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Helén inreder 
  kreativt familjens 
  oas i Slätthult 

Villaägarna vid Säveån

Så får du köks-
ritningen att funka i 
verkligheten

Joakim sparade 
50 000 på att fasad-
måla nya huset själv



Om Gård & Villa
gård & Villa är en elegant inspirations- och nyttotidning för 
människor som vill bo i eget ägt boende i alingsås och 
lerums kommuner. 
Tidningen ger idéer och kunskap om att leva och bo i hus. 
Och roar, inspirerar och förenklar för husägare i lerum 
och alingsås. 
gård & Villa samarbetar med Villaägarna vid säveån.

För annonsering kontakta:
marknadsansvarig anders Jasphe: 0738-55 31 21
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Du har stor nytta av att vara medlem
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För oss, Villaägarna vid Säveån, är det 
roligt att vi nu har en samarbetspart-
ner, Gård & Villa, där vi kan gå ut 

och informera våra medlemmar. Tidigare 
gick vår information ut via vår egen tid-
ning, Villaägarnytt. Den har nu upphört.
Villaägarna vid Säveån består sedan den 
1 juni av Villaägarna i Lerums kommun 
och Villaägarna i Alingsås kommun då 
dessa två gick tillsammans och bildade 
Villaägarna vid Säveån. Detta samgående 
hoppas vi skall stärka vår position. 
I framtiden kommer du här att kunna se 
våra olika aktuella aktiviteter.

Som småhusägare står vi ofta ensamma 
när politiker och myndigheter fattar 
knasiga beslut som berör oss. Då kan det 
vara skönt att veta att det finns en stark 
medlemsorganisation som tillvaratar dina 
intressen. Villaägarnas Riksförbund som 
vi tillhör har kämpat för villaägarnas rätt i 
65 år och vi fortsätter det arbetet.
Just nu protesterar vi mot regeringens 
förslag att försämra rot-avdraget och mot 
bankernas enorma vinster på dina bolån.
Lokalt driver vi och bevakar många olika 
frågor, samtidigt som vi vill skapa med-
lemsnytta genom olika samarbetspartners. 

Du vet väl att du har rabatt hos många av 
våra lokala företagare? 
Förteckning på dessa finns på vår 
hemsida. http://www.villaagarnasavean.se 
Om du inte redan är medlem så gå in på 
vår hemsida och registrera dig så kan du 
ta del av alla våra förmåner och rabatter.

Vi ses!

ansvarig utgivare: uno Hufvudsson
Telefon: 0708-56 11 99
info@gardochvilla.se,
säte: gård & Villa,
Varola prästgård 1, 541 94 skövde

layout och grafisk form: reko reklam,
lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

september 2016

Bli medlem nu
Gå in på http://www.villaagarnasavean.se 
och bli medlem hos oss lokalt. 
Så får du del av föreningens alla förmåner 
och erbjudanden! 
   Välkommen till oss!

Kostnadsfri experthjälp
Villaägarna erbjuder dig som medlem, 
samt alla samfällighetsföreningar 
med serviceavtal, en omfattande 
kostnadsfri rådgivning. Våra expert-
er svarar på frågor om bygglov, hant-
        verkartvister, fel på köpt fastighet,  
           fuktproblem, renovering av bad   
             rum, samfällighetsjuridik, 
 förvaltningsfrågor 
   och mycket 
      annat.

Nostalgin möter nutiden 
i höstens tapettrender

Antingen handlar det om att relansera 
klassiska mönster eller också om att den 
nutida designen har klara influenser från 
förr.
– I höst ser vi en stor efterfrågan på 
mönster, former och färger tidstypiska för 
vad vi, våra föräldrar eller till och med 
föräldrars föräldrar hade på väggarna på 
50-, 60- och 70-talet, berättar Madeleine 
Sidemo designer som skapat Eco Wallpa-
pers nya kollektion Reflections. 
 Fler varumärken hänger på nostalgi-
trenden. I Boråstapeters nya kollektion 
Swedish Designers II ingår 14 mönster 
som alla skapades under årtiondena 40-, 
50- och 60-talen. 
– Att lyfta in naturen i hemmet är en tyd-
lig trend som vi ser inom många genrer, 

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Tapetfrossa. Kolla in höstens nyheter på 
www.gardochvilla.se. 
Massor av inspirerande 
bilder! 

Att trender och mönster kommer igen 
och blir moderna på nytt är mer en 
regel än ett undantag.  Här är retrode-
signen som formger väggarna just nu.

berättar Sissa Sundling, designansvarig. I 
kollektionen ser vi det bland annat i Stig 
Lindbergs Berså som många druckit en 
kaffetår ur, men som nu finns som vacker 
tapet i fem olika färgställningar. 
 Och att ersätta tapeter med enfärgat 
målade väggar är inget Madeleine Sidemo 
förordar. 
– Man ska tapetsera för att tapeten sätter 
prägeln på rummet. Man kan fylla rum-
met med minnen, möbler och människor. 
Men tapeten är det där sista som ger det 
ombonade. Man kan se lite av vilken typ 
av personlighet det är som bor där, avslu-
tar hon.

OmBOnaT. Tapeter är en uttrycksfull personlig 
kuliss som berättar något.

Berså. i år skulle stig lind-
berg fyllt 100 år. Han är 1 
av 5 formgivare som hyllas 
i den nya tapetkollektionen 
scandinavian Designers ii. 
Övriga är arne Jacobsen, 
Viola gråsten samt lisbet 
och gocken Jobs.
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Villaägarna vid Säveån

För husägarnas intressen
Villaägarna jobbar för att främja landets  
            villa- och fritidshusägares intres- 
            sen. Det gör vi genom att jobba för  
           sänkta boendekostnader, bättre 
        boendemiljö och för att fler ska  
      kunna välja att bo i eget hus. Villa-
     ägarna är en partipolitisk obunden  
    organisation och vi arbetar aktivt 
        och med kvalificerad 
          kompetens inom intresse-
politik, rådgivning och medlems-
rabatter.

Har du Bolånekoll?
Har du rätt bank frågar Villaägarnas boen-
deekonom Håkan Larsson i ett filmklipp 
från Villaägarnas facebooksida? Håkan 
har nämligen koll och följer regelbundet 
upp vilka banker som ger bäst respektive 
sämst ränta på bolån. I augusti var det 
Ålandsbanken som höll lägst 3-månaders 
        ränta med 1,31% och Handelsbanken  
          som tog jumboplatsen med 1,68%.  
          Vem månne det bliva i september?

 
  

.  

ORTSTADSEXEMPEL

Adressgatan 00. 
Tel 0000-00 00 00. 
Öppet: Mån-Fre XX-XX. 
Lör XX-XX. Sön XX-XX.

Limfri läggning.
 Colorama Göinge är ett 14mm äkta 3-stavs Ekparkettgolv med 5Gs låssystem för extra 
lätt läggning. Golvet är mattlackat och går att slipa om ca 2-3 gånger. Mått: 2200x207x14. 
Säljs i förp om 3,18 m2. Vi har även många andra golv i vår butik. Välkommen...
*) Erbjudandet gäller t o m 15 Oktober 2016. Med reservation för slutförsäljning. Ta med denna annons till 
butiken. 

KAMPANJPRIS

Colorama GÖINGE 
Pris per m2. 

Ord pris 295:-.

249:-*

Colorama Göinge är ett 14 mm äkta 3-stavs Ekparkettgolv med 5Gs låssystem för extra lätt läggning. 
Golvet är mattlackat och går att slipa om ca 2-3 gånger. Mått: 2200x207x14 mm.
Säljs i förp. om 3,18 m². Vi har även många andra golv i vår butik. Välkommen . . .
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Förverkliga dina drömmar

Stolt sponsor 
av ungdomsidrotten 
i Alingsås 

gamla vänersborgsvägen 9, alingsås
Tel. 0322-101 14
www.coloramaalingsas.se
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X
Attityd 
i arbets-
rummet

■  Den ekologiska marknadsandelen 
ökade till 9 % vid halvårsskiftet. Därmed 
är svensk eko-konsumtion lika stor som i 
världsbästa Danmark.
– Nu firar vi en delad förstaplats med 
Danmark och hoppas att vår marknads-
andel av ekologiskt ökar så att vi vid 
årsskiftet är bäst i världen på att köpa 
ekologiskt, säger Johanna Sandahl, ordf. i 
Naturskyddsföreningen. 
Samma period ökade också försäljningen 
av ekologiska och KRAV-märkta livs-
medel med 23 % i dagligvaruhandeln och 
Systembolaget.
 – Vi ser att konsumenterna driver om-
ställningen till eko i butikshyllorna, säger 
Johan Cejie, försäljningschef på KRAV.

Snart klår Sverige 
ledande dansken på eko

mål. naturskyddsföreningen hoppas på att 
sverige köper mest eko i världen.

I JUL. Vidar i trä med textilklädd sladd. markslöjd.

Fint    Fem

I TAKET.  edge, koppar 
och mässing. markslöjd.

PÅ VÄGGEN. Callum floor 
lamp, PB Home.

PÅ GOLVET. 
Becket skrivbord 
Habitat.

FÖR BAKEN. 
stol, House 
Doctor.

Med tapeter sätter 
du stilen direkt
Kända inredningsbloggarna Kristin 
Lagerqvist och Johanna Bradford vill 
skapa ombonad hemkänsla genom 
att uppmuntra till att tapetsera mera. 

Att tapetsera själv är enklare än man tror 
menar duon. Och man får ett färdigt re-
sultat snabbt, jämfört med när man målar 
då det ofta krävs 2-3 strykningar.
Här är deras tips hur du skapar harmoni:
■  Bind samman en öppen planlösning 
som kök och matplats med en mönstrad 
tapet.
■  Man tror ofta att vita väggar skapar 

rymd till ett rum men en mönstrad tapet 
gör att man får något att fästa blicken på 
och gör att rummet känns större.
■  Skapa en skön kontrast med till exempel 
ljusa träslag och metaller.
■  Plocka in växter som ger färg till en ljus 
inredning.
■  Linnetyg ger en skön avslappnad känsla 
till ett rum och dämpar även ljud.
■  Plocka upp färger från tapetens möns-
ter i andra inredningsdetaljer så som till 
exempel i en duk.
■  Använd vackra saker till andra områden 
än vad de är avsedda för som till exempel 

inreDningsBlOggare. Kristin lagerqvist och Jo-
hanna Bradford är experter på att ge hem en riktigt 
ombonad och hemtrevlig känsla.
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Servett Lerum

Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten 
men är specialister på kök och bad. 
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med 
allt från planering till färdigt kök! 
Vi har alla hantverkare du behöver!

Erikssons Snickeri & inredning 
Skövdevägen 44, Skultorp 
tel. 0500 - 41 50 00    mob. 0705-62 56 40  
www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

Kurhotell • Konferens • Spa
TEL 0515-43 200  E-POST info@kurortenmosseberg.se   www.kurortenmosseberg.se

Mössebergsparken, FALKÖPING  TEL 0515-432 00 www.kurortenmosseberg.se 

VINTERKONFERENS

I paketet ingår:
Ankomst till lunchbuffén

Eftermiddagskaffe med kakbuffé
Trerättersmiddag inkl. bordsvatten och kaffe

Frukostbuffé
Förmiddagskaffe med kakbuffé

Lunchbuffé

Entré till spa med varmvattenbassäng, jacuzzi, utomhuskällor, bastu och gym.
Lån av badrock och tofflor under vistelsen.
Konferenslokal med konferensutrustning

Pris per person i dubbelrum: 1.650 kr exkl. moms

 

Komplett program: www.kurortenmosseberg.se

KONFERENS på Kurorten Mösseberg
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KONFERENS på Kurorten Mösseberg
en vacker bricka som kan fungera som en 
tavla.
Kristin och Johanna ger ytterligare 
stylingtidéer i 3 filmer. Kolla in filmerna 
med deras inspirerande inredningstips för 
matrum, arbetsrum och allrum på 
www.gardochvilla.se.



Vi hälsar på hos 
Familjen Petrusson: Björn, 54, Helén, precis 
fyllt 50, utflugna barn Fredrik, 28, Johan. 27, 
rikard, 26, elin, 24, och Frida, 21. 
Bor: i villa i slätthult, med 1 hektar skog 
runt sig. 
Arbete: Helén arbetar i lampaffär och i färg-
affär. Björn arbetar på ett rederi. 
Intressen: Träning, heminredning. 
Kreativt tänk: gillar att arbeta med tanken. 
Det kan gå fort från tanke till handling.
På G: Det kan bli ett hemmagym. 
Brinner för: Friskvård. Har gjort en egen 
resa och gått ner 20 kilo. nu är jag mogen 
att motivera andra.
Drömmer om: att skapa en plats dit 
människor kan komma och träna i en lugn 
och skön miljö, få god mat och promenera i 
omgivningarna.
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TexT OCH FOTO Anna-Karin Jansson

Vi har nog ständigt något projekt på 
gång. Nu har alla barnen flyttat ut, 
även om en är hemma tillfälligt, 

så nu håller vi på att förändra huset till 
att fungera för två personer, säger Helén 
Petrusson, som bor med sin man Björn i 
ett hus de själva byggde 1992. 
 Familjen bodde då i Holland, där Björn 
jobbade. Helén var hemma med tre små 
pojkar. De byggde huset i Lerums kom-
mun, där Björn är uppvuxen, för att ha en 
fast punkt på somrarna. 
– Jag kände mer och mer att jag ville att 
pojkarna skulle växa upp här, nära natu-
ren, så när vi flyttade tillbaka till Sverige 
blev detta vårt permanentboende. I takt 
med att familjen sedan utökades med två 
flickor byggdes också huset till i omgång-
ar. 

Ett levande hem i ständig utveckling
Familjen Petrusson har bott i Slätthult 
sedan 1992, först som sommarboen-
de, och sedan permanent. Huset är 
tillbyggt flera gånger, och nu senast 
med ett uterum.

 Helén Petrusson är mycket road av inred-
ning och ser ständigt nya möjligheter. 
– Jag gillar att arbeta med tankar kring 
olika rum. Jag har ett block vid sängen så 
att jag inte glömmer bra saker jag kommer 
på. Jag gillar att göra mycket själv också, 
säger Helén, som gärna målar, slipar golv 
och kaklar. 
 När Helén var tio år kom mamma hem 
med en IKEA-katalog. Det var startskottet 
för ett stort inredningsintresse. 
– Jag tror jag möblerade om minst en gång 
i månaden när jag växte upp. 
 Det finns en tillfredsställelse i att göra det 
själv, det känns äkta, slår hon fast. Hon 
har skapat ett hem som är fyllt av roman-
tiska inslag. Levande ljus överallt, fjädrar, 
spetsar, plädar och små stilleben fyller 
varje rum. 
– Jag älskar starka färger. Min divan 
i TV-rummet är knallröd och Joseph 
Frankstapeten på andra våningen älskar 
jag. Där gick jag verkligen crazy. I sov-
rummet spann jag loss. Jag ville inreda det 
som ett hotellrum, så det är svart och guld 
som dominerar. En stor tavla av perga-

ment, inköpt på en semesterresa i Egyp-
ten, dominerar ena väggen. Jag älskar att 
våga och att testa, samtidigt som hemmet 
måste vara en oas. Det får inte vara för 
fint. Vi ska leva här, betonar hon. 
 Heléne gillar den bondromantiska stilen, 
snirkligt, men hittar gärna udda grejer på 
loppis. 
– Fulsnygga grejer fastnar jag gärna för. 
Jag gillar inte för modernt och vi har ing-
en nordisk stil. Ändå har vi nog en ganska 
klassisk stil här hemma. 
Finns det något kvar att göra nu? Jodå. 
Snart ska den stora putsade kaminen i var-
dagsrummet bytas ut mot en täljstensspis. 
– Den har retat mig länge. Dessutom går 
strömmen ofta på vintern och då är det 
bra att ha en kamin i täljsten som håller 
värmen länge. 
 Sedan står trädgården på tur. 
– Jag vill ha mer blommor. Jag drömmer 
om att odla egna grönsaker och göra 
egen honung. Kanske ska vi någon gång i 
framtiden ha en Skånegård med innergård 
och stockrosor. Där ska jag skapa en inn-
ergård som i Frankrike eller Italien, med 

shabby chick, trasiga stenplattor, fantiserar 
Heléne. 
Fast Slätthult ska finnas kvar. Här är famil-
jens fasta punkt. 
– Barnen konstaterar att vi aldrig får sälja 
detta. Detta är hela familjens oas, säger 
Heléne avslutningsvis.

OmgJOrD. Familjen Petrusson byggde huset i slätthult 1992 som sommarhus. sedan har husets byggts på i omgångar och blivit permanentbostad. 
Och köket har renoverats 3 gånger.

sTOrVuxeT.  i växthuset samsas vinrankor av 
arterna Himrod och schuyler.

sTilrenT. På gästtoalet-
ten valde Petrussons att 
sätta upp en stentapet.

VÄlKOmnanDe. i hallen 
välkomnas gästerna av 
en tapet från en belgisk 
firma, Khroma.

sTilleBen. i det nybyggda uterummet står en 
gammal skrivmaskin som Helén hittat på vinden i 
föräldrahemmet. Den lekte hon med som barn, och 
vårdas nu som en inredningsdetalj.

HÖsTFinT. Helén Petrussons stilleben syns överallt, 
även i trädgården.

”Jag inspireras 
av naturen runt 

omkring”

FunKTiOn OCH inreDningsDeTalJ. Järnspisen 
hittade Helén på ett skrotupplag och hon har själv 
renoverat den. 

 en Oas. Huset förändras i takt med att familjen 
ändras. 

lYxig KÄnsla. sovrummet är en dröm i guld 
och svart sammet. ”Jag ville inreda det som ett 
hotellrum”, säger Helén. Tapeten kommer från Cole 
& son och tavlan på byrån är ett semesterminne 
från egypten.

ParTYDags. Helén Petrusson förbereder sin 50-årsfest.   
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Trendiga väggar har ton av 
ett klassiska jeans
■  Nu säger sig experterna veta vilken 
nyans det kommer att målas med på 
väggarna under 2017. Denimblått. Och 
olika nyanser därav. De som slagit trend-
tankarna ihop är ett antal internationella 
arkitekter, inredare och trendanalytiker.
– Vi har tittat på internationell arkitektur, 
mode och designtrender vilket visar att 
blått är färgen som gäller för tillfället, 
säger Per Nimér arkitekt och designchef 
på AkzoNobel. Den blå kulören finns i 
vår vardag. I himlen ovanför oss och på 
kläderna vi bär. För att göra den relevant 

för våra hem valde vi en blå som fungerar 
både i kök och sovrum. 
Och det är ganska enkelt att förnya med 
färg.
– Färg spelar en viktig roll för hur vi käns-
lomässigt uppfattar olika miljöer. Vilken 
kulör man väljer på väggen är bland det 
viktigaste beslut man kan fatta för att 
påverka ett rums karaktär. Vi i Sverige är 
ofta försiktiga när det kommer till färg i 
våra hem och tvekar vid kulörval, men 
allt fler inser att det inte behöver vara så 
dramatiskt att måla om hemma.

FramTiDsFÄrg. Blått kommer att dominera 
inredningstrenderna under 2017.

■  Nu kan du ha vintage-klassikern Fol-
kabussen inne i ditt eget kök. Fast som 
modernt kylskåp. Volkswagen ”Bulli”, som 
den kallas på tyska, är över hela världen 
en symbol för flower power-kulturen och 

Coola Folkvagns-
bussen du kan 
parkera i köket

symboliserar den spontanitet och frihet 
som är så typisk för 50- och 60-talet, då 
”Folkabussen” föddes. Men Retro-kylskå-
pet är bara vintage på utsidan. Precis som 
original-folkabussarna som finns kvar 
idag, vars ägare lägger ner sin själ i att 
restaurera och uppdatera deras inredning 
och konvertera dem till lyxfordon, är insi-
dan toppmodern. Inuti finns teknik med 
mycket avancerade funktioner.

VW-VinTage. Den tvåfärgade fronten och loggan ser ut som på bussen.
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TexT Marie Pallhed
FOTO Inga-Lill Zakariasen

Jag har ett bord som jag flyttar runt i 
trädgården, säger Inga-Lill Zakari-
asen bloggare på populära bloggen 

Isas trädgård. På bordet gör jag installatio-
ner allt efter säsong. 
 Under hösten skapar Isa gärna i mossa. 
Kransar, krukor, kuddar och landskap.
– Älskar att gå ut i skogen med kreativ 
blick och plocka mossor som ser olika 
ut. Några med lite längre hår och mörka, 

Så här sätter du finaste höst-
stämningen i trädgården

HÖsTFix. nej trädgårdsarbete just nu behöver inte bara vara att förbereda inför 
vintern. Trädgårdsfixet kan också vara kreativt. Och dekorativt. gör en höstin-
stallation på ett flyttbart bord med fina saker du skapat själv. ställ bordet i ditt 
blickfång. Och placera där krukor, mosskuddar, kransar och annat höstigt som 
växer fram ur dina händer.

mOssKuDDe. isas fina kudde är 
gjord av mossa och hönsnät, fyllt 
med tillknölat tidningspapper. samt 
lite fårklipp i hörnen och en knapp 
av eternell.

Trädgårdssäsongen är inte slut nu. 
Den byter bara skepnad. För trots 
väder och vind kan du ändå skapa 
kreativt i trädgården. Och duka upp 
ett bord som skiftar stämning efter 
humör och säsong.

Gör en kudde eller krans av mossa

less is mOre. – ibland kan det vara 
så enkelt som att lägga en bit mossa 
i en krans och pryda med en liten 
fairy. inga höstinstallationer utan 
mossa.

KreaTiVT. Det finns mycket ska-
pamaterial i skog och trädgård. 
rönnbär, paradisäpplen, solhatts-
huvuden, nypon, berberisbär, eklöv 
och mossiga pinnar.

mOssKruKOr. gallerkrukor är 
utmärkta att fylla med mossa. gärna 
med prydnadskål som färgklick mitt 
i. men bara mossa i kruka är också 
riktigt elegant.

gammalT KOlTråg. På tillknölat 
tidningspapper har isa format mossa 
med händerna. Och sedan byggt 
staket, träd och hus med naturens 
eget vackra material.

Mossa som material är oslagbart när 
du vill göra höstlika arrangemang. 
Och mossan fungerar att använda 
ute och inne. Här några 
av Isas idéer.

en mosskudde skapar du med dubbla hönsnät, 
najtråd, tidningspapper och mossa. Plus en tor-
kad blomma eller annat som accent. använd 
ett hönsnät som har formen du vill att kudden 

ska få. Fast dubbelt så stort. Vik nätet på mitten 
och lägg i mossa med framsidan mot nätet. 
Fyll med tidningspapper och sy igen nätet med 
najtråd.   Kransar gör du på stomme eller grövre 
ståltråd med plast från en plastkasse som delas 
till ett stort stycke och lindas runt. lägg mossan 
runt stommen och vira fast mossan med stål-
tråd. Fäst dekorationer på kransen med ståltråd. 
använd det du har: Äpplen, nypon, brysselkål… 
lägg kransen på bord, ställ mot vägg eller fäst 
den på dörr.

andra med kort lugg och ljusa. Olika form 
och struktur ger fina skiftningar i det man 
skapar. 
Hon tar lite mossa på varje ställe. Så det 
inte syns i naturen. 
– Jag plockar också annat i skogen till 

installationerna. Lingon- och blåbärsris, 
kottar, en vacker kvist, en ticka från ett 
träd…    
Väl hemma är det sedan bara att gå igång. 
– Brukar skapa det som faller mig in. 
Och ständigt förändra.

mOssFrÄsCHT. – mossa är ett här-
ligt lättarbetat material som ger en 
härlig känsla, säger inga-lill Zakaria-
sen, bloggare på isas trädgård.

september 2016

■  Att det är mycket vitt på väggarna i Sve-
rige är inte så konstigt. Längtan efter ljuset 
är påtaglig för många en stor del av året. 
Men en ljus färgpalett kan vara andra 
toner än bara det kritvita. I Beckers 
nya färgkarta Älskade kulörer finns 10 
nyanser, hälften varma och hälften kalla, 
av rosa, blått, grönt, grått och sand. Varje 
baskulör finns i 3 skiftningar som blir fina 
att kombinera i ett rum. En på väggen, 
en på golvet och en på hyllan exempelvis. 
Eller som funkar att använda i olika rum 
för att skapa en röd 
tråd. Därtill finns 
sedan 10 starkare 
accentfärger som 
matchar bas-
kulörerna.

Väggfärg med ny-
anser som lätt kan 
kombineras

OViTT. nu kommer ljusa 
kulörer som mjukt alter-
nativ till det kritvita.

här
frisör

-frisör joachim buchmann-
Södra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde

0500-41 80 98  |  0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

anno
1995

.se

Specialister inom vatten & värme

VÅRGÅRDA, Parkgatan 19  |  tel. 0322-62 33 70
KVÄNUM, Storgatan 12  |  tel. 0512-921 00

ALINGSÅS, Mejerigatan 6  |  tel. 0322-101 06

www.djupedalsror.se

Jonas 
Måleri och Renovering

Gamla Kvarnabovägen 14
441 91 Alingsås
Tel. 0708 - 88 79 87  
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Eget jobb minskade kos
Det var av kostnadsskäl som Joakim 
och Lisa beslutade sig för att måla 
träfasaden själva. Minst 50 000 kr 
räknar de med att spara. Och trots en 
krävande arbetsinsats känner de sig 
nöjda med resultatet.

Huset är nybyggt i New Englandstil 
och uppfördes till tätt skick på 
bara ett par dagar.

– Vi flyttade in i påskas och när vi väl 
fått köpa tomten så gick allt fort, säger 
Joakim. Vi hade länge sökt efter ett större 
hus än det radhus vi bodde i, men inte 
hittat rätt.
 Efter flera husvisningar där priset stigit 
till alltför höga nivåer, bestämde paret sig 
för att bygga nytt och sökte och fann en 
fin tomt på landet. 
– Slutpriset kommer inte att bli högre 
med den här lösningen än om vi köpt ett 
begagnat hus med samma storlek och 
standard i stan.
 Valet föll på ett Eksjöhus Balans.
– Vi får mycket hus för pengarna när 
vi jämför. Planlösningen och husets stil 
passar oss bra.
 För att spara in på utgifterna målade 
Joakim huset själv. 
– Jag tog in några offerter som låg på mel-
lan 80 000 och 100 000 kronor för mål-
ning av hus och garage. Två strykningar 

TexT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors  

På lanDeT. – att bygga nytt innebar att vi fick ett hus som passar oss helt. Och totalt så blir inte kostnaden högre än om vi skulle köpt motsvarande hus i standard 
och storlek begagnat i stan.Viktigt välja rätt färgtyp till husets fasad

Träfasader måste regelbundet målas 
om. Så är det bara. Men för ett håll-
bart och bra slutresultat måste du 
välja rätt färgtyp och ha rätt mål-
ningsteknik.

TexT Marie Pallhed

– Utomhusfärgerna har utvecklats enormt 
de senaste åren, säger Stefan Ericsson, 
färgexpert på Happy Homes. Många av 
producenterna har verkligen lagt sig vinn 
om att fasadfärgerna numera ska stå emot 
mögel och algpåväxt.
Idag är den heltäckande akrylatfärgen den 
vanligaste fasadfärgen. Färgtypen har ett 
specifikt grundmålningssystem som ger 
ett hållbart slutresultat.
- Akrylat rekommenderas till hus som är 
byggda med luftspalt innanför panelen. 
Vanligen hus från 70-talet och framåt. 

gällde eftersom huset var grundmålat. 
Den färg jag sedan själv köpte kostade 
inte över 25 000 kronor.
 För att hitta rätt färgtyp googlade Joakim. 
Han tog också del av Folksams stora 
fasadfärgtest från 2015.
– Jag ville ha en akrylatfärg och bestämde 
mig för att enbart välja mellan färgerna 
med bäst resultat. Valde Beckers Perfekt 
för strax under 2000 kronor för 10-liter.
 De har penselmålat, trots att Joakim först 
tänkt rolla.

– Det kan vara svårt att stryka färgen jämt 
om man inte är van, så jag avstod efter råd 
i butiken. Valde istället ett billigt fasadkit. 
Kanske borde ha valt en dyrare pensel 
för den släppte strån. Men jag är inte den 
bäste på att sköta mina penslar heller.
 De är inte helt klara med fasaden. Till-
sammans med familj och kompisar har de 
planerat att slutföra målningen så snart 
vädret tillåter. 
– Jag är helt klart öm i hela kroppen. Har 
använt muskler jag inte trodde jag hade.

Undantaget hus med liggande panel. För 
äldre hus fungerar vattenburna oljefärger 
bäst.
Fasaden på nybyggda hus kan ha två olika 
typer av grundmålning vilket är viktigt att 
känna till.
- Transportgrunden måste grundmålas 
medan den godkända grundmålning är 
okej att måla ytskikt på.
 Fasadrenovering handlar inte bara om att 
måla om. En viktig del är att fräscha till 
den panel som fått fukt- eller rötskador.
– Det fungerar inte att måla över trä som 
är angripet. Mögel och alger tvättar du 
bort med ett bra rengöringsmedel avsett 
för ändamålet. Använd inte diskmedel 
eftersom det efterlämnar en fet yta som 
färgen har svårare att fästa på.
 På dött trä måste du slipa till dess du 
träffar på friskt, fräscht trä.

- Annars förlorar färgen sin vidhäftnings-
förmåga. Ibland krävs det också att delar 
av panelen byts ut.
Allt färgsläpp måste tas bort och trärena 
ytor måste grundmålas.
- Efter grundmålning ska fasades alltid 
strykas två gånger. Och välj gärna bra 
penslar. De är utformade så att uppsug-
ningsförmågan är större. En pensel för ett 
par hundralappar håller för att måla ett 
helt hus. Den är klart arbetsbesparande 
och slutfinishen brukar 
bli bättre.

KValiTeT. – Väljer du en 
beprövad färg ska du inte 
behöva tvätta rent fasaden 
från mögel och algpåväxt, 
säger stefan ericsson på 
Happy Homes.

tnaderna med 50 000
september 2016september 2016

FÄrgVal. Den vita nyansen på väggarna inomhus innehåller mer gult än den 
Karlsson-vita på utsidan. – Viktigt att fasadfärgen är matt och inte bländar.

Vem bor här? 
Familjen består av lisa, 
Joakim, livia 6 år och 
Vilja 4 år.
De bor i ett nybyggt 2 
planshus på 156 kvm, 
6 r o k som ligger på 
landet, någon mil från 
stan.
eksjöhus Balans 
levererades grundmålat 
liksom fasaden till det 
nybyggda garaget. 
Kostnadsaspekten 
har varit prioriterad i 
byggprocessen liksom 
trivselfaktorn. efter mål-
ningen ska nu trädgård 
och altan bli klara. med 
en pool kanske?

maTerial. – Det var viktigt att måla med kvalitets-
färg. när det gäller penselvalet blev det en billigare 
variant. gick så där. Får utvärdera efteråt.

neW englanD. Hemmet är snyggt inrett i samma stil som husets exteriör. Färgtonerna är vitt, grått, beige, 
svart med accenter i rosa. – lisa är den som inreder och hon gör det jättesnyggt, säger Joakim.
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Genomtänkt planering ger lyx i köket

Bo in dig i köksritningen för att testa den
Hur ska luckorna se ut? Så börjar 
nästan alltid processen Nytt kök. Men 
lägg också tid på att tänka över hur du 
jobbar i köket. För funktion är avgö-
rande för lyxen trivsel.

– Att veta vilken stil man vill ha på 
köket är naturligtvis en jätteviktig del i 
köpa-kök-processen, säger Ann-Sofie 
Ullman, köksdesigner på Variantkök, Me-
diaMarkt. Att ha en vision om vilken stil 
man gillar gör det mycket lättare att hitta 
rätt känsla bland alla val som ska göras.
 Ändå betonar Ann-Sofie andra faktorer 
som är avgörande för att köket ska bli 
optimalt: Funktion och att ge sig tid.
– Vissa saker är viktigare för att köket ska 

funka optimalt. Arbetsytan mellan vattnet 
och spisen exempelvis. Det är här emellan 
det lagas mat och därför måste utrymme 
finnas. Minst 80 cm, gärna mer.
Och så ska det helst inte finnas någon 
hurts vid arbetsytan som leder till ständigt 
spring av annan familjemedlem. 
– En besticklåda där du står och jobbar 
leder till onödiga kollisioner om andra 
lösningar är möjliga. 
 Som den köksdesigner Ann-Sofie är tyck-
er hon funktion är lika viktigt för trivseln 
som inredningsstilen. 
– Iaktta och notera hur du jobbar i köket, 
var du ställer din matkasse, hur du plockar 
och rör dig där. Och har du en ritning – 
bo in dig i den. Se vad som stämmer och 
vad som kanske inte alls skulle fungera 
för dig.  För även om generella principer 

för bra funktion finns kan behoven se helt 
olika ut.  
Trendmässigt börjar Ann-Sofie skönja att 
det vita alltmer övergår i olika grå nyanser. 
Och att de kök som ser platsbyggda ut 
kommer alltmer.
– Jag tror också att vi framöver får se lite 
mörkare grå toner på luckor. Ofta i lantlig 
stil. Men också det nordiskt tidlösa enkla 
och ombonade växer som trend.
 

uTTÄnKT. – Tänk efter vilka 
funktioner som du är nöjd 
med i köket idag och vilka du 
vill förändra, säger ann-sofie 
ullman, köksinredare på 
Variantkök.

sTilsÄKerT. Köket ger ett lantligt platsbyggt intryck med profilerade sidor och arbetade lister mot tak. 
stenskivans vackra blänk bildar en clean kontrast och väggmosaikens lyster ger rummet värme.

PraKTisKT. i köksöns förvaring finns allt från ser-
vetter till stora köksmaskiner. – Det blir så mycket 
lättare att hålla ordning med många små lådor.

TexT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors  

Lyxkänsla i köket beror så klart på 
materialvalens kvalitet. Men minst 
lika stor betydelse för rätt feeling är 
att få till funktionen. Så att den passar 
personerna som bor där. I detta kök är 
kombon klockren.

Karin och Antti har successivt under 
9 år renoverat sitt hus. Och när 
det blev kökets tur fanns en klar 

målbild.
– Inredning är mitt stora intresse, säger 
Karin. Jag visste från början att jag ville 
ha en riktigt stor köksö. Vill kunna vara 
social när vi lagar mat men också använda 
ön som buffébord och smart förvaring.
Så köket formades efter det. Vilket betyd-
de att en vägg måste rivas.
– Min tänkta moodboard visade på ett 
ljust lite lyxigare kök i lantlig stil med 
aningen modern touch. Ritade skalenligt 
upp allt på papper för att få koll på pro-
portioner innan väggen var riven. 
 Så när Karin stegade in till kökssäljaren 
visste hon ”exakt” hur hon ville ha det.
– Men det visade sig att jag hade helt fel, 
säger hon med ett skratt. Det fanns många 
detaljer som jag inte hade tänkt på. 
 Kökets färgpalett går i vitt, svart, grått, 
beige och brunt utan röd nyans.
– Golvet ger en varm nyans åt rummet 
och består av ett laminatgolv som är 

TexT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors  

klassat för köksslitage. Vi har hundar så 
jag vet hur ett mjukt trägolv ser ut efter 
ett tag. Trä som material gick alltså bort 
direkt. 
 I bänkskivorna är det däremot naturma-
terial.
– Stenskivan till köksön vägde 300 kg. Jag 
är glad att leverantören monterade den 
på plats. Sten är lättskött och ger en blank 
clean känsla som jag gillar. I skivan finns 
det också aningen diamantglitter som ger 
en modern lyxtouch.
 Bänkskivans bakkant har ett uppvik mot 
väggen på 5 cm.
– Superbra. Lättskött och jag slipper 

smuts upp på den ljusa mosaiken.
En kristallmosaik som visserligen var 
svåruppsatt men som gav rummet den där 
skimrande värmen Karin eftersträvade.
Mycket av jobbet har Karin och Antti 
gjort själva. För annat har de anlitat 
proffs. 
– Vi la all ledig tid på att renovera köket. 
Det tog ca 3 månader. Idag är vi helnöjda.  

Karins erfarenheter 
■  Börja i god tid. Nytt kök är en lång och    
    krävande process.

■  Välj först en färgpalett och en stil. 
    Ta detaljerna senare. 

■  Ta hjälp av proffs så att du får hjälp 
    ett kök som passar dig.

anVÄnDs. – Jag hade från början klart för mig att 
det skulle bli fint med en sittbänk under fönstret. 
nu är jag lite överraskad av hur mycket den faktiskt 
används. i lådorna har anton sina leksaker.

TVå. stekpannan får plats i den stora diskhon. 
– Vasken är underfräst. ger ingen skarv där det 
kan samlas smuts. Bänkskivans uppvik skyddar 
mosaiken.

sTilsÄTTare. Köksön var bara ett måste i det nya köket. – Vi är helnöjda. gott om plats att för att laga mat när man är flera och superbra förvaring , säger Karin och antti.
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HEla DETTa uppSlaG är EN aNNONSi fokus

För drygt 20 år sedan startade han 
Vara Plåtslageri. Idag ett av de mark-
nadsledande företagen i branschen. 
Nyligen tog han över Solskyddsteknik 
i Falköping. Och nu har han dessutom 
startat försäljning av infartsskyddet 
Kättinggrind. Entreprenören Henrik 
Darius.

sOlsKYDDsTeKniK. – Just nu har vi en stor höst-
kampanj på solskydd, säger Henrik. läs mer på 
nästa sida.

Själv är han blygsam med titlar och epitet. 
Entreprenör, företagare, vd? Vaktmästare 
säger han själv.
– Jag jobbar på och löser de saker som 
kommer upp. Vi kör på och hjälps åt så att 
det blir bra för alla.
Typiskt skaraborgsk inställning eller? Och 
så har Henrik alltid gjort. Ända sen han 
som 21-åring startade Vara Plåtslageri då 
han såg att det var ont om kunniga plåt-
slagare på marknaden. En efterfrågan som 
under dessa 20 år blivit allt större.
– Idag är vi 15 anställda. Medarbetarna 
är handplockade och otroligt lojala med 
stort eget ansvar.
Det frigör tid för Henrik som han lägger 
på att utveckla nytt.
– Jag tycker om nya projekt. Utveckling 
och utmaningar driver mig. Funderar 
aldrig på skillnaden mellan arbete och 

Plåtslageri, solskydd och kätting-
grindar i Henriks företag

Nytänkande och tradition för 
■  Privata uppfarter 
■  gårdsuppfarter 
■  småbåtshamnar 
■  golfbanor 
■  Kommersiella fastigheter
■  Privata vägar

Kontakt: 0512-130 30
email: info@kattinggrind.se
mer info: www.kattinggrind.se

fritid. Att driva företag är ett fritidsintres-
se. Också.
I våras tog Henrik över Solskyddsteknik i 
Falköping. Med tillhörande fastighet där 
det nu ska byggas hyresrätter.
– 11 stycken blir det centralt i stan. Någon 
gång fram mot nästa sommar räknar jag 
med att lägenheterna är klara.
Och i solskyddsbutiken är det fortsatt full 
fart framåt som gäller.
– Claes, Michael, Håkan och Inge som alla 
jobbat länge är fantastiskt duktiga på att 
hitta rätt lösning för alla kunder. Vare sig 
det är stora fastighetsägare, kommuner 
eller privatpersoner som behöver skydd 
för solen. 

Att det är magkänslan som styr Henriks 
företagande råder ingen tvekan om. Och 
när han själv var på jakt efter ett infarts-
skydd till sin gård kom han i kontakt med 
uppfinnaren Stefan Hjalmarsson.
- Stefan hade konstruerat en smidig grind 
med en kätting som stopp för fordonstra-
fik istället för en traditionell grinddörr. 
Idén var så bra att kättinggrinden bara 
måste ut på marknaden. 
Och så fick det bli. Idag säljer Henrik 
grinden genom Kättinggrind Sweden AB 
med säte i Vara.
Kättinggrinden består av sobra sidostol-
par med inbyggd ledbelysning och en 
elegant kedja i stål.
– Du öppnar och stänger grinden med 
en fjärrkontroll eller din mobiltelefon. 
Anslutningen är enkel, bara en jordka-
bel behövs. Kontakta oss för en offert så 
berättar vi mer, avslutar Henrik.

nYHeT. Kättinggrinden är smidig i sin design och 
lätt att placera då den kräver minimalt utrymme. 
grinden måttanpassas.

Höstpriser                     på solskydd

KÄTTinggrinD. Henrik Darius letade infartsskydd till sin egen gård och fann Kättinggrind som han idag 
säljer. – Kättinggrind är ett nytt elegant och tekniskt infartsskydd som passar in både i offentliga och 
privata miljöer där man vill stoppa fordonstrafik.

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

Vi mäter och lämnar offert utan kostnad

Erbjudandet gäller t o m 21/10 2016. Välkommen till vår butik!
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Höstens 
nyheter 
från

nu i butiken!

Bredaste sortimentet av 
Greengate i Skaraborg!

Mariestadsv. 29, Tibro
Tel.0504-100 12

Följ oss på 
Facebook
och Instagram

Sventorp Rävstorp 5, Skövde 
Telefon 0500-42 50 40 
Hemsida bengtshusvagn.se

UPPLEV ÅRETS FANTASTISKA
NYHETER HOS OSS I SKÖVDE!
Vi har fått in massor av 2017 års modeller, 
välkommen in till oss på Bengts Husvagnar 

för att hitta ditt nästa fritidsfordon.

KNAUS SPORT & FUN 
Det bästa från två världar. Modern 
design och generöst utrymme för 
massa action. Pris: 215 800:-

ulrika vill använda sin konsume

Jag är lite av en miljönörd, skrattar 
hon. Älskar att läsa forskningsrap-
porter. För utan kunskap kan man 

inte vara med och påverka miljögifternas 
belastning på jorden framöver.
 Vilket hon vill. I så hög grad att hon före 
inköp läser alla varors innehållsförteck-
ningar och mailar leverantörer när hon 
inte får svar på en varas innehåll.
– I klädbutikerna brukar jag fråga: ”Vad 
innehåller era kläder?” En fråga som inte 

Ulrika pratar inte bara. Hennes 
miljöengagemang når ända 
ut till handling. I valen av mat, 
kläder och leksaker. Och i hen-
nes sätt att ta sig an vardagens 
sysslor. Ja i hela hennes livsstil 
faktiskt.

TexT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors  

alltid får ett svar. Och då går jag vidare 
med ett mail till varumärket med samma 
fråga. Får jag inget svar därifrån drar jag 
mina slutsatser.
 Barnens ankomst har spätt på Ulrikas 
miljöintresse. Och det är inte lätt att skyd-
da dem från miljögifter. Ta bara detta med 
gift i plastleksaker.
– Plastgrejer som är äldre än 10 år går 
bara bort. Då var plasterna ännu giftiga-
re än idag. I första hand väljer vi andra 
material i leksakerna. Som trä exempelvis. 
Fast visst är det svårt. Särskilt med vissa 
älsklingssaker. Ibland måste man kompro-
missa. 
 I vardagsvalen väljer Ulrika ekologiskt 
så långt det går. Och av ekonomiska skäl 
odlar hon också i grönsakslandet som 
somliga benämner ”en mindre åker”.
– Landet är cirka 17 x 12 meter. Vi har 
eget grönt halvårsvis på ett ungefär. Att 

odla själv är klart billigare än att köpa. 
Skulle tro att jag lägger ett par hundralap-
par på frön på våren. Sen handlar det om 
arbete.
 I landet växer perenna grödor som jord-
gubbar, smultron, rabarber och jordärt-
skocka, men också ettåringar som skördas 
allteftersom. Dessutom är Ulrika en fena 
på att ta tillvara råvaror på olika sätt. Sylta, 
safta och lägga in.
– Jag har alltid något att göra marmelad 
av, säger hon. Rabarber, jordgubbar och 
andra bär. Pumpamarmelad har jag gjort 
mycket, rekommenderas! Dessutom har 
vi en jordkällare som verkar fungera. Den 
ska vi pröva i år.
Det är framförallt Ulrika som har träd-
gårdslandet som intresse. Sambon Daniel 
grejar gärna också praktiskt, helst med 
motorer men också med renovering av 
huset.

ÄlsKlingsgreJ. gräva-
ren är nytillverkad i ”gan-
ska bra plast från europa”. 
– Plast som är äldre än 10 
år är dock giftig. sådana 
leksaker har vi slängt.

mÄrKT. – Konsumentvaror där tillverkare och åter-
försäljare har koll på kemikalieinnehållet har ofta 
en tillverkning som är okej för de anställda. giftfritt 
och rättvisemärkt brukar gå hand i hand.

Valen. – Jag väljer eko-
logiskt när det finns. Och 
svenskt. men ibland finns 
inga sådana val. Då för-
söker jag välja det minst 
dåliga. efter research.

sTuDeras. – Jag och edward är med i en forsknings-
studie som undersöker spädbarns exponering för 
miljögifter. 2017 presenteras resultatet för naturvårds-
verket och visas också senare i en tv-dokumentär.

– Vi har gjort det som är nödvändigt. Lagt 
nytt tak exempelvis. Och letat rumsrena 
material så långt det går.
Just nu värms 40-talsvillan upp med ved. 
På det nya taket ska det så småningom 
investeras i solenergi.
– Vårt aktiva byalag här i samhället har 
haft studiecirklar om solel bland annat. 
Jätteintressant. 
 En hel del inredning och kläder från 
secondhand har det blivit.
– Andrahandsgrejor är inte skabbiga och 
loppiga. Många är pedantskötta. Och att 
tvätta, laga, renovera och smörja upp är 
inget stort jobb när det behövs.

Ulrika Blixt
Familj: Daniel Hellberg, martin 4 år, edward 1½ år. 
Bor: 1½ plans hus byggt i slutet av 40-talet med träd-
gårdsodlingar.
Yrke: Personlig assistent.
Kreativt tänk: med eget arbete kan 
man göra skillnad i miljön. 
som att odla, recycla, tvätta tygblöjor. 
Till exempel.
Brinner för: Är en nörd på miljögifter.
Drömmer om: att utvecklingen har 
vänt så att mina barn får växa upp i 
ett mer hållbart samhälle.

TanTPOÄng. – Odling 
är mitt stora intresse och 
det tar väldigt mycket av 
min tid. men på senare år 
har jag börjat samla på 
pelargoner. Framförallt 
brokbladiga sorter. Det är 
faktiskt riktigt kul!

FamilJeTiD. sedan våren 
2012 har ulrika och Daniel 
bott i tegelhuset från 
40-talet. De renoverar det 
nödvändiga men rustar 
inte sådant som funkar bra 
hemma. – Vi vill inte reno-
vera bort småbarnsåren.

reDsKaP. ulrika har slängt 
ut plasten från köket. Och 
ersatt den med redskap i 
trä- eller rostfritt. – stoppa 
inte plast i munnen säger 
jag till barnen. använder 
inte heller plast i redskap 
för mat.

”Det finns farliga kemikalier i vardagsprodukter”

nÖrD? när andra kollar eurovision song Contest 
läser ulrika forskningsrapporter. Om gifter i miljön.

FÖrÄDla. sylta, safta konservera – ulrika tar hand 
om allt hon skördar. Hon har mycket energi och 
sitter sällan vid tv eller sociala medier. – Det är så 
lätt att fastna i gulliga kattbilder. FÖr milJÖn. ulrika Blixt gör skillnad genom aktiva vardagsval. som att odla giftfritt i eget trädgårdsland.

ntmakt till max
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Mat är den nya souveniren 
från semesterns resor
■ Ost, oliver och kryddor är några av de 
vanligaste varorna som packas med i 
resväskan för att sedan njutas på hem-
maplan.
– Svenskarna har tagit såväl det asiatiska 
köket som Medelhavsmaten till sig. Även 
jag tycker om att köpa chili, citrongräs 
och andra kryddor med mig hem från 
Thailand och olivolja från Medelhavslän-
derna. Stark mat är betydligt vanligare 
i det svenska köket idag än förr, liksom 
de exotiska smakerna, säger Magdalena 
Öhrn, informationschef Ving.
Här är de mest populära varorna: Bulga-

rien: Rosa champagne. Cypern: Hallou-
mi-ost. Italien: Citronlikör. Kanarieöarna: 
Mojo-sås som passar till öarnas speciella 
saltkokta potatis. Kreta: Oliver.
Mallorca: Manchego-ost och olika typer 
av skinka. Rhodos: Oliver. Thailand: En 
rad kryddor, inte minst chili. Turkiet: 
Kryddor och olika typer av nötter.
Ett tips är att kolla tullreglerna innan 
inköpen görs. Från t.ex. Fjärran östern 
finns en rad restriktioner och som mest 
får två liter olivolja packas ner i väskan, 
med hänsyn till flygsäkerheten.

■  Dags att lämna dricks. Men hur mycket? 
En undersökning från Bookatable visar att 
6 av 10 lägger 10 % av notans totalbelopp. 
Det är den sammantagna restaurang-
upplevelsen som avgör beloppets storlek. 
Viktigast är servicen från serveringsper-
sonalen samt kvaliteten på maten. Var 3:e 
säger sig vara kritisk till att det dricksas. 
Trots det uppger endast 6 % att de aldrig 
eller mycket sällan dricksar. Dricksen läm-
nas till servispersonalen men delas ofta i 
arbetslaget. Det anser många restaurang-
besökare vara lämpligt. 59 % uppger att de 
tycker att alla som arbetar på restaurangen 
ska få del av dricksen.

Hur mycket ska vi 
dricksa på restaurangen?

semesTersmaK. nya matvanor hemma ger nya val 
av souvenirer från resan.

ValBarT. Dricksande är frivilligt men traditionen 
lever klart kvar.  

aVDrag På sKaTTen. Kolla alla tjänster som ingår i 
rut på skatteverket.se.

■  Nu gäller Rut-avdraget också för träd-
gårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i 
hemmet. 
Du kan dra av upp till 25 000 kronor om 
året och köpa tjänster för upp till 50 000 
kronor, eftersom avdraget täcker halva 
kostnaden. Avdraget gäller t ex träd-
beskärning, häck- och gräsklippning, 
krattning, ogräsrensning, trädfällning, 
vedkapning, kompostering, plantering. I 
IT-tjänsterna ingår installation, repara-
tion/underhåll av t ex datorer, läsplattor, 
tv-apparater, smarta telefoner, spelkonso-
ler, skrivare, skannrar samt installation/
reparation av modem, routrar, fiber- och 
nätverkskablar och wifi-utrustning.

Nu omfattar RUT-av-
draget många fler 
tjänster

■  För mycket blått skärmljus från mobiler/
surfplattor på kvällen påverkar sömnen.  
Det har tidigare forskning visat. Men nu 
visar en ny studie från Uppsala universitet 
att exponering av ljus under dagen kan 
motverka detta.
– Våra resultat tyder på att exponering 
för ljus under dagen, exempelvis genom 
utomhusaktiviteter eller åtgärdsprogram 
inriktade mot att förändra belysningen på 
kontor, kan vara hjälpsamma i försök att 
motverka sömnproblem associerade med 
användandet av apparater som skickar 
ut blått ljus, säger den seniora författaren 
Christian Benedict, docent vid institutio-
nen för neurovetenskap.

BlåTT lJus. skärmars blå ljus på kvällen innan du 
ska sova kan störa sömnen.
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Mycket ljus dagtid mot-
verkar skärmljusets 
påverkan

unik inredning blir viktigare
Just nu är det minimalistiskt och 
industriell inredning som trendar. 
Men runt hörnet är det annat som 
lockar.

Det visar Svensk Fastighetsförmedlings 
undersökning ”Trendrapporten 2016”. 
– De senaste åren har vi sett en motreak-
tion på det enkla och avskalade. På sikt 
kommer vi att få se en mer elegant och 
vuxen inredning där vardagsrummet får 
en allt större betydelse, säger trendexper-
ten Hanna Wessman på Hannas Room. 
– Finrummet eller salongen gör en åter-
komst nu. Vi vill ha ett rum hemma med 
det lilla extra som vi är stolta över att visa 
upp. För att hitta inspiration använder sig 
många av Instagram, men också inred-
ningsbutiker är en inspirationskälla.
– Människor intresserar sig i allt stör-
re utsträckning för inredning. Och för 
många är det viktigt att skapa något unikt. 

Något som blir svårare och svårare med all 
snabb media där människor delar samma 
inspirationskällor. Det positiva med detta 
är att man nu måste ta klivet utanför sin 
comfort zone och våga utmana för att vara 
personlig.

i TrenDen. – Vardagsrummet kommer att få en allt 
större betydelse framöver, säger Hanna Wessman, 
trendexpert. idag delas mycket inredningsinspira-
tion från samma digitala källor. att inreda person-
ligt blir därför en större, men positiv utmaning.

Vattenfilter som tar bort järn, 
mangan, kalk, nitrat, smak och 
lukt, höjer Ph-värdet. 
Vi utför service och tillhandahåller 
reservdelar till de flesta fabrikat. 
Även installation!

Gr

ati
s vattenanalys!

Rent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt pris

Våra representanter:
Vårgårda 0705-73 90 77
Skaraborg 0511-37 53 90

AquaRent_160429_hh_Layout 1  2016-04-19  09:24  Sida 1

Tidsbokning för däckbyte
följande dagar:

Lördagarna 12, 19 och 26 november
kl. 08.00 - 13.00

Ta kontroll över halkan
Kör med stil i vinter! Det börjar bli hög tid att byta ut 

sommardäcken mot vinterdäck. 
Dubbat eller odubbat?
Titta in till oss så ser vi gemensamt 
över vad du behöver
Boka tid redan nu! 

Just nu!

Aluminiumfälg
för vinterdäck

14-17 tum

från 

650:-
DÄCKHOTELL

Du vet väl att vi kan förvara
dina däck hos oss?
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Villaägarna Skaraborg

Bygglov eller inte - 
vi har svaren

Avstånd till grannen
●  grundregeln är att du får bygga på 
ett avstånd av minst 4,5 meter från 
tomtgränsen mot din granne. Du kan få 
bygga närmare gränsen mot grannen, 
om denne godkänner det. ett gott råd är 
att be om ett skriftligt godkännande. 

Bygganmälan
● För vissa bygglovsbefriade åtgärder 
krävs att du gör en bygganmälan. en 
bygganmälan prövas enligt plan- och 
bygglagen men påverkas inte av restrik-
tioner i detaljplanen.

Attefallshus
● Du får uppföra en fristående bygg-
nad i närheten av bostadshuset som är 
avsedd antingen som komplementbygg-
nad eller som bostad. Byggnaden får 
vara max 25 kvadratmeter stor och nock-
höjden får vara 4 meter. avståndet måste 
vara minst 4,5 meter till tomtgräns om 
inte berörda grannar medger ett kortare 
avstånd. Byggnaden är bygglovsbefriad 
men kräver bygganmälan.

Attefallshus, friggebod, altan och 
pool – hur vet du om du behöver 
bygglov för sommarens projekt? 
Kolla denna lista.

Tillbyggnader
● Du får utan bygglov göra högst en 
tillbyggnad på max 15 kvm, på ett 
en- eller tvåbostadshus. Tillbyggna-
dens taknockshöjd får inte överstiga 
bostadshusets och får inte placeras 
närmare tomtgräns än 4,5 meter utan 
grannes medgivande. Du får inte göra en 
tillbyggnad på ett attefallshus. åtgärden 
kräver bygganmälan.
Du får även bygga högst två takkupor på 
ett bostadshus som saknar takkupor el-
ler ytterligare en takkupa på ett bostads-
hus som har en takkupa. Takkuporna får 
uppta högst halva takfallet (takets längd 
från nock till nock) och inte innebära 
något ingrepp i den bärande konstruk-
tionen. åtgärden kräver bygganmälan.

Inreda ytterligare bostad
● i ett enbostadshus får du inreda 
ytterligare en bostad med bygganmälan. 
Bestämmelsen gäller inte för attefalls-
hus. Även om åtgärden vidtas närmare 
tomtgräns än 4,5 meter krävs inte något 
medgivande från grannen.

Friggebod
● Det spelar ingen roll om det är ett 
förråd, ett kontor eller ett lusthus du 
vill bygga, men det får vara max 15 

BYgglOV. Fler bygglovsdetaljer finns att läsa på www.gardochvilla.se

kvadratmeter stort. Fördelat på en eller 
flera byggnader. Höjden mellan mark 
och taknock får inte överstiga 3 meter. 
avstånd till tomtgräns minst 4,5 meter.

Växthus
● ett växthus kan vara din "friggebod", 
förutsatt att du inte redan byggt någon 
annan bod eller att du vill ha ett växthus 
som är över 15 kvadratmeter.

Tak
● i anslutning till villan får du bygga ett 
skärmtak på upp till 15 kvadratmeter 
utan bygglov. Fördelat på ett enda eller 
flera olika tak. Därutöver krävs bygglov. 
stadigvarande tak i trädgården kräver 
bygglov.
Uteplats eller altan
● uteplatser i marknivå kräver inte 
bygglov. Hur högt upp i luften altanen 
ska vara för att det ska krävas bygglov 
varierar mellan 1,2 m och 1,8 m. Hör med 
din kommun.

Pool
● en pool kräver normalt inte bygglov, 
däremot finns det krav på ett säkert 
poolområde. marklov kan behövas om 
du schaktar eller fyller så att markens 
höjdläge ändras avsevärt. Bygganmälan 
kan krävas om man ansluter poolen till 
det allmänna vatten- och avloppsnätet. 

Staket, plank och murar
● Du får bygga ett plank som är max 1,8 
meter högt och inhägnar en uteplats 
inom 3,6 meter från bostadshuset. Dock 
ej närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
enligt lagen behöver plank och murar 
bygglov. lagen har inte definierat exakt 
vad som är ett plank och en mur. Kom-
munerna har därför fått göra sina egna 
definitioner.

Häckar
● Häckar är bygglovsfria och har höjdbe-
gränsningar endast vid risk att skymma 
sikten för trafik. Häcken bör placeras så 
den kan skötas från din egen tomt om 
du inte enats om annat med grannen.

Villaägarna vid Säveån

■  Numera finns en app som dokumente-
rar det som har betydelse för våtrummets 
kvalitet och som förenklar hanteringen av 
våtrumsintyg. Det är stiftelsen GVK som 
vill förstärka medlemsföretagens arbete 
mot målet vattentäta badrum. Fler slut-
kunder frågar numera efter våtrumsintyg. 
Särskilt när bostaden ska säljas. Utan intyg 
kan renoveringen komma att betraktas 
som nästan värdelös.
 – En del kunder brydde sig inte om 
intyget tidigare, berättar Jörgen Persson 
på företaget Golv till Tak. Nu kanske man 
ska sälja sin bostad och då kräver mäkla-
ren intyg på att badrumsrenoveringen är 
fackmässigt utförd. 

Trendigt att inreda kontoret 
med bostadskänsla
■ Att låna influenser från bostadsmiljöer 
är en starkt växande inredningstrend för 
kontor och offentliga miljöer över hela 
Europa. Detta genom att ta fasta på hem-
mets klassiska mönster, texturer och tyger 
som väcker minnen från förr och som 
skapar en kontrast till dagens moderna 
och hektiska liv. Trenden spinner desig-
ners och varumärken vidare på. Interface 
nya mattkollektionen World Woven är 
formgiven av den brittiska designern 
David Oakey. Den präglas av det hand-
gjorda och icke perfekta – uttryck som 

efterfrågas alltmer av inredare också för 
offentliga miljöer. Inspirationen kommer 
från tweed, handvävt, hundtandsmönster 
och skotskrutigt. David själv uppskattar 
särskilt handvävda tyger.
– Jag hoppas att inredare ska bli inspirera-
de av kollektionens bostadskänsla liksom 
möjligheterna till spännande kombinatio-
ner och matchningar.
Framtidens arbetsytor kommer att vara 
platser där människor vill vara och med 
miljöer som gör att de anställda trivs och 
mår bra.

■  I nya appen SJ Labs provas funktionen 
”Hitta på stationen” där du kan planera 
ditt tågbyte. Funktionen synkar informa-
tionen från ditt biljettköp i SJs mobilapp, 
med vilket spår dina tåg ankommer 
och avgår från. Därefter spelas en kort 
filmslinga upp som visar hur du tar dig 
mellan perrongerna. Sedan tidigare finns 
funktioner i SJ Labs som hjälper kunderna 
i Katrineholm att hitta var de ska stå på 
stationen och kunderna på sträckan Göte-
borg-Västerås-Stockholm att hitta en ledig 
obokad sittplats.
– Vi är glada att nu kunna testa den här 
hjälpfunktionen mot kund, säger Ida 
Svensson, Trainee på SJ.

Mobilapp hjälper dig att 
hitta på Stockholm C

TriVsel. nu pågår ett skifte mot ökad komfort 
inom kommersiell design.

riVer Dreams. Fototapetkollektion med den 
norrländska naturen i fokus.

■  En av höstens inredningstrender – 
Nordic Me på Formex - fokuserar på med-
vetenhet. Hur vi vill leva och hur vi gör 
våra val med ledord som arvet och natu-
ren. Naturen är också ett högaktuellt tema 
i Photowalls samarbete med fotografen 
Jonna Jonton. Tapetkollektionen avspeg-
lar en drömsk natur från Västernorrland 
och Johanna fotar naturens skådespel och 
magiska ögonblick. Dag som natt.
– Kollektionen är helt och hållet skapad 
från all inspiration jag får från naturen 

Magiska ögonblick från 
naturen på väggen

Våtrumsintyg viktigt 
när badrummet 
renoveras

inTYgas. Våtrumsintyget har blivit allt viktigare vid 
badrumsrenovering. Fo
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rÄTT sPår. ”Hitta på stationen” är den senaste 
digitala nyheten från sJ.

där jag bor. Har under de senaste åren 
vandrat i de norrländska skogarna för att 
på bild fånga när naturen skapar sitt egna 
mästerverk.



Skaffa dig kunskap och ta 
kontroll över internet
Vi använder internet hela dagarna, 
skickar viktiga uppgifter genom fiber-
kablar och luft. Med eller utan lösen-
ord. Utan att veta hur det fungerar.

Kunskap är makt och självklart måste 
vi ha kunskap om det system som 
blivit vårt viktigaste verktyg, säger 

Karin Nygårds författare till boken ”Så 
funkar internet”.
Hon fortsätter:
– Digitalisering är ingen fluga, som vissa 
fortsätter att kalla det. Digitalisering är 
den största förändringen som påverkat 
samhället sedan industriella revolutionen.
I slutet av -80-talet var det mycket svårt att 
få datorerna att kommunicera via internet. 
Det var först när Tim Berners-Lee i slutet 
av 1990 skrivit färdigt tre grundläggande 
funktioner för webben som nätet började 

surFa. internet är osynliga vägar som går kors och tvärs genom luften, under jorden, ut i rymden och nere i haven. Det skapades ursprungligen för att vi skulle 
kunna hjälpa varandra att bli smartare.

TexT Marie Pallhed

fungera smidigt.
■ HTML: språket som används för att göra 
webbsidor 
■  URL: webb-adressen till en sida
■  HTTP: Protokollet som används för att 
läsa webb-sidor.
World Wide Web var uppfunnet.
– Webben skapades för att vi lättare skulle 
kunna utbyta information med varandra 
över internet. 
 Men en öppen webb drar också till sig 
mörkare sidor. Och du behöver skydda dig 
mot angrepp så långt det går. 
– Ett enkelt sätt att surfa säkrare på är att 
använda ett annat protokoll än http. Skriv 
istället https:// före webbadressen så kryp-
teras informationen. Då är det inte lika 
lätt att komma åt dina lösenord och andra 
hemligheter. Använd ett tillägg i webblä-
saren som heter HTTPS Everywhere så 
kommer den att använda https om det går.
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■ Ha långa lösenord som du kommer ihåg, 
   snarare än ett kortare som ser svårt ut.

■ använd aldrig samma lösenord på flera platser.

■ Välj det säkraste till din mejl och bara där.

■ Dela aldrig någonsin med dig av dina lösenord. 

■ Byt lösenord direkt om en sida blivit hackad. 
   Och använd aldrig det lösenordet igen.

 Och du – tänk till på detta med lösenord. 
Det finns folk som använder program för 
att bit för bit knäcka dina lösenord. Dato-
rer är så mycket snabbare än människor 
på att testa fram saker.
– Ordet ”hejsan” knäcker datorerna på 
mindre än en sekund. Ju kortare ett lösen-
ord är, desto fortare går det att lösa. 

lÖsenOrDsKOll. 
– Hjärnan minns 
bilder bättre. Välj 
lösenord 
med en känd 
person/figur/djur 
som gör något på en 
känd plats typ sno-
kensimmarisibirien.

 Det finns delar av internet som inte är 
lika lätt att nå som vanliga webbsidor: 
Deep Web. 
– Många tror att det är farligt, men så är 
det inte. Men innehållet är helt dolt och 
för att nå in krävs direktlänk eller inlogg-
ning, t ex internetbanker.
 En del av internet som du inte kan ta del 
av via en vanlig webbrowser är darknet. 
Här möts kriminella. Men här möts också 
folk som behöver skydd. Livsviktigt för en 
del och livsfarligt för andra.
– För att använda darknet krävs speciell 
programvara som gör att trafiken blir 
omöjlig att spåra. 

FaKTa. ”så funkar 
internet” passar alla 
som är nyfikna på 
hur nätet är upp-
byggt.

Tips Lösenord

”I genomsnitt har 

vi 29 olika inloggningar 

med lösenord”
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nÄTeT eller nÄTeT. 
internet är vägarna som gör att 
informationen kan ta sig mellan datorerna. 
Webben är ett sätt att åka till de olika hemsidorna.
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HYR DINA 
BYGGMASKINER!

ALINGSÅS 

Ramirent är mer än maskiner. Vi erbjuder 
dynamiska hyreslösningar vilket innebär de
bästa maskinerna, hög servicenivå och värdefull 
kunskap som förenklar din verksamhet. 
Läs mer på ramirent.se 

JUST NU! 
30% på gällande  

prislista.  
OBS! Gäller endast  
Ramirent Alingsås

Göteborgsvägen 10
Tel 0322-744 80

Nordens enda tegelbruk som
tillverkar äkta handslaget
tegel som bränns i vedeldad
flamugn. Tegel för golv, vägg
fasad m.m.

Horns Tegelbruk

www.hornstegelbruk.se
070-54 99 038
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De 100 första i kön De 100 första i kön

FÅR EN JULOST FÅR EN JULOST

10/10 KL 1010/10 KL 10

måndag 10 oktober
• Vi öppnar 10/10 klockan 10:00 (Butik och restaurang öppet 10-18)

• De 100 första i kön – FÅR EN JULOST.

• Alla som är utklädda i tomtedress (hela kittet) 

– bjuder vi på GRATIS OST- & DELIKATESSBUFFÉ.

• JUBILEUMSERBJUDANDEN – i butiken.

• TOMTEN fi nns på plats – samlar in önskelistor.
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