för att 
rensa regelbundet och framför allt ge en egen plats 
för det du rensar ut, tills det är dags att bära iväg 
det. Då undviker du högar som blir så stora att de 
till slut känns övermäktiga att ta tag i. 

I vår rapport ser vi också tydligt sambandet mellan 
förvaringsutmaningar och människors överflöd av 
kläder och saker. Detta har framkommit även i våra 
tidigare undersökningar. Så det första och mest 
uppenbara tipset är att bli medveten om hur vi 
konsumerar och skapa vardagsrutiner för att 
återvinna så mycket som möjligt av det vi rensar ut. 

En bra planerad förvaringslösning kan hjälpa till att 
ge överblick över det du faktiskt har och skapa en 
egen plats för kontinuerlig rensning.

H ela förvaringsrapporten och mer inspiration 
hittar du på elfa.com 

* utförd av Yougov 2018 på uppdrag av Elfa

Många av oss konsumerar mer än vi behöver, så den största skillnaden i våra 
garderober gör vi genom att fundera ett varv extra innan vi handlar något nytt. 
Och bra överblick i garderoben gör att vi inte glömmer de kläder vi faktiskt har.
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Hushållens största förvaringsutmaning: 
kläder som inte används!”  

Överfl ödiga plagg i 
garderoben känner 
många igen sig i och 
är mycket riktigt ett av 
hushållens största för-
varingsbekymmer, visar 
en ny rapport från Elfa. 
En undersökning gjord 
bland drygt 4000 nord-
bor. I Sverige, hamnar 
garderoben och kläder-
na som inte används, 
etta på listan över de 
vanligaste förvaringsut-
maningarna. Rapporten 
visar dock också att 
många vill ta tag i sin 
förvaring.

– Vi ser ett tydligt samband mellan förvaringsutmaningar och 
människors överfl öd av kläder och prylar. Det kan inte den 
bästa förvaringslösning i världen råda bot på. Första steget till 
smart förvaring är medveten konsumtion och vardagsrutiner för 
att rensa och återvinna, säger Christine Dalman, förvaringsex-
pert hos Elfa

En stor bidragande del till våra förvaringsbekymmer är kläder 
och skor som inte används. Hela 76% av de tillfrågade upplever 
att garderoben är den plats i hemmet där fl est svenskar har ut-
maningar. Främsta problemet är kläder som inte används, följt 
av skor som bara står. På andre plats, landar köket där hushålls-
apparater är den största utmaningen, följt av källsorteringen.

De fl esta vill ta tag i sina förvaringsutmaningar, men har svårt 
att komma igång, så hur kommer du igång?

Här har du tre tips: 

Nr1: ”Försök att göra det till en rutin att sätta på dig ”rensar-
glasögonen” och ta lite varje vecka, eller varje månad, om det 
känns mer realistiskt. Då undviker du högar som till slut känns 
övermäktiga att ta tag i. Placera en återvinningskasse centralt i 
garderoben, inte undangömt i ett hörn. Ta ut den så snart den 
blivit full och skänk till välgörenhet. Glöm inte bort vänner, 
släktingar och andra personer i din närhet – det kan bli en kick 
att se kläder och skor få nytt liv. 

Självklart är det även viktigt att refl ektera kring sina shopping-
vanor. Fundera ett extra varv innan du köper nytt, och satsa på 
kvalitetsplagg som kan användas länge. Tänk PPT som står för 
Pris Per Tillfälle och som sätter kostnaden i relation till använd-
ning. ”

Nr2: ”Jobba på höjden! Skippa tavlor i köket och satsa istället på 
vägghyllor som slukar hushållsapparater och köksgeråd. Om du 
har en dörr in till köket – utnyttja baksidan av den. Det fi nns 
smarta hyllsystem som är specialanpassade för dörrar och lätt 
kläms eller hängs på dörren. Rensa bland köksprylarna och prio-
ritera utifrån det du använder oftast. Om du gör smoothie varje 
morgon så ska blendern ha en central plats. Tänk också på att allt 
som står framme i köket lätt drar till sig fett och damm, så med 
färre prylar framme blir det mer lättstädat.”

Nr3:  ”Det fi nns mängder av snygga och praktiska återvinnings-
kärl, så investera i något som du kan tänka dig att ha framme. 
Välj en variant med handtag, så ökar sannolikheten för att du tar 
ut den oftare. Här krävs även lite disciplin. Försök att gå ut så 
ofta som möjligt för att slippa synen och lukten av överfulla kärl. 
Om ni är fl era i familjen och vill undvika tjafs så kan det vara idé 
att göra upp ett system där man till exempel ansvarar för varsin 
vecka.”

Christine Dahlman, Förvaringsexpert på Elfa



Syre i systemvätska i värme-/kylsystem gör att rör och komponenter 
rostar sönder. Rostpartiklar och magnetit sätter igen ventiler, 

leder till funktionsstörningar, pumphaverier och läckage. 

 QTF arbetar förebyggande med QTF-metoden, med avgasning 
och rening, men fortfarande väntar många tills läckage 

uppkommer i systemen innan man reagerar. 
Onödigt kostsamt, tycker vi, men vi hjälper dem också. 

Kontakta QTF för besiktning!
Ju förr desto bättre.

Utan syre ingen korrosion!

www.qtf.se

Vi rekryterar kvalificerad säljare 

för rådgivande införsäljning 

av QTF-metoden till 

VVS-konsulter i 
Sverige.

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

ANNONS   HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA   
  

WENDELIN MEDIA

11



0303-80 500 | info@aqua-line.se | www.aqua-line.se
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SVARA SOM DU VILL. När det ringer från porttelefonen till lägenheten svarar och 

öppnar du porten via nya svarsapparaten SVARA 23.

Aptus system erbjuder dig även att svara via telefon och låsa upp i appen Aptus Home. I appen kan du se 

besökaren och har möjlighet att dela en tillfällig kod.

Nyckelfritt passagesystem, bokningssystem och porttelefoner i flerbostadsfastigheter

www.aptus.se



FASTIGHETS
BAROMETERN
Utveckla dina kundrelationer för ökad 
effektivitet och lönsamhet genom att
delta i Sveriges största NKI-mätning för
kommersiella fastigheter.

För mer information och anmälan
besök oss på www.cfigroup.se/FB
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Intresset för att äga sin egen bostad är fortsatt högt. 
Det menar Patrik Rosén som är nytillträdd VD för 
Restate som är ledande i Sverige på ombildning av hyres-
rätter till bostadsrätter. Samma sak gäller för nybyggda 
bostadsrätter.
      – Vi ser visserligen en viss mättnad i marknaden när 
det gäller de mer exklusiva boendena och de som ligger 
centralt. Framför allt i Stockholm. För ett år sedan såldes 
alla nyproduktion på några timmar, men i dag tar det 
längre tid.
      – Förklaringen stavas bankernas allt striktare krav för 
att bevilja lån, en oro för höjda räntor samt att myn-
digheternas krav på ökad kontantinsats och amortering 
börjat få full eff ekt.
     – I Stockholm fi nns dock en fortsatt stor efterfrågan 
på bostadsrätter, både befi ntliga och nya, i ytterförorter 
med en lite mer modest prisbild. 

Ute i landet – framför allt i många residensstäder – 
märks däremot ingen anmärkningsvärd avmattning på 
bostadsmarknaden. I alla fall inte på samma sätt som i 
huvudstaden. Möjligtvis en liten dipp på några procent.

     – Här fi nns en fortsatt köpstark kundkrets och priset 
för en bostadsrätt är också generellt sett lägre. Det gör att 
det också blir enklare att få låna i banken och att klara av 
amorteringskraven. 

     - Att människor vill äga sin bostad märks tydligt, un-
derstryker Patrik Rosén. Det syns inte minst på den stora 
mängd förfrågningar vi får från boende i hyresrätter som 
vill få hjälp med allt från inledande förhandlingar med 
sin hyresvärd till bildandet av en bostadsrättsförening.
Vi har kompetensen och erfarenheten från ett stort antal 
lyckade ombildningar. 

Det ökade intresset för ombildning av hyresrätter till 
bostadsrätter har också gjort att Restate valt att expandera 
med ett första kontor utanför Stockholm.

    – Att valet föll på Malmö och Öresundsregionen är inte 
så konstigt. Det är en spännande region med en positiv 
utveckling och stark infl yttning, förklarar Patrik Rosén. 
     -Jag är övertygad om att vår långa erfarenhet kommer att 
komma väl till pass och att vi kommer att vara fullt syssel-
satta. Utvecklingen så här långt ser mycket lovande ut. 

Vid sidan om ombildningar arbetar Restate även med 
utveckling av nya bostadsrättsprojekt. Även inom det seg-
mentet händer det mycket spännande i såväl Malmö som 
i Lund och Helsingborg och vår erfarenhet av att arbeta 
som konsulter inom nyproduktion och med interimistiska 
styrelser är jag övertygad om att det kommer att vara av 
intresse i samband med fl era nybyggnationsprojekt. 

Förutom att arbeta med ombildning och nyproduktion av 
bostadsrätter arbetar Restate även med fastighetsförvaltning 
och med transaktionsrådgivning avseende industrifastighe-
ter och kommersiella fastigheter.

– Även om vi bara har kontor i Stockholm och numera 
också i Malmö har vi ett stort antal uppdrag spridda över 
hela landet. Det ger oss en god överblick av marknaden och 
eventuella förändringar i olika delar av landet. Bara för att 
priserna går ner i Stockholm är det inte det samma som att 
de gör det i Kalmar, Västerås, Umeå eller Sundsvall, avslutar 
Patrik Rosén.

Restate är exper-
ter på att ombil-
da hyresrätter till 
bostadsrätter och 
märker ett fortsatt 
stort intresse. Nu 
expanderar man 
och startar kontor 
även i Malmö

PATRIK ROSÉN,VD RESTATE
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SKULLE DU PRIORITERA BORT DET SOM 
ÄR VACKERT PÅ DIN FASTIGHET?

”En innovativ balkonglösning är det som 
verkligen sätter sin prägel på ett hus”, säger 
Kenneth Larsson, en av Arqdesigns bal-
kongexperter. 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 
utifrån som inifrån. 

Är design och funktion dyrt? Nej, det be-
höver 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 Arqde-
sign. 
      ”Det är långsiktighet och kvalitet som 
ger en låg totalkostnad. Därför har vi valt 
att tillverka alla våra räcken i alumini-
um, som är extremt åldersbeständigt och 
därmed det perfekta valet ur ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv. Att våra produkter är 
miljöcertiferade är något vi inte ens behö-
ver 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 utmaning-
arna 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 småländ-
ska Tranås. 

   

Det tycker inte vi 
på Arqdesign. Det 
småländska företa-
get som införde be-
greppen innovation, 
design och funktion
i balkongbran-
schen, och som i år 
fi rar 10-årsjubileum

  För mer info se: www.arqdesign.se

SPONSRAD ANNONS

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå är Er fullservicebyrå 
inom aff ärsjuridik med gedigen erfarenhet inom fastighets-
rätt. Vi biträder regelbundet olika typer av kommersiella 
aktörer med rådgivning inom fastighetsrätt och närliggande 
områden som miljörätt, plan- och bygglagen och bolagsrätt.

Vi kan hjälpa till med allt från förberedande åtgärder, såsom 
miljömässiga bedömningar och fastighetsbildning, till 
avslutande åtgärder, såsom försäljning av fastigheter eller 
upprättande av hyresavtal. Vid fastighetstransaktioner om-
fattar vår rådgivning till exempel bolagisering av fastigheter, 
exploatering och fi nansiering.

Våra jurister arbetar nära Era projektansvariga och har bred erfaren-
het av olika fastighetsutvecklingsprojekt. Genom vårt nära samarbete 
med Er kan vi eff ektivt upprätta och anpassa dokument och avtal 
efter just Ert projekts specifi ka behov. 

Låt oss vara en värdefull del av Ert nästa fastighetsprojekt genom 
att ringa oss på 08-463 07 50 och hör vad vi kan göra för Er.

Ekenberg & Andersson 
Advokatbyrå – din partner 

vid byggnation och 
fastighetstransaktioner



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

C
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Nu även 
kontor i 
Malmö!



KÖP JACKA + BYXA, 
FÅ EN STICKAD TRÖJA PÅ KÖPET! 

Kampanjpris 
1995,00  kr + moms
Rek. utpris 2795,00 kr 

Gäller mars/april eller så
långt lagret gäller 

Jacka med avtagbar 
huva, elastiska muddar

Byxa med avtagbara 
hängslen, verktygs- och 
knäskyddsfickor 

Svart stickad tröja med 
dragkedja

BEKVÄMT REGNSTÄLL I VARSEL!

Hör med er leverantör av 
arbetskläder eller kontakta mig 
för närmaste återförsäljare!

Hans Gårdling 
Lyngsoe Rainwear 
Mob: 0706 944 577
Mail: hans@lyngsoe-rainwear.se

Hör med er leverantör av 
arbetskläder eller kontakta mig 

Vid köp av 10 set
588,00 kr + moms
Rek. utpris  735,00 kr

Gäller mars/april eller så 
långt lagret gäller

Byxa med resårlinning och
ficköppningar

Jacka med  huva i kragen 

Tryckknappsjustering vid 
ärm- och benslut

Maja-Li – arkitekt och designer 
med kreativitet i blodet
Arkitektur och design måste vara 
funktionell och dess funktionalitet 
översättas till visuell estetik.

Det räcker inte att en möbel är snygg 
eller ett rum vackert. Möbeln måste också 
vara av bra konstruktion och rummet 
funktionellt och användbart. D.v.s. en 
kreativ kommunikation mellan design
och funktion.

Internationell karriär
Maja-Li är arkitekt och inredningsarki-
tekt med 5 års Masterutbildning i Italien 
och Paris. Däreft er blev nästa anhalt New 
York på bl. a Studio 63 för en kortare tid 
innan det bar av till Tunisien för att rita 
hus. Maja-Li säger: 
     - Oroligheterna i landet i samband 
med Arabiska våren gjorde att jag åter-
vände till Sverige, och började arbeta 
hos Millimeter Arkitekter, en fantastisk 
byrå där jag stannade i 6 år. Bredden av 
erfarenheter och infl uenser från andra 
kulturer har format henne till den desig-
ner hon är idag. Maja-Li säger:
      -Inredning och design tolkas, används 
och upplevs olika beroende på plats, land 
och kultur. Min bakgrund har underlättat 
min förståelse för vad den enskilde kun-
den behöver och vill ha, oberoende av

språk och/eller kultur. Jag är tacksam 
för min bakgrund som gjort att jag har 
kunnat utveckla en större fl exibilitet och 
inte minst en social kompetens som gör 
att jag kan vistas i de mest skilda miljöer 
och sammanhang.
     -Jag är verkligen uppväxt i en verklig 
kulturell mix, som dotter till en jurist, 
en amerikansk konstnär och barnbarn 
till grundaren av Dagens Industri och 
f.d. chefredaktör på SvD, Bertil Torekull, 
valde jag att gå en annan väg.

Företagsprofi l
Nu är hon aktuell som ägare till TORE-
KULL Interior Architecture & Design 
AB som har varit verksamt sedan 2017. 
Företaget med bas i Stockholm vänder sig
både till svenska och internationella kun- 
der. För att kundens varumärke, identitet 
och grafi ska profi l inte ska gå förlorad 
i arbetet samarbetar företaget med en 
varumärkespartner Gure Group. Maja-Li 
berättar:
     -Det är viktigt att inredningsdelen 
stärker företagets varumärke och identitet 
ända ut i lokalerna.

Elegant och hållbart
Företagets motto är att design måste fung-
era för att tjäna sitt syft e och att det aldrig 
ska behöva bli en kompromiss mellan

estetik och funktion. Maja-Li 
Torekull säger:
     -Olika verksamheter kräver 
olika kompetenser; logistik, 
fl öde och funktion i ett hotell 
är inte densamma som för en 
bar. Därför samarbetar jag 
med olika företag och varje 
projekt skräddarsys eft er kun-
dens behov. Maja-Li avslutar: 
     -Är man ute eft er något 
unikt ska man komma till 
mig.

  

Maja-Li Torekull, 35 år.                             Foto: Lena Borova Photography

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

SÄLJSTART 25 APRIL!

NJUT AV NYBYGGT
Ettor med fransk balkong eller altan, tvåor, treor och fyror 
med balkong eller altan i bästa solläge. För vi tycker att 
alla, oavsett hur man bor, ska kunna vädra morgonrock i 
frisk luft.

Läs mer på boklok.se/lillgården

EN PERFEKT PLATS ATT BO PÅ!
I Mariefred finns något för alla och med sitt sjönära läge är 
Marielundsviken perfekt för dig som enkelt vill ta dig till job-
bet i Stockholm. En kort cykeltur till Läggesta station, och 
sedan är du vid Stockholms Centralstation på bara 40 min.

Läs mer på boklok.se/mariefred

PRISVÄRT BOENDE
Till sommaren 2019 kan du bo i en nybyggd, kvadratsmart 
fyra med egen balkong eller altan och grästäppa, till en 
kostnad som tål att jämföras. Det finns bara ett fåtal
lägenheter kvar, så först till kvarn!

Läs mer på boklok.se/ekbacken

PENDLINGSAVSTÅND
NYA BOSTÄDER PÅ

Vill du flytta till Stockholm men tycker att det är för dyrt? I Mariefred har du råd med 
pendlingsavstånd till Stockholm OCH badrocksavstånd till Mälaren!

RADHUS FÖR ALLA – FRÅN 8 142 KR/MÅN
Det här huset är perfekt för många olika skeden i livet. Efter 
lägenheten, före villan, efter villan, före seniorboendet. Helt 
enkelt när du vill bo praktiskt och lättskött med egen träd-
gård. Passa på! Det finns fortfarande radhus kvar.

Läs mer på boklok.se/millangården

FLYTTA IN DIREKT!

ETT FÅTAL FYROR KVAR!
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INNOVATION OCH TRADITION 
NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

                Arkitektritade           
       trähus, byggda med 
miljövänliga och ekologiska 
material. Premiumhus av hög-
sta kvalité byggda av hantver-
kare med den svenska snickar-
traditionen i ryggmärgen.
Med sitt koncept har Naturliga 
Hus blivit en aktör att räkna 
med på den svenska småhus-
marknaden.
 

Så, hur bygger man naturligt – vad är 
hemligheten?
Det är många på den svenska marknaden 
som anser sig bygga trähus. I själva verket 
använder de material som mineralull och 
plast för att isolera och fukttäta väggarna, 
vilket är både energikrävande och påfres-
tande för miljön. 
     Vi har gått tillbaka lite i tiden både 
när det gäller material och funktion. Våra 
väggar består av hundra procent svenskt trä 
och isoleringen av cellulosa är återvunnen 
träfiber.
 
Hur skiljer sig ert koncept från andra 
leverantörers?
Husen ritas upp och anpassas helt efter våra 
kunders behov. Vi har ingen ”fabrik” som 
skapar begränsningar utan kan alltigenom 
tillgodose våra kunders önskemål. För att 
kunna garantera att slutresultatet håller 
högsta klass tar vi ansvar över hela proces-
sen. Från ritning till nyckelfärdigt. 

              aturliga Hus är ett innovativt före-   
 tag som har tagit steget från 
byggföretag till husleverantörer med fokus 
på hållbara och naturliga bostäder i trä. 
     – Ibland känns det som vi sitter på en 
stor hemlighet, säger Henrik Wettsjö, sälj- 
och projektansvarig, när vi färdas genom ett 
gråkallt Knivsta ut mot Vassunda där ett av 
de senare projekten står klart. 
     Henrik berättar att han under sina 
många år som snickare ofta känt sig tvek-
sam till den ”rådande” metoden att bygga 
hus på. Han fördjupade sig på området och 
fann vetskap som bekräftade det han varit 
kritisk mot. Han upptäckte även att det 
fanns en hel del kunskap på området som 
besvarade frågorna han ställt sig under så 
lång tid. 
     – Det finns energieffektiva och mer 
miljövänliga metoder att bygga hus på 
som dessutom är mer anpassade efter vårt 
nordiska klimat.

Vi arbetar endast med leverantörer som 
kan garantera en hög kvalité och hållbar 
produktion. Vi ser även till att våra under 
entreprenörer är utbildade och certifierade 
inom hållbart byggande.

Är denna byggmetod beprövad?
Principen med lufttäta och diffusionsöppna 
väggar är ett tillvägagångssätt man använt 
i flera hundra år. Se på de högkvalitativa 
gamla timmerhusen! Vi bygger precis enligt 
samma princip. Vi har gjort många dåliga 
erfarenheter av hus byggda med mineralull 
och plast, men när vi rivit upp väggar i hus 
byggda före plastens intåg har virket varit 
torrt och som nytt.

Finns det marknad för Naturliga Hus 
koncept?
Ja, verkligen! Vi upplever att behovet är 
stort. Vi efterfrågade själva denna typ av 
hus. Det finns idag en större medvetenhet 
om miljö och samtidigt ställs höga krav

på kvalité och utförande. De kunder som 
hittar till oss är medvetna, inte bara om 
design, utan även om miljö och klimat.

Och priset?
Trots våra högt satta krav på material och 
kvalité ligger våra priser i nivå med andra 
husleverantörers. Ett standardutrustat hus 
från oss hamnar någonstans mellan 17000 
till 18000 kr per kvadratmeter vilket anses 
mycket prisvärt med tanke på att vi bygger 
arkitektritade trähus. 
      Ur ett längre perspektiv blir våra hus 
mycket ekonomiska och prisvärda beroende 
på deras låga energiförbrukning, men också 
på att de blir högt värderade. 

Och hur hittar man er?
Det är bara att ringa eller maila oss när som 
helst, med vilken fråga som helst. 
     Vi träffas gärna över en kaffe och be-
rättar mer! Vi kommer att sätta igång med 
fantastiska projekt under detta år, vilket alla 
kan följa på vår instagram- @naturligahus

N

”
     Fotograf: Jonas Nimmersjö

FÖLJ NATURLIGA HUS PÅ INSTAGRAM @naturligahus



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. 



● SBRs nätverk 
● Rådgivning 
● Marknadsföringshjälp 

Läs mer på sbr.se

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för  ingenjörer inom 
bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas 
yrkeskunnande samt   värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Som medlem i  
SBR Byggingenjörerna  
får du tillgång till:

● Specialistutbildningar

● Förmåner 
●  Rätten till den skyddande 

titeln ingenjör SBR
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Framtidssäkra effektbehovet i din fastighet.
Fastighetsenergi är konferensen för dig som  
vill ta rätt strategiska beslut.

Säkra din biljett idag på fastighetsenergi.se

22 oktober 2019



I år firar Ballingslöv 90 år av svensktillverkade kvalitetskök. 
Det firar vi med en stor jubileumskampanj. 

Just nu får du 20 000 kr rabatt på kökssnickerier.

BALLINGSLÖV
NU GRATIS HEMBESÖK + UPPRITNING

BARKARBY HANDELSPLATS, Herrestavägen 23, tel: 08-612 41 61  Vard: 10–19  Lör: 10–17  Sön: 11–17

www.elonbutikerna.se

KÖK- & VITVARUHUSET I BARKARBY

1000 kvm kök och vitvaror i Barkarby

Boka ditt hembesök på ballingslov@elonsthlm.se

Rabatt 
på alla kök!

20.000 kr*

*Gäller vid köp av kökssnickerier för minst 90 000 kr inkl moms. Samtliga erbjudanden i kampanjen gäller 18/3-5/5  och kan ej kombineras med andra ev. erbjudanden.





0582-68 68 90
www.amphi-tech.se

Arbeta förebyggande • Höj säkerheten • Trygga vattenförsörjningen

ATT TÖMMA OCH RENGÖRA EN DRICKSVATTENRESERVOAR KAN VARA TIDSKRÄVANDE.

VI KAN BESIKTA OCH RENGÖRA ERA 
RESERVOARER UNDER DRIFT!
Med hjälp av våra undervattensfarkoster kan vi effektivt 
besikta och rengöra reservoarer under drift.

     Få era reservoarer dokumenterade och rengjorda.
     Undvik plötsliga driftstopp.
     Planera åtgärder och förbättringar med våra ingenjörer.
     Öka säkerheten för era abonnenter. 

Kontakta oss för en offert!

20 
års erfarenhet 

av dricksvatten-
hantering

Vattenbyggnadsingenjörer



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!
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Åmells Möbler i Gnesta AB, Marielundsgatan 12, 646 34 GNESTA
Hemsida: www.amells.se     E-post: info@amells.se    Telefon: 0158-13850

Öppettider: Vardagar 10-17, Lördagar 11-15, Söndagar & helgdagar stängt

Vi har vår fabrik & utställning i Gnesta!
Välkommen att besöka vår utställning eller hemsida för inspiration!



Vi digitaliserar 
hantverksbranschen
Komplett affärssystem – från kontoret till fältet.

www.hantverksdata.se

+50 000
ANVÄNDARE

+5 000
KUNDER

MARKNADSLEDANDE LEVERANTÖR TILL HANTVERKSBRANSCHEN
MED MER ÄN 50 000 ANVÄNDARE OCH 5 000 KUNDER.
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Så fick de ett nytt liv med 
friskare mage
Både Dan och Stig käm-
pade med trög mage 
och förstoppning i över 
femtioårstid. Probioform 
som hjälper till att stär-
ka tarmsystemet blev 
till slut deras räddning.

– Probioform förändrade 
mitt liv och jag slapp mina 
besvär efter bara tre veck-
or, säger Dan Uhrbom.

Förstoppning är ett utbrett 
problem hos välfärdsmän-
niskor och det ger ofta 
stora problem med svullen 
mage, buksmärtor, allmän 
olust och trötthet. Forska-
re har enats om att ett bra 
lösning på problemen kan 
vara att få i sig goda mjölk-
syrebakterier som stöttar 
och balanserar matsmält-
ningsapparaten.

De kan lindra både vid för-
stoppning och diarré och 
bidra till en allmänt bätt-
re hälsa och ett starkare 
immunförsvar. Om du har 
magproblem kan det därför 
vara en god idé att prova 
Probioform.

Probioform innehåller goda 
mjölksyrebakterier som är 
viktiga för ett fungerande 
matsmältningssystem och 
bra hälsa. Probioforms 

levande mjölksyrekultur 
baserar sig på flera års 
forskning som visat att vi 
behöver en stor mängd oli-
ka bakteriestammar för att 
må bra. Probioform är en 
flytande bakteriekultur be-
varad i en Bag-in-Box med 
flera månaders hållbarhet 
som är både ekologisk och 
vegansk.

Forskare rekommenderar
Åttiotreåriga Stig Levin, 
som arbetat med forskning 
inom näring och hälsa i 27 
års tid, hade haft problem 
med förstoppning under 
hela sitt liv fram tills för ett år 
sedan när han första gång-
en provade Probioform.

”Efter bara tre 
veckor arbetade 
min mage regel-
bundet”
– Efter endast att ha provat 
Probiofom 2-3 gånger bör-
jade mina tarmar att fung-
era och jag är inte längre 
förstoppad. 

Alla är vi olika men Probio-
form har i alla fall passat väl-
digt bra för mig och därför 
rekommenderar jag varmt 

andra med trög mage att 
testa, säger Stig.

Dan hade haft problem 
med förstoppning och trög 
mage sedan barndomen 
och genomgått många anti-
biotikabehandlingar, men
inget hjälpte.

– Jag provade Probioform 
första gången 2007 och det 
förändrade mitt liv. Jag tog 
två matskedar och samma 
dag kom sedan magen 
igång. Efter bara tre veckor 
arbetade min mage regel-
bundet – utan smärta eller 
obehag vid toabesök, sä-
ger Dan Uhrbom.

Mer välmående 
Idag är Dan 75 år mer väl-
tränad än någonsin. Efter 
att magen började fungera 
korrekt har han fått mer en-
ergi, är mindre förkyld och 
har fått ett bättre immun-
system.

– Jag gillar att springa, gå 
långa promenader i skogen 
och plocka ätbara växter 
från skogen och nu kan jag 
göra det obehindrat igen, 
avslutar Dan.

Probioform är en flytan-
de mjölksyredryck som 

aldrig varit frystorkad 
eller behandlad och 

innehåller en unik 
blandning av mjölksyre-

bakterier och vild jäst. 

Med ett brett spektrum 
av hälsosamma bak-

terier kan den skapa en 
unik balans för magen. 

Probioform kommer 
från vegetabiliska käl-
lor, är naturlig, fri från 
socker och passerar 
magsyran. Den har 

en hållbarhet på minst 
ett år och kan lagras i 

rumstemperatur.

FAKTA

SPONSRAD ANNONS



Mer info & kontaktuppgifer www.derometrateknik.se

DEROMEGARAGET
Ett nytt koncept med färdiga byggsatser för proffs

Häradsvägen 209, Segeltorp/Huddinge
Tel: 08-973811 • info@alfakeramik.se 

www.alfakeramik.se

TOTAL UTFÖRSÄLJNING!
Vårens klipp! Vi säljer ut hela vårt lager av kakel, klinker, mosaik, badrumsmöbler och tillbehör

ALFA KERAMIK

ATRIUM KLINKER 
60X60 CM

Förr 490 kr/m2

Nu 147 kr/m2

MOSAIK QUARTZ 
BLACK, STAV

Förr 2800 kr/m2

Nu 840 kr/m2

SKIFFERSTEN  
30X30 CM,  

SVART, OJÄMN YTA
Förr  890 kr/m2

Nu 267 kr/m2

MOSAIK STRIPES  
CARBON, STAV
Förr 2800 kr/m2

Nu 840 kr/m2

 70%
rabatt på hela 

lagret!

Och mycket, mycket mer i butiken!

ALLT SKA BORT! BUTIKEN UPPHÖR!  •  ALLT SKA BORT! BUTIKEN UPPHÖR!

RUSTIC WHITE 
KLINKER

22,5 X 45 CM
Förr  490 kr/m2

Nu 147 kr/m2

SJÖSTEN BEIGE,  
STAV 3X10 CM
Förr 1490 kr/m2

Nu 447 kr/m2
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Spar tid, energi och miljö
Valet mellan trä och sten, är ett val mellan återkommande underhåll,
och en underhållsfri stenfasad - långt in i framtiden

Skrapa och måla tar tid, energi och kostar pengar - som du slipper med
en Marmoroc fasadsten

Marmoroc -stenen är klimatsäker och enkel att montera, oberoende
av väder och åtrstid

Montera själv, eller köp fasaden färdig från oss, monterad och klar
av våra specialister - med garanti

Välj mellan många färger, flera format och ytsrukturer

Tänk om - tänk nytt

Kontakta oss för pris och info    0221 - 36600    www.marmoroc.se

fasadsystemfasadsystem

®



Svanen - Produkten är listad i portalen för 
byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus.

STOKSEAL

Stokvis Tapes produkter finns hos alla välsorterade industri-, bygg-, färg- och fackhandlare.
stokvistapes.se

RISE Certifiering 1002
SC0960-17

Stokvis_Bygg BostadFastighet_248x178.indd   1 2019-03-11   13:04:27
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RYGG-, HÖFT- OCH KNÄSMÄRTAN KAN 
BERO PÅ DINA FÖTTER

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

din kroppsvikt. Vid löpning 
fyrdubblas belastningen. 

Värk i fötterna är därför 
ingenting konstigt. Men om 
du går, springer eller joggar 

regelbundet kan små ana-
tomiska avvikelser ge stora 

problem. Med formgjutna 
skoinlägg kompenserar du 

för detta – och förhindrar att 
du får ont i andra delar av 

kroppen.

I dag fi nns det många som gör form-
gjutna inlägg men inte på samma sätt 
som Fotkomfort. Deras inlägg bygger 
på ett svenskt patent som utvecklats 
under 20 år och de har i dag förtro-
endet att tillverka inlägg till olika 
idrottslandslag. 
     – Många gör gipsavgjutningar i 
liggande 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 smala och smidiga och har 
stöd för din fot så att du får en neutral 
fotled och inte snedställer foten. 
Dessutom är alla inlägg aktiva vilket 
innebär att de har en viss svikt i sig, 
säger Kjell på Fotkomfort.

Vilka är de vanligaste problemen 
folk har som söker sig till er?

Förutom rygg-, höft - och knäsmär-
tor 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 förekomman-
de, snedställd och förstorad stortåled. 
Plantar Fasciit och hälsporre är andra 
vanliga problem. 

Hur går ett besök hos er till?

     – Vi börjar med en undersökning 
av dina fötter och du får stå på en så 
kallad spegellåda där vi analyserar dina 
problem.
Utifrån problemen som vi ser i analy-
sen korrigerar vi eventuell pronation/
supination och lyfter valvet. Vid 
behov kan vi också placera en pelott i 
inlägget. Inläggen slipas och anpassas 
efter dina behov och efter cirka 40-60 
minuter är inlägget klart och kunden 
kan direkt gå med sina nya inlägg.

Kan jag använda samma inlägg till 
andra skor?

     – Ja, med våra inlägg slipper du 
köpa skor efter inlägg! Inläggen brukar 
passa de fl esta skor eftersom de är så 
smidiga och tar liten plats i skorna.

Vare sig du står, går eller springer be-
lastas dina fötter hela tiden. Beroende 
på hur du anstränger dem kan det ge 
upphov till smärta i rygg, nacke eller 
höfter. De vanligaste problemen beror 
på pronation, det vill säga att vi har 
trampat ut fotvalvet så att vi lägger an 
mer på insidan av foten, säger Kjell på 
Fotkomfort, som tillverkar individuellt 
formgjutna inlägg.

300:- RABATT
till nya kunder

 NU 1 500:- Ord. pris 1 800:-
Ange rabattkod: Bostad

Giltig till och med 30/4-19
kan ej kombineras med 

andra erbjudanden.

FOTKOMFORT
Vi fi nns i Uppsala på Kål-

sängsgränd 10 C, Stockholm 
på Odengatan 80-82 och i 

Enköping på Linbanegatan 8.

0771-130 130 
www.fotkomfort.se
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Vatten är något många av oss tar som 
en självklarhet. Vi vrider på kranen 
och så rinner det som det alltid har 
gjort. Men tänk om det en dag inte 
kommer något vatten ur kranen, och 
på radion säger de att vattenförsörj-
ningen har slagits ut. Nu är det upp till 
dig att hämta en ransonerad mängd 
från tankbilen på torget.

Det låter som ett skrämmande sce-
nario men faktum är att det in-

träffar med jämna mellanrum. Martin 
Liljestrand, VD och ägare på Svensk Vat-
tenförsörjning AB berättar:

–Alla som har kommunalt boende har 
rätt till en vattenförsörjning och blir det 
ett avbrott exempelvis vid en storm, olyc-
ka, eller om vattnet anses otjänligt, är det 
kommunens ansvar att den tillgodoses. 
Det är där vi kommer in i bilden.

lågt grundvatten - ett problem
Svensk Vattenförsörjning AB har varit 
verksamt sedan 2015. Affärsidén är att 
hjälpa företag och kommuner i nöd 
med en fungerande vattenförsörjning 
genom att hyra ut vattentankar i olika 
storlekar och modeller.

–Just nu har vi extremt mycket att 
göra inför kommande säsong då 
kommunerna nu beställer våra 
tankar. Alla kommer väl ihåg 
förra årets torka och faktum 
är att grundvattnet har varit 

lågt i två års tid, säger Martin.

vattentank för alla behov
Svensk Vattenförsörjnings vattentankar 
är i rostfritt stål och finns i flertalet oli-
ka storlekar där den vanligaste storleken 
rymmer 10 000 liter, vid förfrågan ges 
även offert på både större och mindre 
modeller.  Martin säger:

–Vi anpassar dricksvattentankarna 
efter era behov genom 
att till exempel montera 
UV-renare, dieselverkeller 
elpatron. Vi levererar 
även vattentankar till 
företag som saknar till-
gång till ordinarie 
dricksvattennät 

som till exempel vid nyetableringar eller 
om man behöver fylla en torrlagd brunn.
Svensk Vattenförsörjnings tankar fraktas 
på lastbil med lastväxlare och ombesör-
jer kontakt med ett lokalt åkeri om man 
önskar hjälp med transporten.

vattenbrist i framtiden
Vad kan jag då som privatperson göra 
om det inte längre finns vatten att tillgå? 

Har jag utrustningen som krävs för 
att kunna hämta min ranson 

från vattentanken 
som står 

Vatten – vår källa till överlevnad

 skrämmande sce-
nario men faktum är att det in-

träffar med jämna mellanrum. Martin 
Liljestrand, VD och ägare på Svensk Vat-

–Alla som har kommunalt boende har 
rätt till en vattenförsörjning och blir det 
ett avbrott exempelvis vid en storm, olyc-
ka, eller om vattnet anses otjänligt, är det 
kommunens ansvar att den tillgodoses. 
Det är där vi kommer in i bilden.
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–Just nu har vi extremt mycket att 
göra inför kommande säsong då 
kommunerna nu beställer våra 
tankar. Alla kommer väl ihåg 
förra årets torka och faktum 
är att grundvattnet har varit 

modeller.  Martin säger:
–Vi anpassar dricksvattentankarna 

efter era behov genom 
att till exempel montera 
UV-renare, dieselverkeller 
elpatron. Vi levererar 
även vattentankar till 
företag som saknar till-
gång till ordinarie 
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Vad kan jag då som privatperson göra 
om det inte längre finns vatten att tillgå? 

Har jag utrustningen som krävs för 
att kunna hämta min ranson 

från vattentanken 
som står 

uppställd på torget? 
Martin menar:
–Alla borde ha tomma dunkar eller an-

dra kärl i hemmet och vi behöver tänka till 
och spara på den dagliga förbrukningen. 

–I övriga Europa är de mycket bättre 
på det än vad vi i Sverige är. Vattenförsör-
jning vi nu tar för given håller inte. Det 
kommer att bli ett stort framtids- och 
samhällsproblem som på något sätt måste 
lösas. Utan vatten överlever vi inte.

läs mer på
www.svfs.se

Vatten – vår källa till överlevnad

uppställd på torget? 
Martin menar:
–Alla borde ha tomma dunkar eller an-

dra kärl i hemmet och vi behöver tänka till 
och spara på den dagliga förbrukningen. 

Enkel access med stege 
och fallskydd

Niko Home Control
Det smarta hemmet

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

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

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

www.niko.eu

INNOVATION BYGG_BOSTAD_FASTIGHET _March_2019.indd   1 22-03-2019   15:29:57
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www.sturehofskrukmakeri.com
070 566 85 86

anno 1990
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D
T Skandinaviens största 

bil- och mc-show!

Missa inte chansen att se 
Nils Eirik Wenaas äkta DTM-racer som har 
återställts in i minsta detalj! 

Arrangeras av: I samarbete med:

Förköp 
biljetter 

på     För mer information & 
entrépriser, besök vår hemsida                              

WWW.CUSTOMMOTORSHOW.SE

Öppettider: 
Långfredagen-påskdagen kl. 10-18

Annandag påsk kl. 10-16

Jönköping #ELMIA2019

19-22 APRIL

ELMIA 
PÅSK 2019
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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
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Innovativ lösning ger 
storskalig lagring av  
förnybar värme
Tack vare ett samarbete mellan  
Värmevärden och Hudiksvalls 
kommun kan två nedlagda bergrum 
användas för storskalig säsongslag-
ring av förnybar värme istället för 
olja. En unik och innovativ lösning där 
befintlig infrastruktur nyttjas för att 
ställa om till mer förnyelsebara bräns-
len, vilket är positivt för både miljön 
och samhället.

En vanlig ackumulator står ovan jord 
och bygger på förutsättningen att 
vattnet skiktar sig. Bergrummen i 
Hudiksvall är liggande och långsmala, 
200 meter långa, 18 meter breda och 
25 meter höga. Då skiktning inte gick 
att säkerställa byggdes istället en 
unik lösning med ett bergmagasin för 
hetvatten, 95 grader, och ett för ”kall-
vatten”, 45 grader. 90 000 kubikmeter 
vatten pumpas mellan magasinen för 
att antingen ladda  
vattnet med energi 
eller utvinna energi. 

 – Det är Sveriges 
största ackumulator! 
Vi vet i alla fall ingen 
ackumulator som är 

större säger Anders Ericsson, vd på 
Värmevärden.

Samarbete med kommunen
Bergrummen som ägs av Hudiksvalls 
kommun och som tidigare varit lag-
ringsplats för olja, har stått oanvända 
i 30 år. Det var länge oklart vad de 
skulle användas till men i och med att 
de återigen används för energilagring 
har cirkeln slutits. 
 – Hudiksvall är ett bra exempel där 
vi tillsammans med kommunen arbe-
tat för att nyttja befintlig infrastruktur, 
en resurs som stått outnyttjad under 
många år och som nu gör nytta  för 
samhället på ett resurs- och kostnads-
effektivt sätt säger Anders Ericsson 

Hållbar energiproduktion
Energin i bergrummen räcker för att 
täcka värmebehovet en hel som-
marmånad, eller för att hjälpa till vid 
vinterns köldknäppar. Det innebär att 
toppar och dalar i energitillverkning-
en över året kan jämnas ut och att all 
värme nu produceras av lokala och 
förnyelsebara bränslen som bark och 
sågspån. Behovet av den oljeeldade 

reservpannan har därför försvunnit. 
Värmevärden har därmed möjliggjort 
en hållbar och långsiktig energipro-
duktion i Hudiksvall.

Framtidens värme
I framtiden vill Anders Ericsson se fler 
samarbeten som det i Hudiksvall. 
 – Samhället, industrier och energibo-
lag behöver gemensamt hitta lösning-
ar där man använder infrastruktur och 
tar till vara på sådant som annars går 
till spillo i form av spillvärme, returflis 
och restprodukter. Det är på så vis 
framtidens värme blir hållbar och fler 
innovativa lösningar blir verklighet.

Kort om Värmevärden

Värmevärden levererar ca 1,2 TWh 
fjärrvärme och ånga till bostäder, 
industrier och lokaler i tio kommuner 
i Mellansverige. Med totalt 90 an-
ställda arbetar företaget för att alltid 
finnas där för sina kunder. Sedan 2017 
ägs bolaget av en infrastrukturfond 
som förvaltas av J.P. Morgan Asset 
Management, vilket ger ett tryggt 
ägande med fokus på långsiktighet. 

Läs mer på www.varmevarden.se. 

Ett av de två bergrummen i Hudiksvall innan det vattenfylldes. 
Foto: Lars Sundin (t.v.), Mostphotos (t.h.), Anders Nilsson (porträtt Anders Ericsson, vd)

vibostugan.se | 0325-58 70 00 | info@vibostugan.seVi levererar direkt hem till dig med kranbil, se fraktvillkor på vår hemsida.

LÄTTMONTERADE ATTEFALLSHUS & FRIGGEBODAR 
Det extra huset på landet eller i trädgården blir ett utmärkt komplement till boendet för dig som behöver ett extra rum och 
mer utrymme för din fritidssyssla och plats för prylar och redskap. Inred till gäststuga, ateljé, snickarbod, sjöbod, musikstudio, 
skrivarstuga, ett generationsboende eller vad nu behoven kan vara. Attefallshuset och friggeboden ger dig möjlighet att på 
ett enkelt sätt skapa rum för en behaglig och bekväm fritid. 5-25m2  – Hur många extra kvadrat behöver du?

AGNES 10

ANDERSTORP 10

EDIT 15

FINNSTORP 7,5

NJUTA FUNKIS 20-3

JOSEFIN 18,4

ANNA 25

ELVIRA 15

JONSTORP 7,5

RISTEN 15

ELLIE 25

Du hittar oss även hos
K-rauta

Beijer
Bygghemma.se

Byggmax
Buildor
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FASTIGHETSFÖRVALTARE - ETT 
UTVECKLANDE YRKE

Fastighetsförvaltare förädlar 
och utvecklar framtidens 

hus. Det är ett yrke med stor 
variation där man skapar 

affärsmässig och långsiktig 
förvaltning. Många vill gå 

den skräddarsydda YH-ut-
bildningen mot en bransch 

som drar åt både grön 
utveckling och samhälls-

byggnad. På Xenter Yrkes-
högskola i Tumba utbildas 
varje omgång ett drygt 30-

tal studerande under 2,5 år 
och får exakt rätt utbildning 
för att genast kunna börja i 

fastighetsbranschen. 

En av de stora fördelarna med YH-utbild-
ning är att de studerande får mycket prak-
tik. Det betyder att företagen har möjlighet 
att få en praktikant med en hög grundnivå 
som är anställningsbar direkt efter utbild-
ningen. Det sparar de både tid och pengar 
på vilket gör våra studerande högattraktiva. 
     – Xenters uppdrag är att se till att 
arbetslivet får rätt kompetens. De stude-
rande förbereds för en yrkeskarriär genom 
bland annat praktiken. Branschföretagen 
hittar redan då kvalificerad personal som 
passar företaget. På så sätt slipper man lägga 
pengar på rekryteringsarbete. 
     Xenter har examinerat runt 2 000 
studerande 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 utformar utbildningarna. Detta borgar 
också för bra kvalitet på de examinerade.           
     ”Inte sällan hör företag av sig till oss och 
då hjälper vi till att förmedla studerande 
till dessa”, säger Håkan Sundborg chef för 
yrkeshögskolan på Xenter.

Ett av branschföretagen som tagit yr-
keshögskolan på allvar och engagerat sig i 
fastighetsförvaltarutbildningen på Xenter är 
Balder med 450 anställda i Sverige och ett 
stort framtida rekryteringsbehov. Företaget 
har flera studerande 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 yrkeshög-
skole- eller annan utbildning chansen att 
utveckla sig själva och oss som bolag.
      

Genom praktikanterna får vi en föryngring 
och diversifiering av fastighetsbranschen 
med flera som kan berika oss. Praktikperio-
den är fantastisk. 
     Vi får chansen att träffa framtidens 
kollegor och presentera oss för framtida 
arbetssökande. Varje företag i branschen är 
unikt och genom praktiken får de stude-
rande lära känna oss på Balder, säger Niklas 
Dabrowski på Balder i Stockholm.

Jan Gösbeck på Fasticon menar att många 
av de som kommer från YH-utbildningen 
fastighetsförvaltare på Xenter ofta har en 
praktisk kunskap som personer från hög-
skola/universitet kan sakna. 
     – Vi ser en fortsatt mycket stor efterfrå-
gan på Fastighetsförvaltare och satsar gärna 
på engagerade personer som utbildats på 
Xenter. Vi har redan mycket bra intryck 
och erfarenheter av det samarbete vi har 
med både pågående och examinerade stu-
denter. YH-förvaltare har värdefull praktisk 
kunskap som personer från högskola/uni-
versitet ibland kan sakna. 
     Kombination med engagemanget och 
inställningen till att även arbeta praktiskt 
ger dem en bredare och snabbare väg in 
i yrkesrollen, Jan Gösbeck – Partner/VD 
Fasticon Support.

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

www.xenter.se

         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, praktikant på JM Fastighet

”
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Hitta GUSDESIGN i din 
blomster eller  

inredningsbutik 
 
 

Vi har återförsäljare i hela landet 
 
 
 

@gusdesign gusdesign.se 



Twice vikbar duschvägg
Viks på mitten – bra för det 
trånga badrummet. Hörn eller 
nisch. 70-120 cm. 

DuoNova Vaska
Art-nr: 3015  RSK: 8184709

För både utanpåliggande 
rör (40 cc) och vägg. 
Båda fästena medföljer.

Design & Kvalitet

GlueLine duschset
Art-nr: 18910  

RSK: 8320168

75 cm, slimmad stång. 
Limremsa – inga 
skruvar behövs.

Nu har vi även 
helfrostade 
duschväggar.

Äv
en

väg
gfästen medföljer

Duschväggar
och duschset

10 ÅRS
GARANTI

NYHET
2019

GlueLine duschset
Art-nr: 18910  

RSK: 8320168

75 cm, slimmad stång. 
Limremsa – inga 
skruvar behövs.

Hörn

Nisch

Sj
älv

häftande

In
ga

ve
rktyg behövs
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SÄNK LJUDNIVÅN – 
HÖJ STÄMNINGEN!

Kontor och konferens

Flera arbetsplatser har behov av rum med god 
akustik. Det gäller inte bara i kontorslandska-
pet, även möteslokaler och konferenslokaler 
har stor nytta av kontorsakustik. 
     Vi har gott om erfarenhet av att montera 
akustikundertak inom kontor och konferens 
som möter alla estetiska och förvaltningsfunk-
tionella krav. Bra akustik bidrar till en bättre 
och trivsammare arbetsmiljö.

 

Utbildningslokaler, skolor och 
daghem

God akustik är extra viktigt på de platser 
där det samlas många personer för att sam-
tala och diskutera. 
     Utbildningslokaler, skolor och förskolor 
används regelbundet för undervisning av 
olika slag, ibland i form av lek och ibland 
genom lektioner och föreläsningar. 
     När skolakustiken och förskolans akus-
tik är god kan alla höra vad som sägs, något 
som även bidrar till att koncentrationsnivån 
håller sig jämn och hög. För att minimera 
störningar av den normala verksamheten 
kan vi utföra renovering eller installation av 
undertak under de perioder som lokalerna 
inte används. 
     Vi ser alltid till att möta alla de hårda 
arbetsmiljökrav som ställs för att se till att 
lokalerna får en god akustisk miljö.

Sjukhus och vårdanläggningar

Ombyggnation

Inom vård och skola är kraven höga på 
hygien och funktionalitet. Det ska inte 
bara vara enkelt att utföra service på ett 
installerat sjukhusundertak, det ska även 
vara enkelt att regelbundet kunna rengöra 
undertaket. 
     Vi monterar löpande undertak av olika 
slag på sjukhus och vårdanläggningar. Hör 
av dig till oss så hjälper vi dig fixa en bättre 
vårdakustik.

Servicearbeten och eftermarknad

Att bygga om eller förändra en lokal är 
inget ovanligt. Acoustic Montage kan 
hjälpa till med mer än bara monteringen av 
akustikundertak.
     Vi river, kompletterar, bygger om och 
bygger nytt för att skapa ett effektivt, este-
tiskt och framför allt funktionellt undertak 
i alla möjliga miljöer. Vi åtar oss gärna 
utmaningar!

Oavsett hur stort eller litet projektet du 
har finns vi alltid tillgängliga för att utföra 
servicearbete eller komplettering. 
     Alla våra kunder är viktiga för oss och 
vi strävar alltid efter att utföra service och 
eftermarknadsjobb så fort som möjligt.

www.acousticmontage.se
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SJUKFÖRSÄKRING

HUS- & HEMFÖRSÄKRING

BILFÖRSÄKRING & OMREGISTRERING

BÅTFÖRSÄKRING

Enkel lösning på 
växande problem
Enkel lösning på 
växande problem
Enkel lösning på
växande problem
Enkel lösning på Enkel lösning på Enkel lösning påEnkel lösning på 
växande problemväxande problemväxande problem

GÖR DIG PROBLEM-FRI
Behandla med Grön-Fri och låt regnet göra jobbet. Så enkelt är det 

att bli fri från alger och lav på tak, fasader och markytor.

Hitta din närmsta butik på grönfri.se

växande problemväxande problemväxande problem

GÖR DIG PROBLEM-FRI
Behandla med Grön-Fri och låt regnet göra jobbet. Så enkelt är det 

att bli fri från alger och lav på tak, fasader och markytor.

Hitta din närmsta butik på grönfri.se

GÖR DIG PROBLEM-FRI
Behandla med Grön-Fri och låt regnet göra jobbet. Så enkelt är det 

att bli fri från alger och lav på tak, fasader och markytor.

Hitta din närmsta butik på grönfri.se
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.







AREMA.SE UTHYRNING STOCKHOLM 08-600 70 72  •  UTHYRNING UPPSALA 018-55 70 70  •  VÄXEL 08-600 70 70

Hjullastare Hjulgrävare Bandgrävare Dumprar Vältar Teleskoplastare LiftarSorteringsverk

Att hyra din maskin är enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt.
Vi erbjuder ett brett sortiment av maskiner och tillbehör t ex rivningsgripar, betongcrushers och hydraulhammare. 

Nu har vi även sorteringsverk från Keestrack, för ännu effektivare återvinning. Allt till ett pris. Smart!

ATT HYRA ÄR SMART!

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

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

små till stora projekt av alla slag! 

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

ALLT INOM 

GLAS

GLASMÄSTERI • BILGLAS • UTERUM • INREDNINGSGLAS •  SOLSKYDD • FÖNSTER

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

www.glaskedjan.se
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PÅ GRUND AV DIG KAN 
STOCKHOLM VÄXA

GRUNDA R STÄDER ANDREAS, STOCKHOLMS GRUNDARE #567

Som anställd hos JVAB får du vara med på resan mot att 
bli Stockholms bästa anläggningsföretag. För att bli bäst 
krävs att vi rekryterar de bästa. Det är därför vi är intres-
serade av just dig. Men det räcker inte med kompetens 
och yrkesstolthet. Du måste trivas också. Och det kommer 
du att göra hos oss. Vi investerar mycket i vår personal, 
både när det gäller avtal, trygghet, delaktighet, utveckling 
och just trivsel. Vi kallar oss Stockholms grundare och vill 
gärna att du gör det också.

Läs mer om våra lediga tjänster och skicka  
in din ansökan på jvab.se



E L L I P S P O O L E N  –  4 "X " 8

SARAH SJÖSTRÖM EDITIONSARAH SJÖSTRÖM EDITION
Träna som Sarah Sjöström i världsmästar-

poolen som bär hennes namn. Fullmatat 

poolpaket med Jet Swim*.

Vi på Ellips Pool är enormt stolta över vårt samarbete 
med Sarah Sjöström. Att ha henne som ambassadör 
för vårt företag och våra produkter är inget annat än 
fantastiskt. Idrott, simkunnighet och starka förebilder 
ligger oss varmt om hjärtat. Att kunna utveckla dessa 
delar är viktigt för vårt samhälle och det är något som 
Sarah utan tvekan symboliserar. 

Ellipspoolen 4×8 meter Sarah Sjöström Edition är ett 
poolpaket med poolstomme av magnelisbehandlat stål, 
exklusiva rostfria detaljer i marin stil och kraftfull LED-
belysning. Välj mellan ett antal olika enfärgade liners. 
Poolvärmepump från Gullberg & Jansson samt gavel-
trappa ingår. Kraftfulla motståndsaggregat från Pahlén 
Pool System i rostfritt stål och brons fi nns som tillval.

*Gäller paketen Guld och Silver.

Se www.ellipspool.se för mer information

GULD
Inklusive det kraftigaste motstånds-
aggregatet; Jet Swim 2000 med 
strömmar på 78 m3/h. 
Ord.pris 215 900 kr.

183 000 kr*

SILVER
Inklusive motståndsaggregat 
Jet Swim Motion med en helt 
ny fl ödesteknik för en jämnare 
fördelning av strömmarna. 
Ord.pris 204 000 kr.

173 000 kr*

BRONS
Utan motståndsaggregat. 
För den badsugne eller dig 
som vill träna vändningar. 
Ord.pris 180 000 kr.

153 000 kr*
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STOCKHOLM 08-594 108 30   LULEÅ 0920-23 80 50   WWW.ELLIPSPOOL.SE

Nor r l än d s k a  k v a l i te t s p o o le r 

 

NYHET!
3D-skiss över 

din poolarea med
ELLIPS POOL-

MILJÖ



RUM FÖR LJUSA IDÉER  
Utomhus eller inomhus, stort som smått. Ljusrum AB jobbar med 
projekt av alla möjliga slag. Vi ligger steget före och skapar intelligenta 
och oväntade lösningar inom ljusdesign, inredningsarkitektur och 
arkitektur. Med konceptuella idéer och stor expertis ger vi projekten 
näring och energi från start till mål.

Vinnare av svenska ljuspriset 2017.

LJUS GÖR SKILLNAD
Vi hjälper dig med intelligent ljusdesign, inredningsarkitektur 

och arkitektur. Var för sig eller tillsammans.
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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
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Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd 

6000V
Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd 

6000V6000V
Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd 

6000V6000V
Log Max 6000V är vårt nya allround-aggregat anpassat för träd 

6000V6000Vmellan 12 och 50 cm. Aggregatet kan utrustas med 318 True-Cut 6000V6000Vmellan 12 och 50 cm. Aggregatet kan utrustas med 318 True-Cut 6000V6000Vmellan 12 och 50 cm. Aggregatet kan utrustas med 318 True-Cut 6000V6000Vsågenhet. Förbättringar inom hydraulikflöde, ramgeometri och 6000V6000Vsågenhet. Förbättringar inom hydraulikflöde, ramgeometri och 6000V6000Vhållbarhet förenklar arbetet och ökar din produktivitet.6000V6000Vhållbarhet förenklar arbetet och ökar din produktivitet.6000V

HEADS ABOVE THE COMPETITION

LOG MAX 6000V, ETT NYTT LOG MAX 6000V, ETT NYTT 
MÅNGSIDIGT AGGREGATMÅNGSIDIGT AGGREGAT

V-SERIES
VERSATILE HEADS



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
Sandra Enåsen Due-Pedersen, tel 010-449 71 87, sandra.enasen@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. 


