Solskydd

Enskilt avlopp

sid. 8

sid. 15

Ledare

sid. 2

Markisguiden

Välj rätt entreprenör

Våren står för dörren

Satsa på god kvalitet - det
lönar sig i längden.

Hitta rätt person för jobbet med
hjälp av vår checklista.

"Det är tråkigt jag vet, men allt kan
alltid bli värre."

eskilstuna

VILLAtidningen
UTGIVNINGSVECKA 13

FOTO: Viktor Flumé
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Fönster

sid. 10

Så skapar du
bra utsikter

FOTO:
Gardena
FOTO:
Luxaflex

Att byta fönster är en stor och dyr
investering och är därför inget man
gör i en handvändning. Ta del av viktiga råd inför bytet.

Profilen

sid. 4-5

Jag har nog alltid
känt mig yngre
än mina år

Trädgård

När du ska göra ett klipp
Jämnklippta gräsmattor är idag en
självklarhet för många villaägare.
Tre experter svarar på vad som är
viktigt att tänka på vid köp av gräsklippare.

– Titiyo Jah

Uterum i sommar?
Boka
hembesök nu!

sid. 6

Balkong & Altaning
Glasasystemet 10% rabatt
& Bygg

36-73 43 23
sök och offert på 07
be
m
he
r
fö
e
ck
Mi
Ring
ntralglas.com
eller besök www.ce

BYGGER HELA RUMMET

Björksgatan 12 E:a 016-13 06 83
Björksgatan
12, E:a • 016-13 06 83
www.centralglas.com
www.centralglas.com
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Ledare: Jona Lindau

Gör det
innan
tåget
har gått
Det är allvar nu. Aldrig förr har
valen vi gör haft så stor betydelse.
Vad vi röstar på. Hur vi lever.
Hur vi reser. Naturskyddsföreningen är
Sveriges största miljöorganisation
och vi sätter alltid press på politiker
och företag. Bli medlem idag på:
naturskyddsforeningen.se/medlem

Nu när våren
står för dörren
VARJE MORGON SOM jag vaknar, så är det med vetskapen om att det kommer att
vara lite ljusare än gårdagen.
DET ÄR EN mäktig känsla att
veta att just idag är det lite
ljusare, lite varmare och
lite närmare sommaren.
Att längta och att planera
är egenskaper som är oss
människor förunnat.
ETT BAKSLAG MED lite snö
gör egentligen inte så mycket för vi är ändå på väg
någonstans. Äntligen är det
dags att flytta ut igen, hur
ska trädgården förädlas just
i år? Trädgårdsmässorna
runt om i landet är en bra
inspirationskälla. Först ut
är vår trädgård i Malmö
som jag besöker i skrivande
stund. Att hitta nya idéer
och nya infallsvinklar gör
att man tar steg framåt. För
klar blir man aldrig. Det
är ett levande arbete, med
levande organismer. Alla
ska de trivas tillsammans

VILLAtidningen
Vaksala Fridhem 40H
755 94 Uppsala
Växel: 018-10 37 40
Webb: www.villatidningen.se
Ansvarig utgivare: Dan Lindau
dan_l@villatidningen.se

Redaktion:
Per-Åke Hultberg
(perake@villatidningen.se)
Maria Zaitzewsky Rundgren
(maria_z@villatidningen.se)

och förgylla vardagen.
VILLATIDNINGEN KOMMER ATT

finnas med som ett stöd,
där vi i varje nummer har
ett fokus kring trädgården,
både med en trädgårdskalender och även med större
investeringar. Pool, uterum, kanske ett orangeri,
vad passar hos dig? Bli inspirerad och hitta det som
passar bäst för dig. På Villatidningens hemsida kan
ni dyka ner i en värld av
inspiration.
NU NÄR VÅREN står för dörren så har vi villaägare mycket att gå igenom. Håller
taket ett år till? Hur ser
hängrännorna ut? Funkar kaminen som den ska?
Alla ska som jag skrev i
förra utgåvan ha allting
klart samtidigt. Därför är
det viktigt att vara proaktiv. Om kaminen behöver
någon reservdel är det nu
som den ska åtgärdas. Inte
när nästa vinter kommer
och brasvärmebutikerna

Therese Quennerstedt
(therese_q@villatidningen.se)
Thomas Edgren
thomas_e@villatidningen.se)
Produktion:
Promote Relations AB
(www.prab.se)
Tryck:
V-TAB AB 2019
Distribution:
SDR

har fullt upp med kunder
som vill ha kaminen installerad före jul.
OM TAKET BEHÖVER bytas,
byt nu och inte när det
börjar läcka. Det är tråkigt
jag vet, men allt kan alltid
bli värre. Spendera först
de nödvändiga pengarna,
sedan utifrån budget kan
du fokusera på resten. En
pergola kanske?
TRIVSAM LÄSNING!

Jona Lindau
jona_l@villatidningen.se

Vill du boka annons i nästa
nummer?
Jörgen Lindblom 016-125 125
(jorgen_l@villatidningen.se)
Jona Lindau 018-60 09 90
(jona_l@villatidningen.se)
Michael Ekvall 018-10 37 30
(michael_e@villatidningen.se)
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Taket är husets sköld mot
vädrets makter. Det skyddar
ditt hus från nederbörd år
efter år.
Därför är det av yttersta vikt
att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxt som mossa alger
och lav på taket påverkar inte
bara husets utseende, utan
även dess skick och värde.
Med LA takvård Komplett
Service dubblerar du enkelt
takets livslängd och säkrar
husets skick.
LA Metoden ger mer tak för
pengarna. Boka kostnadsfri
påväxtbesiktning.

Nya generationens
förbränningstoalett
– med induktionsteknik
EcoLet har allt man kan drömma
om när det gäller en toalett utan
avlopp och vatten. Toaletten har
en stor kapacitet, och klarar sex
personers åretrunt-bruk. Så
bekvämt att det är lätt att

H
Y
N

!
T
E

glömma att EcoLet inte är en
alldeles vanlig vattentoalett.
• Modern skandinavisk design.
• Hög kapacitet.
• Tar lite plats

One Touch
Enkel användning
Hög kapacitet

• Snabb och ekonomisk
förbränning med induktion.
• One-Touch – endast ett lätt
tryck efter toalettbesöket.

Ny revolutionerande
förbränningstoalett
– induktionsteknik
60% lägre energiförbrukning

• Kräver endast nätspänning,
tilluft och avluftning.
• Man kan ofta använda befintlig
elanslutning
• Inget vatten eller avloppsanslutningar
• Barnsäker
• Endast minimalt med aska
som måste tömmas

Skönaste toan till landet?
Fråga efter nya MullToa.
Ska ni ha ny toalett till landet, och vill unna er det allra bästa? Marknadens enda
Svanenmärkta toalett MullToa har bevis för sin förträfflighet. Med nya generationen
MullToa ai, behöver du inte ens spola. Det är ingen slump att MullToa är det enda
toalettvarumärke som erhållit den prestigefyllda Svanenmärkningen. MullToa är
svensk-tillverkad. Bäst i test. Skön – på alla vis.
• Skön att se på och använda.
• MullToa ai: skön för att den sköter sig själv.
• Enkel installation.
• Slutet system (inget avlopp).
• Godkänd i alla kommuner.
• Svanenmärkt (omfattar kvalitet,
kapacitet och miljöhänsyn).

Swedish Ecology AB Tel: 031 42 29 30 Fax: 031 42 49 08 info@ecolet.se
Hitta din närmaste återförsäljare: www.ecolet.se

• Skönaste toaletten till landet, någonsin.

— Det enkla är det sköna —

Swedish Ecology AB
Tel: 031 42 29 30 Fax: 031 42 49 08
info@mulltoa.com

Hitta din närmaste återförsäljare: www.mulltoa.com
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Profilen: Titiyo

KORTKURSER
Yoga, träna, måla, sy, fotografera.
Det finns inga bortförklaringar.
Bara gör!

ÄNTLIGEN
FALLER ALLT
PÅ PLATS
Skribent: Maria Zaitzewsky Rundgren
Foto: Viktor Flumé

Intresserad? Gå in på www.tarna.fhsk.se för att få veta mer om vad
Tärna Folkhögskola kan erbjuda i sommar.

Livet som småbarnsmamma är inte särskilt glamouröst, berättar Titiyo.
– Det är tur att jag och Viktor fortfarande är nykära!

De senaste åren har varit omtumlande för sångerskan Titiyo. Hon har blivit mamma
igen vid 50, har byggt hus på Gotland och släppt en skiva på svenska. Förra året förlorade hon dessutom sin pappa. Nu ger hon sig ut på en landsomfattande turné och
ser fram emot att komma publiken nära.
IBLAND GÅR LYCKA och sorg
hand i hand. Inom loppet
av något år hann sångerskan Titiyo uppleva den
största lyckan, att bli mamma igen, och den största
sorgen, då hon förlorade sin
pappa Ahmadu som länge
varit sjuk i Alzheimer.
— Jag saknar honom mycket och det känns konstigt
att han är borta, men det
fanns inget ouppklarat mellan oss. Vi fick en fin sista
tid innan han dog, säger
Titiyo.
IDAG HAR HON kommit ut på
andra sidan. Lite mer erfaren, vis och ödmjuk efter

allt som hänt. För även om
det på ytan kan verka som
att hon har haft världens
flyt som har fått barn vid
50, så har hon och fästmannen Viktor fått kämpa för
att det skulle bli verklighet.
— Det fanns verkligen
inga garantier och jag
vågade inte hoppas på att
det skulle fungera. Så det
var såklart fantastiskt att
få ett positivt besked och
att allt gick bra. Jag oroade
mig mycket för babyn under hela graviditeten, men
hon kom ut frisk och fin,
säger Titiyo med ett leende.
HON BESKRIVER SIG

själv som

något av en normbrytare
och en person som vågar ta
språnget även om normen
säger något annat. Som att
bli mamma vid 50. Eller bli
tillsammans med en 15 år
yngre man.
— Jag har nog alltid känt
mig yngre än mina år. Jag
kan bli provocerad av hur
vissa i min ålder, ofta män,
redan börjar tappa fart.
De struntar i att hålla sig
i form, gör sig äldre än de
är, säger Titiyo som gillar
att utmana sig själv och
satsa på nya erfarenheter.
På så vis håller hon sig ung
och vital i både kropp och
sinne.

Villatidningen NUMMER 2 2019
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Profilen: Titiyo

fakta:

TITIYO JAHN

För Titiyo är det viktigt att hålla sig i
form och ständigt utmana sig själv. På
så sätt håller hon sig ung, i både kropp
och sinne.

— En dröm är att bo i
Portugal under en period,
nu innan Bibi börjar skolan.
Det verkar vara ett vitalt
land och ganska orört. Vi
får se, men det hade varit
spännande. Jag tror som
sagt att det är viktigt att våga prova på
något helt nytt.
MEN FÖR NÄRVARANDE

tar att också Viktor
blev förtjust.

HON BESKRIVER BUNGENÄS

som väldigt speciellt. Det
var tidigare ett militärt
område och påminner
lite om
Arizona
eller Kalifornien.
— Jag
kallar
det kakt u sst i l.
Ett barn
i Viktors
s l ä k t
kallade det för ett cowboy-yogaställe och det är
en träffande beskrivning,
säger Titiyo, som tillsammans med fästmannen
slog till och köpte tomten. Numera står där en
arkitektritad enplansvilla
i stram betong. Hon gillar
stilen, som passar bra in i
omgivningen, men det var
inte enbart ett eget val. Det
finns strikta restriktioner
kring hur man får bygga
här. Röda hus med vita
knutar göre sig icke besvär!
— Huset är inte så stort,
bara 80 kvadratmeter,
men väldigt trivsamt. Vi
älskar det och tillbringar
så mycket tid vi kan här.
När vi åker till Gotland är
stämningen lättsam och
skön. Men när vi åker tillbaka till Stockholm så åker
mungiporna ner, konstaterar Titiyo med ett litet
leende.

Jag har nog
alltid känt
mig yngre
än mina år.

ligger allt fokus på
den
kommande
turnén och - inte
minst - livet som
småbarnsmamma.
— Det är ju inte
särskilt glamouröst. Mycket kladd och blöjbyten och
en liten tjej som är väldigt
social och energisk. Det är
underbart, men också slitsamt. Att inte få sova ordentligt tär på humöret och
relationen. Det är tur att
jag och Viktor fortfarande
är nykära!

SOM SÅ OFTA när man bygger bo vill man skapa något
beständigt för framtiden.
Köpa hus eller kanske
ett lantställe som kan bli
familjens paradis och tillflyktsort under ledigheter.
En plats där fina minnen
lagras och byggs på allteftersom åren går.
— I samband med att jag
träffade Viktor åkte jag av
en slump förbi en tomt på
norra Gotland som var till
salu. Jag föll direkt och
kände att den måste bli
min, säger Titiyo och berät-

Ålder: 51
Familj: fästmannen Viktor Flumé och döttrarna Bibi, 14 månader och Femi, 26
Bor: i centrala Stockholm
Aktuell: singeln ”Som ingenting”, en
uppföljare till plattan ”13 gården” från
2015 samt en landsomfattande turné
med början i Vara konserthus
den 28 mars.

FAMILJEN FLYTTADE NYLIGEN

till en ny lägenhet i centrala stan. Den är rymlig
och funktionell, om än en
smula mörk, men Titiyo
har ännu inte funnit sig
helt till rätta.
— Det kommer väl, men
just nu tänker jag att vi
på sikt ändå kanske väljer att flytta till ett boende
utanför stan. Det är mera
barnvänligt och jag vill gärna att Bibi ska kunna leka
ute och springa själv till
sina kompisar. Att bo mitt
i city har ju både för- och
nackdelar…
ÄVEN OM DE två bostäderna
är totalt olika utvändigt,
så är de desto mer lika invändigt.
— Jag och Viktor har
samma inredningssmak
och vi är helt överens om
hur vi vill ha det med ljusa
färger, naturträ och rotting, gärna sandfärgat och
enhetligt. Jag gillar inte att
bryta av med starka färger, utan vill ha färgskalan
harmonisk och lugn, säger
Titiyo och berättar att hon
har noll intresse av att köpa
dyra designmärken bara för
sakens skull.
— Jag kan lika gärna
handla på Åhléns eller
IKEA eller fynda på en
auktion. Det är känslan
och stilen jag är ute efter,

Titiyo ser fram emot att stå på scenen igen och att alla
pusselbitar äntligen börjar falla på plats.

inte ett visst märke. Nyligen kom jag hem från USA
med ett ko-kranium, som
nu tronar på en vägg! Det
passar perfekt in i den cowboystil som vi gillar.
DEN

UTMANING

HON

står inför närmast är
Sverigeturnén som drar
igång i slutet av mars. Den
ska präglas av värme och
intimitet och hon kommer
att bjuda på sig själv och

sina erfarenheter – både i
mellansnack och i musiken. 2015 kom hennes första
skiva på svenska och förra
året singeln ”Som ingenting” - i och med det känner
hon sig nu mogen för en
föreställning på svenska.
— Det öppnar upp för ett
mera personligt tilltal. Det
handlar om en mognadsprocess hos mig och om
att min publik också är
mognare. Det ska vara

tryggt och bekvämt och att
spela för ett sittande publik
känns helt rätt, konstaterar
Titiyo.
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FOTO : Husqvarna

FOTO : G ardena

En gräslig
historia

FOTO : G ardena

Trädgård: Del 2

Gödsla och kalka nu under vår och försommar.
Syresätt gräsmattan genom att rugga upp ytan
med kratta och kanske
även perforera marken
här och var med en stör.
Ibland behövs lite ny
jord och lite gräsfrön för
att förtäta gräsmattan.
Klipp gräset ofta så
håller du undan gräsklipp som kan samla fukt
och med det påskynda
mosstillväxt. Måttliga
mängder gräsklipp
innebär dock en naturlig
form av markgödning.

När du ska göra ett klipp
Jämnklippta gräsmattor
är idag en självklarhet för
flertalet villaägare. Men
vad ska man tänka på vid
köp av gräsklippare?
för
trädgårdsavdelningen på
Granngården, betonar att
man måste utgå från behov: tomtstorlek, hur man
vill klippa, om gräsklipp
ska samlas ihop eller återspridas, och pris (det finns
maskiner från dryga tusenlappen och uppåt).
– Batteridrivet är framtidens segment, säger Johan Lindqvist och betonar
den låga ljudnivån och att
man slipper elsladdar under klippningen.
JOHAN LINDQVIST, CHEF

HAR MAN EN stor villatomt
kanske man vill ha en åkbar gräsklippare. På senare
år robotgräsklipparen gjort
succé i svenska trädgårdar
– låt vara att de inte alltid

klarar alla ytor och att de
är känsliga för ojämnheter.
– Jag brukar rekommendera att en robot är lämplig
om du idag klipper med
vanlig gräsklippare runt
en timme varje gång – då
är det skönt att slippa, säger
Johan Lindqvist, som tillägger att många robotar har
appar där man kan ställa in
klippschema och så vidare.
MAGNUS MOBERG PÅ Husqvarna säger att eldrivna
gräsklippare generellt behöver mindre underhåll
eftersom de inte har förbränningsmotorer.
PER-ÅKE MOLIN PÅ Stiga
råder spekulanten att välja gräsklippare utifrån
den aktuella trädgårdens
utseende; antal ytor,
nivåskillnader, grusgångar, hur kuperat det är,
och utifrån om man vill
klippa aktivt eller överlåta

jobbet på en robot. Därtill
bör man överväga miljöaspekter och flexibilitet. Vill
man exempelvis kunna ta
med sig maskinen till sommarstugan?
VÄLJ EN MASKIN som är
enkel att rengöra. Kolla
i förväg hur mycket den
bullrar, hur lätt det är att
ändra klipphöjd och vilken
service som krävs. Observe-

ra att eldrivna motorgräsklippare numera ofta är lika
starka som bensindrivna.
Även robotklippare är eldrivna. Betänk slutligen att
bensindrivna gräsklippare
ger upphov till stora koldioxidutsläpp.

Björn Gustavsson
redaktionen@villatidningen.se

Välj rätt
gräsklippare
• Cylindergräsklippare är lämplig för mindre
tomter och ger dessutom motion.
• Med en traditionell maskinklippare som man
går bakom, tänk på om du vill ha sidutkast,
bakåtkast eller om gräset ska samlas i en
behållare. Välj mellan elektrisk, batteridriven
eller bensindriven maskin och om den ska vara
självgående eller inte.
• En robotklippare styrs av radiosignaler och förprogrammerade instruktioner och klipper bara
inom angivet område.

INGET JOBB ÄR
FÖR STORT
ELLER FÖR
LITET!

Fiskeguidning • Webshop • Lagershop
WWW.JIGGAR.NU, Ullängsvägen 8, Järna, Tel: 08-551 713 37, info@jiggar.nu

MARKSTRÖMS
Rederi & Bärgning AB
SJÖMUDDRING
SJÖPÅLNING
BRYGGBYGGNATIONER
INOMHUS- & UTOMHUSGRUNDFÖRSTÄRKNINGAR
BRYGGOR
MUDDRING
RENSNING AV KANALER

FOTO : Skånska Byggvaror

Välansade gräsmattor i
villaträdgårdar var långt
in på 1900-talet sällsynt.
Från tidigt 1900-tal och
framåt, användes istället
tomtmarken oftast för
köksodling och ängsmark. På större tomter
slogs gräset i regel bara
i smala gångar, däremellan fick det växa fritt
– en praxis som tagits
till heder av trädgårdsentusiasten Göran
Greider, som gärna talar
om vikten av oslagna
ängsområden, inte minst
då detta gynnar insekter
och därmed pollineringen av växter och träd.
Först från mitten av
1900-talet, när motorgräsklippare började
massproduceras, blev
kortklippta gräsmattor
ett nytt ideal.

Sköt om
gräsmattan

Glasa in
En inglasad altan eller
uteplats är ett utmärkt
sätt att tjuvstarta
sommaren redan under
tidig vår och förlänga
sommaren långt in på
hösten. När det känns
svalt låter du glaspartierna vara stängda så att
värmen hålls kvar, samtidigt som du kan njuta
av din trädgård på andra
sidan glaset. När det
blir varmt är det bara att
öppna upp glaspartierna
mot naturen.
Kom ihåg att följa
reglerna. Kontakta din
kommun för att få veta
vad som gäller i ditt
specifika fall.

www.markstroms.com
www.sjomuddring.se

RING IDAG FÖR
IA
KOSTNADSFR
!
R
OFFERTE

WIKTOR 073 – 634 71 02
ÖRJAN 070 – 442 93 58
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Är du redo för våren
i din trädgård?
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Vi erbjuder det mesta inom trädgårdsskötsel.
Inget är för smått för oss.

Häckklippning • Stubbfräsning • Trädfällning • Gräsklippning
Trädbeskärning • Ogräsrensning • Plantering

Sveriges mest
sålda pool !

50 %

RUT-avdrag på
trädgårdsservice.

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss!
Kontakt T&M Trädgårdsservice Mobil: 072-578 94 48
Hemsida: www.tmtradgard.se E-postadress: info@tmtradgard.se

SKÖTSEL AV MARK,
FASTIGHETER SAMT
ÖVRIG UTEMILJÖ
STENSÄTTNING, HUSDRÄNERING,
AVLOPPSANLÄGGNING, GRUNDLÄGGNING
OCH MYCKET MER

0768-63 16 39
www.mnsab.com

ROT

30 PROCENTS
RABATT DIREKT
PÅ FAKTURAN

Just nu! 25%
rabatt på våra
”Delux” paket

0585 31661 www. jf-fritid.se
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Trädgård: Solskydd

Härliga ljuskaskader från
solen i all ära - ingen vill
bli bländad. Med solskydd
i trädgården kan du båda
förhöja utomhusvistelsen
och skapa trivsamma miljöer och grönskande rum.
I SÖDER- OCH västerläge är
markisen ett bra alternativ,
då solljuset kan upplevas
lite väl hett och även bleka
möbler och tavlor en bit
in i rummen. Markiser av
kvalitetsklass kostar en del,
men kan skänka stort behag och även höja utseendet på huset. En generös
markis som praktiskt kan
rullas ut och in efter behov,
kan även skydda uteplatsen

mot både sol och regn och
inte skugga i onödan.
Det finns många läckra färger att välja på som
kan sätta extra karaktär
på huset, men klassikerna
funkar förstås fortfarande.
Idag är också olika lösningar för “smarta hem”, alltså
automatiska funktioner
och fjärrstyrning i en bostad, mer lättillgängliga. Och
det finns nu även smart
styrning av solskydd, så att
man kan hålla koll på sitt
hus och styra sina solskydd
via sin smarta telefon
TÄNK PÅ ATT en felmonterad
markis kan åsamka skada på huset och bli riktigt

farlig. Det är mycket att
tänka på vid montageväggkonstruktion, val av fästdon, hur mycket snö och
vind som infästningen ska
tåla. Kommer man behöva
lastfördela med mera?
I DE FLESTA fall så betalar sig kvalitet i form av
livslängd. Sköter man om
sin investering, så kan en
bra markis hålla uppåt 20
år. Oftast är det väven som
är mest utsatt, och att tvätta av duken någon gång per
säsong för att ta bort pollen
och annat skräp lönar sig.
Men att förnya sin markis
genom att byta väv är både
ekonomiskt och roligt!

gi
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- inte alltid strålande

o

Härligt solljus

Markisguiden
Fönstermarkis – skuggar och minskar
solvärme utan att utsikten går förlorad.

Övergripande att
fundera kring:
Utsikten – vacker eller trist?
Vind – är platsen i lä eller inte?

Markisolett – Kombinerar fönster- och
fasadmarkisens egenskaper.
Terrassmarkis – För terrass, altan eller
uteplats. Finns i en mängd olika modeller, färger, mönster och material.
Utvändig persienn – Ger fasaden ett
snyggt utseende och skyddar mot insyn.
Finns i många olika färger.

Användning – en trivsam matplats, viloplats eller lekplats?

Fristående solskydd – förläng sommaren med en pergolamarkis. Går att
anpassa efter årstid, väder och vind.

Väderstrecken – Solen går upp i öst och
ner i väst, vilket påverkar sol och värme.

Jalusier – mörklägger, sparar energi,
skyddar mot inbrott och dämpar ljud.

Insyn – Finns mycket eller lite insyn? Buller
från grannar eller gatan?

Screen – Perforerad väv som gör att man
kan se ut samtidigt som värmestrålningen reduceras avsevärt.

Yta – Hur många ska få plats?

Miljö – Hur hänger den här platsen ihop
med annat i trädgården eller huset?

Har ni problem med radon, fukt, mögel eller läckor?
Kontakta oss på Ocab så hjälper vi er!
Många gånger vet man inte var man ska vända sig när det uppstår problem
i fastigheter och i hemmet. På Ocab kombinerar vi över 50 års erfarenhet
med omfattande expertis inom fuktskador, sanering och underhåll av fastigheter. Resultatet är både hållbara hus och en säker inomhusmiljö.
Vi utreder, förebygger och åtgärdar skador och vid akuta ärenden finns vår
jour tillgänglig dygnet runt – vi når hela Mälardalen inom 1 timme.
Välkommen att kontakta oss, du når oss på telefon 010-169 50 00 och via
vår hemsida www.ocab.se.

DYGNET RUNT
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Juridik

Svettigt värre!
du kommer väl
ihåg förra årets
värmebölja?

DIN SOLSKYDDSBUTIK I ESKILSTUNA

?

FRÅGA
ADVOKATERNA!
Har du någon juridikfråga du vill
ha svar på? Skicka din fråga till
redaktionen@villatidningen.se

Trädgårdskalender

Mars

AKTA
SOLEN

Skugga växter som står
varmt och soligt med till
exempel säckväv så börjar de inte växa för tidigt
och får mindre skador.

Outdoor
living living
Outdoor
Fönstermarkis

NJUT AV
VÅRLÖKARNA
I AKTUELLT NUMMER SVARAR BITRÄDANDE JURISTER JOHAN JOHANSEN OCH FILIP LUNDBÄCK PÅ
FRÅGOR OM DOLDA FEL.

Vad är egentligen dolda fel?
Ett fel är en avvikelse från den standard som en
köpare av en fastighet kan förvänta sig med beaktande av fastighetens skick, ålder, pris etc. Ett
dolt fel är avvikelse som en köpare inte borde ha
upptäckt vid sin undersökning av fastigheten. Det
spelar dock ingen roll ifall säljaren känt till felet
eller inte. För att avgöra om felet var upptäckbart
eller inte får man göra en objektiv bedömning
i varje enskild situation. Bedömningen tar sin
utgångspunkt i fastighetens allmänna skick och
om det fanns några tecken på att det kunde finnas
ett fel. Det ska även tilläggas att en säljare inte får
friskriva sig från fel som denne känner till, men
som inte är upptäckbara för köparen.

Hur går man tillväga om man misstänker ett dolt
fel i sin fastighet?
Om man misstänker ett dolt fel efter att man köpt
en fastighet måste man snarast möjligt meddela
säljaren detta, d.v.s. reklamera, för att man inte
ska förlora sin rätt till ekonomisk ersättning. Ett
fel måste påtalas till säljaren inom skälig tid efter
det att köparen märkt, eller borde ha märkt felet.
Vad som utgör skälig tid bedöms i varje enskilt fall
utifrån hur lätt felet borde varit att upptäcka, men
även utifrån vilka kunskaper köparen har. T.ex.
ställs högre krav på vad en snickare bör upptäcka
i förhållande till en ”vanlig” privatperson. Som
fingervisning har dock en reklamation 4.5 månader
efter att en fuktskada borde upptäckts accepterats.
I det här läget kan det vara bra att ta kontakt med
en jurist för att säkerställa att reklamationen görs
korrekt. Efter att köparen har reklamerat felet bör
en besiktningsman kontaktas som kan undersöka
om det finns ett dolt fel. Därefter bör man i samråd
med en jurist bestämma om det ska riktas något
krav mot säljaren.

Som säljare av en bostad, hur länge har man ansvar
för fel som upptäcks?
En säljare ansvarar för eventuella fel i en fastighet
upp till 10 år efter det att köparen fått tillträde till
fastigheten.

Passa på att fota
rabatten som minne
tills du ska sätta ut nya
lökar till hösten. Har du
haft fördrivna vårlökar i
kruka inomhus kan du
gräva ner dem så snart
tjälen gått ur jorden.

GRÄSMATTAN

Kalka gräsmattan. Räfsa
när marken torkat upp,
men inte för hårt, då kan
du skada gräsmattans
rötter. Behandla mossa.

DAGS FÖR
FRÖSÅDD

Köp hem fröer till blommor och grönsaker, samt
såjord, krukor och gärna
ett minidrivhus där du
kan förkultivera växterna. Följ anvisningar
på fröpåsen.

FILIP LUNDBÄCK
Advokathuset Actus

1

Köp hem fröer till blommor och grönsaker, samt
såjord, krukor och gärna
ett minidrivhus där du
kan förkultivera växterna. Följ anvisningar
på fröpåsen.

STÄDA
FÖRSIKTIGT

Var inte för snabb med
att röja rabatterna
på våren. Fjolårsriset
skyddar perennerna från
såväl kalla nätter som
den förrädiska vårsolen.

En halv dos
brukar vara lagom i
början. Öka efter hand
till full dos. Om du
ännu inte planterat om
krukväxterna är det dags
nu.

kundparkering
runt hörnet

DIN SOLSKYDDSBUTIK I ESKILSTUNA

Mått Johanssons väg 36, Eskilstuna
Eskilstuna: 016-13 66 14, Strängnäs: 0152-14 470
Öppettider: Måndag-Torsdag: 11-17, Lördag: 10-13
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BESKÄRNING
ÄPPEL- OCH
PÄRONTRÄD

GÖDSLA DINA
KRUKVÄXTER

JOHAN JOHANSEN
Advokathuset Actus

Fönstermarkis

Blomsterlandet
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runt hörnet

Mått Johanssons väg 36, Eskilstuna
Eskilstuna: 016-13 66 14, Strängnäs: 0152-14 470
Öppettider: Måndag-Torsdag: 11-17, Lördag: 10-13
2018-02-15-DR-BLAD.indd 1

Kia

Vi finns i Wallershuset
rap

id

n
ing
ien
ers arker
p
s
Rik undp
K

Ko

nto

rab

Mått Johanssons väg
SveaSkydd

Blomsterlandet
2019-02-27 08:14:59

10

														

Villatidningen NUMMER 7
2 2015
2019

PoolTrädgård: Del 2

drömmar

Oavsett om du drömmer om turkosblå vatten, en enkel pool
för barnen eller ett SPAbad för bad året om, så är helheten
a och o. Låt stilen på ditt hus och nuvarande träwdgård
komma igen i designen kring din pool.
BOR DU I ett modernt trähus
kan det vara vackert med
trädäck närmast poolen. Är
övriga detaljer i trädgården
natursten och huset putsat
kan det vara vackrare med
exempelvis naturstensplattor även kring poolen. Är
du osäker på hur du vill
ha det så kan du an-lita en
trädgårdsarkitekt för tips
på smarta lösningar.
På tomter med kraftig
lutning eller en hög sockelhöjd på huset kan en
ovanmark pool fungera
utmärkt. Är huset byggt på 40- eller 50-talet
ligger entréplan ofta en

bit ovan mark och ett
trädäck kan lätt konstrueras så att det omsluter
poolen och samtidigt ligger i nivå med eventuella
altandörrar.
HAR DU EN större platt tomt
kan du låta poolområdet
bli en egen enhet på tomten. Här har du verkligen
chansen att skapa en oas.
Låt markmaterial, växter
och val av färg på poolliner samspela för att få
fram den känsla du vill ha.
Undvik träd i närheten av
poolen för att slippa skugga
och nedskräpning i form av

blad och kvistar.
EN INRAMNING TILL poolområdet kan även fungera
som vind- och insynsskydd.
Ett stramt plank eller en

strikt klippt häck kan lättas upp med mjukare växter i förgrunden. Var inte
rädd att komponera med
klätterstöd, spaljéer och
andra vertikala element

som syns under alla årstider.

eller tomten ramas in med
staket och låsbar grind.

POOLEN SKA TÄCKAS med
ett skydd som tål att gås
på alternativt att området

Oscar Nilsson
redaktionen@villatidningen.se

Fönster: Planering

Glasklara utsikter
och dyr investering och är
därför inget man gör i en
handvändning. För den som
inte är väldigt händig är det
klokt att anlita en fönsterfirma som tar hand om hela
processen från ax till limpa.
De garanterar att jobbet blir
fackmannamässigt utfört
och ger en trygg helhetslösning som passar just ditt
hus. De lämnar garanti både
på utfört arbete och material, så om något går fel el-

ler går sönder tar firman
ansvar för varje detalj och
rättar till felen. Garantin
kan variera mellan olika
företag, men många ger 10
års garanti på sina fönster.

Hur vet man när det är dags
att byta fönster?
– Om fönstret är gammalt, bortåt 30 år, slitet och
släpper in kall luft kan det
vara läge att byta mot ett tätare och bättre fönster med
ett lägre u-värde. Då slipper

FOTO : Inwido

ATT BYTA FÖNSTER är en stor

du kallras – alltså att det
drar kallt på golvet – samtidigt som det blir snyggare.
ESTETIKEN ÄR EN annan anledning att byta ut fönster.
Hela hemmet får ett lyft
och värdet på huset ökar.
Dessutom får man ett betydligt bättre inomhusklimat, eftersom en mindre
del varm luft slipper ut.

modern teknik och finesser – men kan på ytan fås
att se äldre ut för att passa
stilen på ett gammalt hus
vid behov. Man eftersträvar
gärna att fönstren harmonierar med husets fasad.

Hur lång tid tar det?

– De flesta i dag väljer så
kallade vridfönster, som
kan vändas runt i 180 grader. Majoriteten är 3-glas
och har ett u-värde på
omkring 1, vilket är bra. I
ett äldre hus kan det dock
vara klokt att inte stirra sig
blind på ett lågt u-värde,
eftersom gamla hus sällan
är särskilt täta. Om fönstret
är för tätt kan det då skapa
problem med kondens.

– Från och med att firman fått besked om vilken
typ av fönster som kunden
önskar och efter att mått
är tagna, börjar fönstren
tillverkas. Det tar cirka 6-8
veckor. När fönstren väl är
klara tar det cirka en vecka
att få samtliga fönster i en
medelstor villa på plats och
klara att öppna. Det innebär
lister, plåtar, karmar, foder,
målning. Om man bara lyfter bort sina gamla fönster
och väljer att köpa färdiga
fönster som passar där de
gamla satt, så kan det naturligtvis gå fortare att få
de nya fönstren på plats.

DE NYA FÖNSTER som monteras i dag är tillverkade med

Oscar Nilsson
redaktionen@villatidningen.se

Vilka är de mest efterfrågade
fönstren i dag?

FOTO : Inwido

Ska du skrapa, måla och olja dina fönster i sommar?
Eller har du kanske kommit till en punkt när det är dags
att byta, ja då är du sannerligen inte ensam. Här kommer
råd inför fönsterbytet.

Fönsterbyte Steg-för-steg
1. Fundera på varför du vill byta fönster och
om du vill byta befintliga fönster eller kanske öppna upp ett helt nytt fönster i en mörk
del av huset.
2. Kontakta en eller några fönsterexperter/
firmor på din ort som gör ett hembesök och
bedömer vilka behov som finns.
3. Bestäm dig för det fönsterföretag som
ger bäst offert och förslag. Se till att få ett
kostnadsförslag inklusive montering och allt
som ingår.
4. Räkna med att det kan ta upp till 8 veckor
innan dina nya fönster är klara för montering.
5. Ett nytt fönster monteras på 1-2 dagar. Nya
fönster i ett helt hus kan ta en vecka att
montera.
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Interiör: Kök

Medvetenheten ökar

ENLIGT EN NY SIFO-undersökning är var tredje
svensk konsumtionstrött.
Klimathot och hållbarhetsfrågor har tagit klivet
in i våra hem och allt fler
inser fördelarna med att
återanvända och renovera.
Det gynnar både miljö och
plånbok.
DET NÄRA OCH hållbara återspeglar sig rent konkret
i hur våra kök ser ut. Öppna hyllplan i köket där
glasburkar med närodlade
bönor ger status och visar
på medvetna val är en stark
trend.
INREDAREN PÅ STIL & Inredning, Felicia Björklund
menar att naturmaterial
kommer starkt i kök och

trenden går mot miljömedveten långsiktighet.
— Det kan handla om
köksluckor i trä som är
tillverkade på ett schysst
sätt och vi väljer en mer
klassisk stil som håller över
tid och som vi inte tröttnar
på. Det vita har fått lämna
plats åt naturträ eller sobra,
matta färger. Det går mot
mer praktiska kök med ett
bra skafferi, arbetsytor i rejäla material som kalksten
och gärna en köksö, säger
Felicia Höglund, som också
lyfter fram köket som ett
eget rum.
DE SENASTE DECENNIERNA

har den öppna planlösningen varit legio, men nu
önskar fler ett traditionellt kök med en dörr som
går att stänga – även om
det fortfarande ska vara
socialt!
— I stället för att byta
ut hela köket väljer man

att satsa på grundkvalitet
och förändra detaljer, som
belysning, som går ifrån
”osynliga ”spotlights mot
hängande lampor och
belysning, säger Felicia
Björklund.
NYA BLANDARE OCH handtag är också enkla sätt att
förändra. Krom, mässing
och mattsvart har varit
en trend som fortsätter
i både kök och badrum.
Men också lekfullheten är
en gemensam nämnare.
Tvåfärgat i köket är populärt och i badrummet kan
man ”leka” med kakelplattor, vilket ger rummet
liv. Terrazzokakel, ”vågigt”,
sexkantigt eller varför inte
rektangulärt som monteras
diagonalt.

Oscar Nilsson
redaktionen@villatidningen.se

TYSK KVALITET
SKANDINAVISK DESIGN.
ROTPUNKT KÖK/BADRUM ÄR FÖR ER
SOM UPPSKATTAR KVALITET & DESIGN.
Det är dom unika
valmöjligheterna vad
gäller färger & materialval
som ger köket det lilla
extra och som ser till att
det blir just ert
kök/badrum.

Lev livet
lite mindre
vardag

Folkpool Eskilstuna
Kungsgatan 72

ÖPPNINGSERBJUDANDE
FRAM TILL PÅSK!
Vi bjuder på monteringen av
kökssnickerierna vid order av
kök som är undertecknade
innan 18/4-2019.

www.woodfab.se • Mail: info@woodfab.se • Rosenforsvägen 1, Skogtorp • 016-542 10 10
Öppettider Mån–Tor. 14:00–18:00, Fre. 14:00–16:00, Lör. 10:00–13:00

För aktuella
kampanjer se
folkpool.se

FOTO : Vedum

Återbruk och satsning på
kvalitet i hemmet snarare än slit- och släng blir
ledord för 2019.

FOTO : Siemens

- även i köket
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Interiör: Kök

Förnya köket

med enkla medel
När det gäller köket, är det klokt att ställa höga krav
på både funktion och utseende. Men köksrenoveringen
måste inte kosta skjortan. Med små medel går det att
ge köket ett ansiktslyft, så att det känns modernare
och fräschare.

Oscar Nilsson
redaktionen@villatidningen.se

FOTO : Siena
FOTO : House of Rym

tips
Budgetrenovering

i fyra steg

1. Lackera om dina luckor och lådfronter.
2. Byt till nya luckor och lådfronter/gör
om skåpen till förvaringslådor.
3. Byt bänkskiva, ho och kakel.
4. Byt till ny diskmaskin och spis/fläkt.

Med hyllsystem från IKEA skapar du
snabbt och enkelt industrikänsla.

Detaljer som salt- och pepparkvarnar gör
mer än vad man tror för helhetsintrycket.

FOTO : Cook ´n Bloom

VILL MAN SATSA ytterligare
på sitt kök utan att det för
den skull utmynnar i en
dyr totalrenovering går det
att byta såväl kakel som
bänkskiva och diskbänk,
samt belysning. Den gamla
sortens rostfria diskbänkar
med kant är ett klokt val,
eftersom de är billiga och
praktiska. Men även en
bänkskiva i reptåligt laminat, massivt trä eller sten
är utmärkta alternativ.
Här är det dock viktigt att
fundera på hur villig man
är att regelbundet olja in
träbänken och om man har
tillräckligt starka balkar
i golvet för att bära upp
en flera hundra kilo tung
stenskiva.
Tänk på att en diskho
alltid ska levereras underlimmad direkt från
tillverkaren. Det skyddar
mot framtida vattenskador
och läckage. Att fälla ner
en diskbänk på plats ger
opraktiska skarvar och

kanter.
För den som inte är mycket händig är det bäst att
anlita en fackman. Kostnaden för monteringen av
luckor och bänkskiva är i
sammanhanget försumbar
och arbetet utförs snabbt
och proffsigt. Dessutom
får man garanti och kan
klaga om något går fel.
Det är till synes enkelt att
montera skåpsluckor själv.
Men när det kommer till
finjusteringen, så att
det ser snyggt ut,
är det betydligt
svårare. Om
arbetet utförs
av en fackman
tar det cirka en
dag att montera
luckor och bänkskiva/diskbänk. Inklusive nytt kakel - som
kräver ett par dagars arbete, eftersom det utgörs i
två steg med spackling och
torkning - tar arbetet 10-15
timmar. Gör man samma
jobb själv, tar det ofta dubbelt så lång tid.

FOTO : IKEA

ATT LÅTA SLIPA och sprutlackera befintliga luckor och
lådfronter är det absoluta
budgetalternativet som
bara kostar några tusenlappar. Är man beredd att
lägga 30 000- 40 000 kronor
kan man med hantverkares
hjälp få nya luckor monterade på sina gamla stommar, nytt kakel och nya
bänkskivor. Det brukar räcka för att ge en ny känsla
åt hela köket.

Vi tillverkar kök
efter dina mått Och idéer

Det som andra kallar special ser vi som standard. Modern maskinpark, flexibel
tillverkning, kunnig personal och lång erfarenhet av kök är bara en liten del av
vad vi på Woodfab erbjuder. Vi lackerar om dina köksluckor, garderobsdörrar,
innerdörrar och möbler.

www.woodfab.se • Mail: info@woodfab.se • Tel: 016-542 10 10
Rosenforsvägen 1, Skogstorp
Vi hämtar och levererar i hela Mälardalen. Men vi jobbar huvudsakligen i Eskilstuna,
Torshälla, Strängnäs, Mariefred, Kungsör och Arboga med omnejd.

Lackering
Massiva träkök Och inredningar
Måttanpassade köksluckOr
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Älvkarleby Turist & Konferenshotell
Konferens, bröllop och upplevelser
i unika miljöer intill Dalälven
Vare sig du kommer hit för en konferens med
dina kollegor, hyra våra festlokaler, äta gott
eller bara njuta av naturen så har du hittat
rätt, om du letar efter en inspirerande miljö
och ett trevligt bemötande.

tel. 026-726 20 • info@alvkarleby.nu • www.alvkarleby.nu

VILLAtidningen
3 nätter
fr
5 nätter ån 1.749:från 2.89
9:-

2 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-11 år ½ priset.
Max. 2 barn per rum.

Sommar i Garda stad

Pris per person i dubbelrum från

3.949:-

8 dagar på hotell vid Gardasjön, Norditalien
Sport Hotel Olimpo
Vid den östra delen av Gardasjön ligger detta hotell
i staden Garda, endast femhundra meter från sjöns
glittrande vatten och den pulserande marinan. Hotellet är omgivet av oliv- och citrusträd och har bland
annat ett stort poolområde med solstolar och swimmingpool, tennisbanor och grillplats – en skön bas för
semesterupplevelser runt Gardasjön i Italien. Gamla
stan (500 m) är mycket stämningsfull och autentisk
och Garda är en av de mest karaktäristiska städerna
i området. Strosa i den gamla stadsdelen längs de
trånga, krokiga gränderna där balkongerna är överfulla av blommor och fönsterkarmarna är målade i
glada färger och luften är full av kryddiga dofter.

Pris utan reskod 4.249:Pristillägg 30/6-22/8: 1.450:13-26/4, 30/5-29/6 & 23/8-20/9: 550:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 3 rätters middag med
salladsbuffé
• Rum med balkong/terrass
• 4 vinsmakningar med 3
rundvisningar på regionala
vingårdar och rabatt på vin
Ankomst: Valfri 6/4-19/10 2019.
Turistskatt EUR 1-2 per person och dygn.

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 99:- tillkommer.
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

BESTÄLL NU PÅ

BILSEMESTER

Som läsare av Villatidningen får du dessa utvalda
läsarerbjudanden. Uppge reskoden vid beställning
– så får du automatiskt rabattpriset.

Weeken
2 nätter d
1.749:-

Exklusivt strandhotell i Århus

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Danmark
Helnan Marselis Hotel ★★★★

Pris per person i dubbelrum

2.149:-

Pris utan reskod 2.299:-

På strandvägen i Århus ligger ett av Danmarks mest
• 3 övernattningar
ikoniska designhotell som bara måste upplevas: Helnan
• 3 x frukostbuffé
Marselis Hotel är ett exklusivt 4-stjärnigt hotell som
• 1 x 3-rätters middag inkl.
uppfördes 1967 efter konstens alla regler i den tidens
välkomstdrink
allra bästa design. Sedan dess är hotellet moderniserat
• Kaffe och te ad libitum
och framstår i dag som ett läckert hotell med öppet kök
• Fri parkering
i restaurangen, swimmingpool och en obetalbar havsutsikt. Hotellet kan benämnas som ett lyxigt retrohotell
1 barn 0-3 år gratis.
– och det unika läget på stranden, nära både den danska
2 barn 4-14 år 30 % rabatt.
kungafamiljens sommarresidens Marselisborg Slott (950
Extrasäng från 15 år 1.399:m) och centrum av storstaden Århus (3 km) gör att du
har de bästa förutsättningarna för en lyckad weekend Ankomst: Valfri 17-21/4, 29/5-1/6,
eller sommarsemester i Danmark.
7-9/6, 21/6-10/8 och 4-19/10 2019.

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84

Kom ihåg reskoden: Villatidningen

Vardagar kl. 9-17.
Weekend & helgdagar kl. 10-14.

Teknisk arrangör:

14

														

Villatidningen NUMMER 7
2 2015
2019

Classes Schakt

Hör av d
så hjäl

Hör av dig till oss
Hör av dig till oss
så hjälper
vi dig!
Classes
Schakt
så hjälper vi dig!

Classes Schakt

Vi utför arbeten
frånarbeten
orörd mark
Vi utför
från
till färdig entreprenad:
till färdig entreprena

Vi utför arbeten
frånarbeten
orörd mark
Vi utför
från orörd mark
Vi arbetar
till
färdig
entreprenad:
till
färdig
entreprenad:
arbeten
frånarbeten
orörd mark
Vi utför
från orörd mark

Vi utför
- Planering - Planering
främst
i
Esk
Vi
ilsteta
ar
unar
till färdig entreprenad:
till färdig entreprenad:
tar
Vi arb
- Planering - Planering
-be
Snöröjning
- Snöröjning
& Str
änms
gnäs.
frä

t
frä
mst
- Snöröjning
- Snöröjning
i Eskilstuna
Dikesrensning
Dikesrensning
i Es
lsbe
tuta
nar
& Strängnäs.
- Dikesrensning
-arDikesrensning
Vi ki
Planering - Planering
Maskinpark
Kabelarbeten
Kabelarbeten
& Stfrä
rä
ng
Maskinpark
nä
s.
- Kabelarbeten
- Kabelarbeten
mst - 2st Minigrävare Kabotu Kx41 - 2st Minigrävar
Snöröjning- Snöröjning - Trädgårdsarbete
- 1st Hjulbureng
Hjulburengrävmaskin
Atila 1302
-lsTrädgårdsarbete
- Trädgårdsarbete
- Trädgårdsarbete
Vi arbeta
i Eski
r
tuna -- 1st
1st Traktor med flakväxlarekärra- 1st Traktor me
främst
- Enskilda
1st Kompaktlastare Flexitrack
& Strä
Dikesrensning
- Dikesrensning- Grönytearbete
-ng
Grönytearbete
- Enskilda
-avloppsar
1st Kompaktla
näs.-avloppsarbeten

i Eskilstuna
&
Schakt • 016-240
Clas Liljeholm
• 070
72 17 Strängnäs.
SchaktClasses
• Maskinpark
Clas Liljeholm•
62• 070-221
72–17221
• www.classesschakt.se
- Kabelarbeten
- Classes
Kabelarbeten
Schakt
Clas Liljeholm
• 070
72 17
Hällberga
Knutstorp,
635
19 ESKILSTUNA
•• clas-liljeholm@spray.se
Hällberga
Knutstorp,
635 19Classes
ESKILSTUNA
• info@classesschakt.se
•62•
clas-liljeholm@spray.se
Classes
Schakt
• Clas
Liljeholm•
016-240
070-221
72–17221
• www
- 2stHällberga
Minigrävare
Kabotu
Kx41
Knutstorp,
19 ESKILSTUNA
• clas-liljeholm@spra
Hällberga Knutstorp,
635 19 635
ESKILSTUNA
• info@classesschakt.se
• clas
1st
Hjulburengrävmaskin
Atila
1302
- Trädgårdsarbete
- Trädgårdsarbete
Vi utför
arbeten
från
orörd
mark
- 1st Traktor med flakväxlarekärra
- Grönytearbete
- Enskildatill
-avloppsarbeten
1st Kompaktlastare
Flexitrack
färdig entreprenad:
Schakt • 016-240
Clas Liljeholm
• 070
72 17 - Kabelarbeten
Classes SchaktClasses
• Clas Liljeholm•
62• 070-221
72–17221
• www.classesschakt.se
- Planering

Hällberga
Knutstorp,
19 ESKILSTUNA
• clas-liljeholm@spray.se
Hällberga
Knutstorp,
635 19 635
ESKILSTUNA
• info@classesschakt.se
- Snöröjning • clas-liljeholm@spray.se
- Trädgårdsarbete

- Dikesrensning

- Enskilda avloppsarbeten

Classes Schakt • Clas Liljeholm • 070 – 221 72 17

Hällberga Knutstorp, 635 19 ESKILSTUNA • classes.liljeholm@gmail.com

RADON

Maskinservice
Din partner i maskinarbeten

Dricker du radioaktivt vatten?

• Projektering & anläggning
av enskilda avlopp.
Alla typer utföres.
• Försäljning och anläggning
av pooler.
• Dränering & grundisolering.
Innehar Isocert 2.
• Röjning av tomter för
byggnation med mera.

Radonett är Europas mest sålda och effektiva radonavskiljare.
Den ger högsta reningsgraden av radon
Radonett
i samtliga tester utförda av SSI och råd & rön.

RADONETT

ger dig och dina barn
ett sunt och friskt

vatten!
• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 %
• tar bort svavelväte, metangas och CO2
• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier

Uppskattningsvis ﬁnns 50.000 brunnar i Sverige som har
hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!
Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig
Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik

• Anläggning av husgrunder.
• Pålning, sprängning,
grundförstärkning, syllbyte.
• Tomt- & markplanering.
• Borttagning av sten, stubb, träd.
• Rivning.
• Stenläggning & murar.

@Maskinservice.i.Eskilstuna

Maskinservice

Ring oss!

www.radonett.com
info@radonett.com

3.

0733-75 25 00

Boka

vårens

jobb nu!
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Enskilda avlopp
- lång handläggningstid
Har det blivit dags att anlägga nytt eller uppgradera ditt befintliga enskilda avlopp?
Då finns det mycket att tänka på innan spaden kan sättas i marken.
DET FÖRSTA DU bör komma
ihåg är att det är du som
fastighetsägare som bär ansvaret för att anläggningen
uppfyller lagens krav, alltså
krav på funktion. Det är sedan upp till dig som fastighetsägare att välja lämplig
teknik, beroende på vad
som är tillåtet just där du
bor, men också beroende på
behov och budget. Oavsett
om du gör detta själv, eller
i samråd med professionell
konsult, så tjänar du alltid
på att vara ordentligt påläst. Vill du ha personlig
rådgivning så kan du ringa

till kommunens miljökontor. Vissa kommuner har
även VA-rådgivare. För de
frågor som miljöinspektörerna inte kan eller får
svara på så kan du vända
dig till avloppsguiden.se.
INNAN SJÄLVA INSTALLATIONEN kan påbörjas måste
du få tillstånd från kommunen. Handläggningstiden varierar mellan olika
kommuner, men generellt
tar det mellan fyra och tio
veckor. Det är alltså tiden
från att ett komplett ärende är inlämnat. Materialet

kan du ta fram själv, eller
tillsammans med en kunnig entreprenör. När du har
fått tillståndet från kommunen ska grävning påbörjas inom två år. Installationen ska vara klar efter
ytterligare tre år. Totalt har
du alltså fem år på dig.

Vänd dig till Konsumentvägledaren i din
kommun. Vid stora problem som gäller
mycket pengar bör du vända dig till en
advokat.
Källor: Konsumentverket | www.omboende.se | Avloppsguiden.se

3 steg till rätt entreprenör
1

2

Oscar Nilsson
redaktionen@villatidningen.se

Om du får
problem

 a in offerter från flera entreprenörer
T
innan du bestämmer vem du ska
anlita. Gå inte bara efter priset, det
viktigaste är att entreprenören är
kunnig och noggrann. Välj helst en
entreprenör som har genomgått
diplomutbildning inom små avlopp.
Be även entreprenören om referenser,
ring och fråga dessa om entreprenörens arbete.

Innan
du gör det slutliga valet av
entreprenör, kolla upp följande:
• Fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Med dessa kan du göra
ytterligare kontroller.
• Har entreprenören en F-skattesedel, skatteverket kan hjälpa dig med

detta. Entreprenören ska betala
arbetsgivaravgifter - inte du.
• Att entreprenören har en försäkring
som gäller under hela byggtiden.
• Att entreprenören inte har några
betalningsanmärkningar hos
Kronofogden. Betalningsanmärkningar gör det svårt för entreprenören att
få fram material från andra företag.

3

Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om

det blir problem i efterhand men
hjälper också till att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill
skriva ett ordentligt avtal bör du anlita
någon annan istället. Gör även
skriftliga avtal om ändringar ni
kommer överens om under arbetets
gång.

Visning
7 april

BRF LOKOMOTIVET – MUNKTELLSTADEN, ESKILSTUNA
Öppet hus om Brf Lokomotivet. Vi bjuder in till öppet hus för att ni ska få bekanta er med

Brf Lokomotivet. På plats finns bilder och planritningar om Brf Lokomotivet och vi finns
tillhands för att informera om hur försäljningen går till.
Var? John Engellaus gata, 633 52 Eskilstuna.
När? Söndagen den 7 april kl 13.45–14.15.
Besök www.riksbyggen.se/lokomotivet eller kontakta Jonas Brändström, 021-10 32 52
för mer information.

Varmt välkommen
på visning!
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

BRF SKOLMÄSTAREN – SÖDER, ESKILSTUNA
Vid gamla Tunafors skola på Söder finns nu inflyttningsklara bostadsrätter! Kom och besök oss i vår

fina, möblerade visningslägenhet!
Var? Eskilsgatan 73, 633 56 Eskilstuna.
När? Söndagen den 7 april kl 12.00–12.45.
Besök www.riksbyggen.se/skolmastaren eller kontakta Jonas Brändström, 021-10 32 52

för mer information.

Ansvarig säljare, Jonas Brändström 021-10 32 52
jonas.brandstrom@riksbyggen.se

