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ANNIKA TOREVI, registrerad fastighetsmäklare med lång 
erfarenhet av försäljning och kundvård. Styrelseledamot i 
Mäklarsamfundets Västsvenska krets. Frilansskribent och 
fotograf.
MAIL: annika.torevi@kustnara.se
MOBIL: 0723-29 35 20

MIKAEL SKOGLUND, registrerad fastighetsmäklare med 
lång erfarenhet av fastighetsförmedling i Göteborg och 
Bohuslän. Göteborgare med sommarboende på Rossö. 
Medlem i mäklarsamfundet.
MAIL: mikael.skoglund@kustnara.se 
MOBIL: 0705-69 15 20

THOMAS MERENIUS, registrerad fastighetsmäklare, 
sedan 20 år verksam i Västra Göteborg och i Göteborgs 
Södra Skärgård. Göteborgare med halva hjärtat i  
Frankrike. 
Medlem i Mäklarsamfundet. 
MAIL: thomas.merenius@kustnara.se
MOBIL: 0709-40 20 31

Kustnäras kontor ligger på  
Allégatan 3 i Fjällbacka   
och Saltholmsgatan 44,  

Västra Frölunda, Göteborg 
Välkommen in! 

Ny säsong 
– nya utmaningar

Vilka är vi?

2017 har börjat med en halvtaskig vinter, 
har vi tur betyder det att vi får en fantas-
tisk sommar. Vi är inga väderorakel, men 
som fastighetmäklare måste man vara op-
timistisk. Eftersom vädret ändå blir som 
det blir kan man lika gärna se ljust på mor-
gondagen, men samtidigt vara förberedd 
med gummistövlarna i bagageluckan.

Har du synpunkter på vår tidning, eller 
idéer om vad – kring boende och hus – 
som du vill läsa om i den? Välkommen att 
höra av dig!

När du håller den här tidningen i din 
hand är vi nära säsongstart och jobbar för 
högtryck med alla fastigheter som skall ut 
på Hemnet. Alla skall dock inte publiceras 
offentligt, vi har några hus som av olika 
skäl kommer säljas diskret. Därför är det 
viktigt för dig som letar efter ditt dröm-
ställe att också vi vet vad du letar efter så 
vi kan matcha dig med alla våra alternativ. 
Skicka ett mail eller ring oss idag! 

Annika Torevi, registrerad fastighetsmäklare



3 Miljövänlig Euro 6 kranbil

3 Kranarbeten med kranbilar & mobilkranar

3 Kran-/specialtransporter

3 Uthyrning av containrar & bodar

3 Teleskoptruckar

3 Båttransporter

3 Uthyrning av lokaler

Sältegatan 2, Strömstad | 0526 - 107 07
Morgan 070 - 595 23 67 | Dennis 070 - 537 23 63

www.torskholmenssvets.se

 F Snickra, måla & mura
 F Trädgård & markarbete
 F Städning & fönsterputs
 F Komplett stugservice
 F … & mycket mer!

Vi fixar fasaden. Du fiskar krabba.

0522-122 08 eller 0526-590 015 eller www.veteranpoolen.se

– Med oss är allting möjligt. Vad kan vi göra för dig?

Öppettider: Mån-fre 9–18  |  lör 9–15  |  sön 10–15
Tel: 0523-50305  |  Hunnebostrand  |  www.solliden.nu

Ett hav
av växter!

AB JND Byggteknik

Telefon: 0525 - 480 000
www.jndbyggteknik.se

Totalentreprenör med 
kapacitet och kvalitet!
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MÄKLAREN ANSVARAR personligen för för-
medlingsuppdraget, mäklarföretaget eller ked-
jan som mäklarföretaget tillhör har inte något 
ansvar för förmedlingen. Det innebär att du inte 
har glädje av kedjans eller mäklarföretagets re-
klam som skryter om flest annonser på Hemnet. 
Anlita den mäklare du får förtroende för och 
tveka inte att säga upp uppdragsavtalet om du 
inte är nöjd, men försök med konstruktiv kritik 
först. Hus som byter mäklare blir igenkända på 
Hemnet, det går inte att komma runt det. Om 
du har för höga prisförväntningar hjälper det inte 

Bra att veta om 
mäklartjänsten

att byta mäklare, då är det bättre att sänka priset 
så spar du både tid och besvär.

Läs igenom uppdragsavtalet innan du skriver 
på. Se till att du får det i förväg och kan gå ige-
nom det i lugn och ro. När du läser uppdragsav-
talet är du i din fulla rätt att ifrågasätta villkoren, 
inte bara provisionen/arvodet. Finns det kostna-
der förenade med att säga upp avtalet utan att 
huset är sålt? Kräv att det anges en maxsumma 
i avtalet, annars kan det bli riktigt dyrt om det 
finns formuleringar som »täckning för mäklarens 
kostnader« utan belopp.

Du kan kontrollera mäklarens registrering via 
funktionen »Sök mäklare« på www.fmi.se. 

VÄLJ EN MÄKLARE och förmedlingstjänst som 
passar dig, du bör vara tydlig med de önskemål 
du har om förmedlingen.  Ha en öppen dialog 
med mäklaren från början om tillträde, vad du 

vill lämna kvar på fastigheten, försäkring eller 
friskrivning från dolda fel – det är så dags att 
börja ställa villkor på köparen när köpekontrak-
tet skall skrivas. Det är du som bestämmer över 
din försäljning, till exempel vem som får köpa, 
vid vilken tidpunkt och till vilket pris. Diskutera 
priset i samband med mäklarens värdering – har 
du högre prisförväntningar bör du tala om det.

OM DU EN GÅNG har anlitat en mäklare kan 
hen ha rätt till provision eller annan ersättning 
om objektet säljs senare. Det gäller även om upp-
draget har sagts upp. Därför är det oerhört viktigt 
att du talar om detta för den nya mäklaren. Säger 
du upp ett uppdragsavtal skall mäklaren förse dig 
med en skriftlig bekräftelse (mail går bra), speku-
lantlista och mäklarjournal över uppdraget, först 
då är ni klara med varandra.

Bostadsaffärer innebär mycket in-
formation att ta in, det är många 
regler och lagar att förhålla sig till. 
Här kommer lite matnyttigt om 
avtalet mellan dig och mäklaren. 



Bo nära havet 
mitt i härliga 
Heestrand!

Vi erbjuder ett trivsamt boende till bra pris, bara några 
få minuters promenad ifrån havet. Till Hamburgsunds 
pulserande utbud är det endast fem minuters bilfärd.

 

Fest 
- upp till 65 personer

För er som vill hitta en bra lösning med varierande grad 
av service utefter vad ni önskar, så är vi platsen för dig!

Bröllop 
Välj servicenivå efter Er prisbild. Vi kan anordna allt 

ifrån en helhetslösning till att ni hyr hela anläggningen 
och arrangerar Ert bröllop på egen hand.

Konferens 
Våra lokaler kan ta emot den lilla gruppen och det stora 

sällskapet upp till ca 60 personer. Vi erbjuder paket-
lösningar med bl a. fiske av havskräftor och hummer, 
ostronsafaris, bastu & badtunna. Du kan även beställa 
lunch, middag och frukost! Boka hela huset och ordna 

allt själv eller be oss fixa er vistelse. 

Varmt välkomna till smultronstället Heestrand! 
Vi har öppet året om!

 +46 (0)523-536 36   
www.kustnara.com

B&B

Behöver du någonstans att bo medan du bygger 
nytt eller renoverar din fastighet i Bohuslän?
Bo en längre period och boka ert rum från 
250kr/pp september-maj. 
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FJÄLLBACKA – CENTRALT
Barnvänligt hus i Sumpan, mitt i Fjällbacka och nära all service. 
Byggt 1970 med fem rum och kök. Bra förvaringslösningar. 
Garage med förråd, parkering och stor trädgård. Renoverings-
behov. Är besiktigat och säljs med friskrivningsklausul.  
Detaljplanerat område - ger möjlighet till friggebod och  

Attefallsbyggnad.

 
Pris: 2.150.000 kr eller högstbjudande.
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi



Vi kollar om  
du kan ha en  

kamin hemma.
Och vi gör det  

helt gratis!

KärleK Vid 
första VedKlabben

Contura 35 låg
19.900 kr | 1.004 kr/mån

Eldabutiken Munkedal
Mästarevägen 8 Tel: 0524-23500
Må-To 11-18 l Fr 11-16 l Lö 10-13 
www.eldabutiken.se

Jøtul f 373 advance
22.500 kr | 1.030 kr/mån

scanspis 41-2
16.990 kr | 791 kr/mån

Tillsammans med vår plåtslageripartner har vi utfört ett hundratal
kompletta takomläggningar sedan 2011 på västkusten.

KORT SAGT – VI KAN TAK!

VI LÄMNAR
TOTALPRIS!
Uppsättning av ställningar.
Borttransport av befintligt
takmaterial.
Montering av ny papp, läkt,
pannor, plåt, hängrännor
och stuprör.
Diplomerad
moniertakläggare

TAKOMLÄGGNING

10 års
garanti

på utfört 
arbete

Hunnebostrand Askums backa 40, 0761-84 09 09, 0523-45 99 61 
www.pff-bygg.se | info@pff-bygg.se | Strömstad 0526-459 236 

Ni betalar när 
allt är färdigt

– städat och klart!

Ring för offert!
Möjligt ROT-avdrag i offerten
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TEGELSTRAND – GRÖNLID
 Drömmer du om barfotaspring, krabbfiske, egna äpplen och den 
där känslan som bara gamla, orörda hus har? Att sova på vinden, ha 
utedass och strunta i alla de där moderna sakerna som alla andra 
måste ha? Här har tiden stått stilla, husen har varsamt underhållits 
men all känsla är bevarad. Det finns inte många platser kvar längs 
kusten som inte renoverats och moderniserats. Smultronställe 
är ingen floskel här, det är ren sanning, som Stellan på Nolhôtten 
brukar säga... Läs mer om husets historia på nästa sida.
 
Pris: 6.000.000 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se

Mäklare: Annika Torevi
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Del av generalstabskartan över området från år 1843. 
Det ligger några hus söder om nuvarande Grönlid. Fjäll-
backa J243-51-1 Lantmäteriet

… boende på Grönlid
Förste ägare till Kanebo 1:84 var Johan Carlsson (född 1862). Han byggde huset 1887/88 och uppfostrade här, tillsam-
mans med sin hustru Josefina Aronsdotter (född 1861) sju barn. Från dessa sju barn härstammar många av de boende i 
Tegelstrand och Vassviken. Husägarna var mångsysslare och sysslade med småjordbruk, fiske och skutfrakt. På vinden 
till huvudbyggnaden hängdes nät. På fastigheten finns kvar en sommarbostad som ursprungligen fungerat som tvätt-
stuga/brygghus, samt en lada som numera används för förvaring. Ursprungligen var ladan en ladugård för gris, höns och 
ko. Ägare till grannhuset Kanebo 1:15 var Johans bror Hans Carlsson (född 1866). Han byggde huset omkring 1890.

Föräldrarna till Johan och Hans, Carl Fredrik och Olena, bodde i ett hus som tidigare låg strax norr om de båda 
husen. År 1953 tog fiskare Hans Adolf Johansson (född 1893 och son till Johan) över både Kanebo 1:84 och 1:15. Han 
bodde på 1:84 tillsammans med sin bror Knut Einar. I 1:15 bodde från 1954 Hans son Erik Karlsson (född 1896) och 
hans hustru Anna Larsson (född 1921). Anna var barnbarn till Lars Edvard Hansson (född 1834, Varvet Hamburgö) som 
var bror till Carl Fredrik. Erik och Anna var således tremänningar.
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Objekt som vi inte publicerat än – hör av dig till oss om något låter intressant.

ÖDDÖ SÖDER OM 
STRÖMSTAD 
Sjönära helårshus från 1980. 
Renoveringsbehov. Båtplats. 

NORR OM  
GREBBESTAD 
Sjönära fastighet med helreno-
verat boningshus med gamla 
anor.

ROSSÖ SÖDER OM 
STRÖMSTAD 
Välskött, sjönära fritidshus. 

TRÄLEBERG 
NORR OM  
LYSEKIL 
Sjönära fritidshus från 1975 
i etablerat område. 

KOMMANDE FÖRSÄLJNINGAR

VALÖN – HAMBURGSUND
Fantastiskt beläget fritidshus på Valön, söder om 
Hamburgsund med fin havsutsikt. Här är det bara 
du, graniten, havet och himlen! Samt en och annan 
häst, förstås ... Båtplats vid bryggan i kilen. 
Byggnaderna smälter fint in i berget. Plats till 
många gäster och flera uteplatser.

Pris: 5.500.000 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnära.se
Mäklare: Annika Torevi

Pris kommer 
Mäklare: Mikael Skoglund

Pris kommer 
Mäklare: Mikael Skoglund

Pris kommer
Mäklare: Annika Torevi

Pris kommer
Mäklare: Annika Torevi



Robust byggd för vårt nordiska klimat
Fritt från kemikalier
För normal och hög skyddsnivå
Inbyggd bakterierening

Essvik 
Entreprenad AB
070-580 85 04

ecoboxcenter
Bohuslän

Rent, renare, Ecoboxrent!

Ecobox är ett minireningsverk för enskilt avlopp som överträffar de 
högsta reningskraven vi har i Sverige. Det är driftsäkert och ersätter 
markbäddar, trekammarbrunnar samt infiltrationer. 

Med Ecobox slipper du dubbla system eller specialtoaletter då den 
hanterar allt avlopp (toalett, bad, disk och tvätt) från ditt hushåll. 

Rent vatten i generationer ger både en trevligare närmiljö och ett ökat 
fastighetsvärde. Läs mer på www.ecot.se eller ring 0927 775 75.

Hållbar avloppsrening
– var du än bor

Ecobox ersätter: 
• Markbädd 
• Trekammarbrunn
• Infiltration



Kustnäras bästa tips!
INFÖR FÖRSÄLJNINGEN:

»  Alla köpare uppskattar ordning och reda  –  hur     
   skulle du vilja att de uppfattar ditt hem på   
   visningarna? Börja rensa redan nu, det är alltid   
   mer än man tror som man varken vill ha eller      
   behöver. Se till att spekulanter kan se ditt förråd/   
   garage/friggebod  –  inte dina saker. Hyr ett förråd   
   någon annanstans om det behövs. Sälj på Blocket  
   eller Tradera, lämna till återvinning, loppis, 
   Myrorna, Röda Korset  –  ta reda på var du      
   kan lämna saker och kläder. Lägg ut en bild på  
    Facebook och erbjud dina vänner att komma     
   och hämta så slipper du besväret!
» Börja samla tidningar, plastpåsar, lådor m.m. som  
   kan användas som emballage.
» Köp flyttlådor, packtejp, sopsäckar och pappers- 
   kassar (bra till böcker).

TA FRAM INFÖR MÄKLARENS HEMBESÖK:

» Låneuppgifter från banken, belopp, låne-
   nummer, skriftliga pantbrev, namn och nummer  
   till kontaktperson på banken.
» Årsförbrukningen/kostnad på el, värme, vatten,  
   avlopp, sophämtning, samfällighetsavgifter, båt-    
   plats, försäkring, sotning m.m. 
» Ta reda på vad som gäller för flytt/överlåtelse av  
   telefon, bredband, parabol/box/TV-lösning.
»  Alla handlingar som hör till huset; köpehandlingar,  
   ritningar, bygglovshandlingar, instruktionsböcker,  
    våtrumscertifikat o.s.v.
» Information om samfällighet; namn och nummer  
   till kontaktperson/-er, när är nästa årsmöte, hur  
   många ingår i samfälligheten, när betalas avgiften?

» Uppskatta ålder på alla maskiner (spis, tvätt- 
   maskin etc.)
» Gör en lista på renoveringar, ombyggnader och   
   andra förbättringar.
» Gör en lista på allt du ”vet” om fastigheten  –  små  
   och stora fel, speciallösningar osv.
» Samla ihop kvitton på utlägg inför deklarationen. 
» Kolla om ni har fina foton från sommarlivet (inga  
   närbilder på människor), bryggan, trädgården o.s.v.
» Beställ energideklaration (behövs ej för fritids-    
    hus)  –  eller be mäklaren göra det.
» Bestäm när tillträdet kan ske  –  när kan du flytta?
» Läs igenom informationen från mäklaren om     
   budgivning, ansvar m.m.

GENERELLT INFÖR FOTOGRAFERING 
OCH VISNINGAR:
» Ta bort alla småsaker (leksaker, fjärrkontroller,     
   tidningar, prydnadssaker…) och skapa ytor.
» Töm köksbänkarna.
» Ta bort det mesta i badrummet, häng fram rena  
    handdukar.
» Dra bort alla gardiner  –  släpp in ljuset.
» Putsa fönster.
» Se över växterna.
» Bädda snyggt.
» Töm hallen så mycket som möjligt  –  här uppstår  
   första intrycket.
» Röj tomten, gör snyggt kring entrén.

KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 1/201712
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VALLDA – KUNGSBACKA
Stor lättbyggd sluttningstomt med soligt västerläge i 
Lunnaberg.
Återvändsgata alldeles inpå naturen. 
El och VA i tomtgräns.
Ej bunden till husleverantör.

 
Pris: 1.100.000 kr eller högstbjudande  
Se mer på www.kustnara.se.
Mäklare: Mikael Skoglund

SISTA TOMTEN – YTTERBY – HEESTRAND
Dags att bygga ditt drömhus? Högt belägen bergstomt med ca 700 
meter till havet och fin badplats med strand och brygga. Garanterad 
båtplats att hyra. Även möjlighet att hyra stallplats på gångavstånd i 
nyare, påkostad hästanläggning.  
Detaljplanerat, etablerat område i klassisk bohuslänsk stil.
Nybyggnation är befriad från fastighetsavgift och undantas även från 
regler om amorteringskrav på bolånet.
EJ BUNDET TILL HUSLEVERANTÖR.

Pris: 1.200.000 kr, accepterat pris
Se mer på www.kustnara.se.
Mäklare: Mikael Skoglund
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FIN TOMT I FJÄLLBACKA
Vår mäklarassisten Doris Cockerspaniel rekommenderar den här 
tomten särskilt för hundkamrater med tillhörande människor…

I skogsbrynet mot väster på Lilla Bräckevägen med bohuslänsk granit 
i ryggen och gärsgård i tomtgränsen kan du bygga din egen oas. 
Lugnt och skönt men med gångavstånd till centrum med service och 
kommunikationer utan att behöva gå eller cykla i trafiken – bara ett 

övergångsställe.

Pris: 550.000 kr  
Läs mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi

KOMMANDE 
TOMTER

SJÖNÄRA TOMT PÅ ÖDDÖ 
SÖDER OM STRÖMSTAD
Mäklare: Mikael Skoglund

TOMT I HEESTRAND  
MED HAVSUTSIKT
Mäklare: Mikael Skoglund

En hektar mark lämplig för dig som vill bygga 
något alldeles extra – för en eller flera famil-
jer, med eller utan djur. Naturskönt skyddat 
solläge och plan yta.

Pris: kontakta mäklaren
Läs mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi

TOMT / MARKOMRÅDE  
I KVILLE



UTVILAD I SKAGERRAK
PAKETPRIS Kontinentalsäng Hållö  
180x200 inkl gavel, bäddmadrass och ben.

Sängarna är svensktillverkade.

www.alvesmobler.se
Riksv. 104, Tanumshede

Tel. 0525-202 29

PAKETPRIS 2 st ställbara sängar Hållö 
90x200 inkl gavel, bäddmadrass och ben.

9 995:-
Ord.pris: 12 995:-

19 995:-
Ord.pris: 24 995:-

MÄSTAR- PAKETPRIS”Skagerrak”

Hör av er till oss  
– Vi lämnar gärna en  

kostnadsfri offert!
Givetvis hjälper vi även till med 
kringtjänster såsom uppmätning 

och montering.

Inget kan vara mer lättskött
Du har kanske hört att bänkskivor i natursten 
är känsliga för fläckar eller att de kräver kom-
plicerat underhåll?

Vår impregnering skyddar stenen  
utan att den naturliga känslan  

påverkas
Vad du än har hört så gäller det inte de bänk-
skivor vi tillverkar på C.G. Karlssons Sten-
huggeri. Alla våra stenskivor behandlas med 
en impregnering som skyddar stenens yta mot 
både fett och färgande vätskor. Behandlingen 
är permanent, behöver inte upprepas, och 
påverkar dessutom inte den naturliga känslan 
eller stenens utseende. Vatten och lite såpa 
eller diskmedel är allt som behövs för normal 
renhållning.
Svårare än så ska det inte vara att sköta 
en underhållsfri bänkskiva tycker vi!

Underhållsfria  
Bänkskivor i natursten

C.G Karlssons Stenhuggeri AB | Nya vägen 4, Sannäs, 457 91 Tanumshede | Telefon 0525-22170 | E-post: info@cgksten.se | www.cgksten.se
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Nyheter för bostadsägare

BANKERNA HAR BÖRJAT höja sina långa räntor. Det är det första 
tecknet som visar att bostadsräntorna är på väg upp. Kanske inte fort, 
kanske inte så mycket, men alla är överens om att räntan bottnat, helt 
enkelt för att minusräntan är dyr för bankerna. Se över dina lån och 
fatta beslut utifrån hur stora marginaler du har – det gäller alla med 
bostadslån. Men äger du en bostadrätt (oavsett om den är belånad, 
eller inte) har du en viktig sak att kolla med din styrelse: hur högt 

NYHETSMEDIERNA ÄLSKAR rubriker som tangerar bostadsmarknaden eftersom 
den angår så många av oss. Läs inte in någon politisk åsikt i min text här – jag bara 
konstarerar hur det ligger till utan att värdera vem som föreslagit vad. Återinförande 
av fastighetsskatt gillas av delar av Miljöpartiet men inte av andra riksdagspartier, 
Miljöpartiets bostadsminister efterlyser lägre kapitalvinstskatt som naturligtvis skul-
le glädja alla fastighetsmäklare när fler bostadsägare passar på att sälja, men inte heller 
detta gillas av de andra riksdagsparterna. Sänkt ränteavdrag har varit på tapeten flera 
gånger det senaste året, men ingenting har beslutats.

HÅLL HUVUDET KALLT! 

Det viktigaste för dig som äger din bostad är att skilja på politisk retorik, utlåtanden 
från utredare, reella förslag till Riksdagen och faktiska beslut. Det är bara faktiska 
beslut som påverkar dig – vi har för närvarande en minoritetsregering vilket innebär 
att deras förslag till Riksdagen inte nödvändigtvis antas. När till och med finans-
ministern står i slutet av juni och påstår att uppskovreglerna ändrats »från och med 
igår« och helt bortser från att Riksdagen är på semester så är det inte helt lätt för oss 
samhällsmedborgare att hänga med  i vad som gäller …    

belånad är bostadsrättsföreningen? Har de tagit höjd i budgeten för höjd ränta? En 
förening som inte är förutseende, antingen genom att binda lånen eller genom att 
ha budgeterat för en högre ränta, riskerar att bli tvungen att höja månadsavgifterna. 
Som bostadsrättsinnehavare skall du då först betala höjd ränta på ditt eget lån och 
en högre månadsavgift (som tenderar att påverka marknadsvärdet på bostadsrätten 
också) till föreningen. Det lönar sig att vara förutseende.    

BOSTADSRÄTTSÄGARE TAR DUBBEL RÄNTERISK

Text och foto: Annika Torevi

DET SOM INTE BLIVIT
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GREBBESTAD – CENTRALT
Mycket välskött hus från 1876 med sekelskiftesatmosfär  
och bevarad charm från renoveringen på 50-talet. 

Bortse från angivna 114 kvadratmeter – det här huset är mycket större än taxeringen 
anger och de ljusa rummen känns luftiga och somriga. Taklyft uppe med fönster åt alla 
håll ger ljus och rymd i alla tre rummen. Rymliga salonger i fil nere med skjutdörrar, här 
ryms alla som vill komma och dansa på parketten! Läckert sovrum och fräscht badrum. 
Slipat trägolv i hall och nyrenoverat kök med delar av 50-talsinredning bevarad, REDA-
hylla, STRING-hyllor och liten serveringsgång. Två altaner och liten skyddad täppa med 
fint odlingsklimat. Gott om förvaringslösningar inne, källare med förvaring, tvättstuga och 
gästrum, grova granitväggar och utgång till trädgården.

Pris: 5.000.000 kr
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi
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RUT OCH ROT

Det var inte helt enkelt att sätta sig in i de gamla 
avdragsreglerna och det har inte blivit enklare 
2017. Jag rekommenderar att gå in på www.skat-
teverket.se och använda listorna som visar vad 
avdragen gäller för. Skriv rot- eller rutavdrag i 
sökrutan längst upp till höger så kommer du rätt. 
Rot- och rutavdraget räknas ihop. Rutavdraget är 
nu högre för dem över 65 år medan man sänkt 
rotavdraget för alla till 30 procent på arbetskost-
naden,  rutavdraget är dock  fortfarande är 50 
procent på  arbetskostnaden. Det verkar förstås 
välvilligt att ha ett högre rutavdrag i kronor för 
pensionärer, men glöm inte att du måste ha ett 
skatteunderlag som gör att du skulle betalat mer 
än vad avdraget blir i skatt (efter andra avdrag) för 
att det skall fungera. Är du osäker, logga in på din 
sida hos Skatteverket så kan du både kolla vilka 
avdrag som redan gjorts och räkna ut hur mycket 
mer avdrag du kan få.

UPPSKOVSREGLER

Precis som med rut- och rotavdragen har man 
lyckats göra uppskovsreglerna vid försäljning av 
privatbostad ännu krångligare än de var förut. 
Dock har de blivit något generösare, så det kan 

vara lönt att kolla förutsättningarna och det 
gör man enklast på www.skatteverket.se – skriv 
»uppskov« i sökrutan så hittar du snabbt rätt in-
formation. Tänk bara på en viktig sak som Skat-
teverket inte upplyser om: uppskov är oftast en bra 
affär så länge priserna stiger och räntorna är låga. 
Säljer du en bostad nu, köper en ny och begär 
uppskov med skatteinbetalningen kan det bli en 
rejält obehaglig överraskning om du säljer nästa 
bostad för ett lägre pris än du betalade. Skatten 
från den förra försäljningen har inte sjunkit, men 
ditt kapital som bundits i bostaden kan ha gjort 
det. Gör dubbla kalkyler, eller skatta ut kapital-
vinstskatten och sov gott. Då är du också skyddad 
från politikernas klåfingrighet.   

ATT DEKLARERA FÖRSÄLJNING 

AV PRIVATBOSTAD 

När du anlitar en fastighetsmäklare, fråga om 
hjälp med deklarationen (blankett K5) ingår i 
uppdraget. Alla mäklare kommer ge dig ett un-
derlag med köpeskilling, mäklararvode och övri-
ga avdrag som är kända för mäklaren, men kom-
mer hen hjälpa dig med allt det andra som ligger 
i en bananlåda i din källare? Om ingångsvärdet 
inte är uppenbart, får du hjälp att räkna ut det?

TÄNK PÅ ATT den preliminära kapitalvinstskat-
ten skall finnas på skattekontot senast i mitten av 
februari året efter köpekontraktet undertecknats 
om du vill undvika att få betala ränta på belop-
pet, detta oavsett om köparen tillträtt, och där-
med oavsett om du erhållit full köpeskilling, eller 
inte. Fastighetsrättsligt är bostaden inte såld för-
rän den är betald och tillträdd, men skattemäs-
sigt är den det. Konstigt? Absolut. Det struntar 
helt enkelt Skatteverket i. Har du ägt en fastig-
het länge och köparen vill ha tillträde på andra 
sidan årsskiftet, efter mitten av februari, kan det 
vara smart att begära en högre handpenning som 
täcker din skatteinbetalning. Fråga mäklaren om 
bästa lösningen för dig.   

Text och foto: Annika Torevi
Häng med i skattesvängen!



Vi utför fastighetsbesiktningar

Vi har lång dokumenterad erfarenhet av hus, fastigheter och 
byggnadsteknik. Sedan 1995 erbjuder vi tjänster inom besiktning, 

såsom okulärbesiktningar, och garantibesiktningar. 
Anlita oss för en kvalificerad besiktning!

www.soderstromab.se

Vi utför alla typer av snickeriarbeten
Nybygg - om - tillbyggnader

Betong och altanarbeten
ROT-arbeten

Utför även mindre grävarbeten

Kontakta oss för pris eller offert
Godkänd  för F-skattsedel

070-624 51 32  msbyggtjanst.com 

Vi utför alla typer av snickeriarbeten
Nybygg - om - tillbygnader
Betong och altanarbeten

ROT- arbeten

Utför även mindre grävarbeten
Kontakta oss för pris eller offert

Godkänd för F - skattsedel
070 - 624 51 32 • msbyggtjanst.com

JOURTELEFON: 0708-77 02 38
KONTOR: 0523-411 19

  ARBETSTJÄNSTER

• Gräv- schakt, planeringar, transporter
• Avloppsanläggningar
• Bergborrning och sprängning
• Vägbyggen och dikning
• Dränering med minigrävare
• Harpning – matjord
• Maskintransporter m. lastbil, lastväxlare o maskinsläp
• Uppgrusning av vägar – ring för offert
• Husdränering med minigrävare – ring för offert
• Betongbilning inom- och utomhus

  FÖRSÄLJNING

• Natursten • Kullersten • Harpad matjord • Bark • Makadam  
• Fyllnadsmassor jord och lera • Krossgrus: Bergkross 0-150, 0-35,   
   0-18, singel 16-32, trädgårdssingel 8-16, 4-8, 5-8, sand 0-2, 0-8.

• Traktorgrävare
• Dumper
• Grävmaskin på hjul och band
• Minigrävare på hjul och band
• Hydraulhammare till samtliga maskiner

  UTHYRNING

• Minidumper
• Minigrävare
• Kompaktlastare

Uddevalla
Strömstadsv. 48
Tel: 0522-179 50

Låt experten 
göra jobbet!

Välkommen in till 
oss eller ring så 
kommer vi till dig!

Villaportar • Industriportar • Ytterdörrar

Uddevalla
Strömstadsv. 48
Tel: 0522-179 50

Låt experten 
göra jobbet!

Välkommen in till 
oss eller ring så 
kommer vi till dig!

Villaportar • Industriportar • Ytterdörrar

Uddevalla
Strömstadsv. 48
Tel: 0522-179 50

Låt experten 
göra jobbet!

Välkommen in till 
oss eller ring så 
kommer vi till dig!

Villaportar • Industriportar • Ytterdörrar

Briggvägen 11, 457 42 Fjällbacka. Tel: 0525-327 69, Mob: 0733-35 57 13

PlaneraTrädgård.nu
Ritar & Planterar
Anna-Carin Gustafsson,  
Trädgårdsformgivare från Göteborgs universitet.
Florist, dekoratör och rekvisitör.
Tel. 0733 444 931 • PlaneraTrädgård.nu

Trädgårdsdrömmar?
Du har träDgårDen, vi har idéerna.  
Tillsammans skapar vi den perfekta  
utemiljön som passar dig och dina behov.

Jag ritar och planterar sköna utemiljöer, 
stora som små, privata och offentliga.

Ring  

för mer  

info.

Vi hjälper till med:
• Asfaltering av t.ex. gångar och
 garageuppfarter upp till 100 kvm
• Grusning av vägar
• Sten- och mursättning
• Både natur- och betongsten
• Leverans av bergkrossmaterial

Johnny 073-081 78 71
Stora Anrås 17, Tanumshede

Mellan Tanums och Kvilles kyrkor

Ring 
för mer 

info.

Johnny  073-081 78 71 
Stora Anrås 17, Tanumshede  

Mellan Tanums och Kvilles kyrkor

Vi hjälper till med:
Asfaltering av t.ex. gångar och
garageuppfarter upp till 100 kvm
Grusning av vägar
Sten- och mursättning
Både natur- och betongsten
Leverans av bergkrossmaterial

•

•
•
•
•
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NÅGRA 
BOHUSBILDER 

– för dig som längtar till sommaren …

De flesta av oss har upplevt den, 
den där instängda unkna doften i 
äldre hus. För somliga ger ”som-
marstugedoften” positiva käns-
lor om barndom och landsbygd, 
men i själva verket är doften 
ett tecken på ohälsa i fastighe-
ten som i värsta fall kan leda till 
stora rötskador.
Joakim Peterson har arbetat med lukt- och rök-
sanering sedan 25 år. Han har sett det mesta 
– alltifrån brandskador där väggar fått rivas till 
vattenskador där fukten krupit in överallt och 
framförallt – krypgrundsskador.

– Det finns flera olika sätt att se om huset är 
i behov av krypgrundssanering. Dels kan man 
se om grunden har alger och andra mikrobiella 
påväxter, men framförallt så brukar man känna 
det på doften i huset. Det luktar unket och 
instängt och har man ett hus med en kryp-
grundskonstruktion kommer doften nästan 
alltid nerifrån, säger Joakim och berättar att 
det inte nödvändigtvis handlar om en felkon-
struktion i huset utan att det mycket handlar 
om en förändring i miljön.

– När de här husen byggdes var luften torrare 

och då fungerade det med den här typen av 
grund. Nu för tiden har vi ett fuktigare klimat 
året runt och då trivs möbelsvamparna. Doften 
stiger upp i huset och värsta fall kan det leda 
till rötskador där hela bjälklaget måste bytas ut. 

Installationen tar ett par dagar

För att komma till rätta med en osund kryp-
grund behöver man förändra klimatet vilket 
man kan göra på olika sätt. Först och främst 
måste organiskt material såsom pappkartonger 
och annan bråte bort. Sedan kan man behandla 
markytan och lägga på en plastduk som hindrar 
lukten från att krypa igenom. Man kan även 
installera ventiler i grunden, men det är en 
avfuktare som verkligen ger resultat.

–  Ofta monterar man en fast krypgrundsav-
fuktare. Den är försedd med en hydrostat som 
hela tiden ser till att klimatet där nere hålls på 
en hälsosam nivå. Det tar ungefär två till tre 
dagar att göra en sådan här installation, säger 
han. 

Eftersom olika hus kan kräva lite olika lös-
ningar skiljer sig också priset åt.

– Vi gör alltid en utredning först och därefter 
får man en skriftlig rapport om vad som behövs 
göras tillsammans med en offert, säger Joakim 
och berättar att redan efter en till två veckor 
brukar lukten i huset försvinna. 

– Det är alltid roligt att kunna hjälpa kunder 
att lösa ett problem. Ofta hör de av sig efteråt 
och berättar hur nöjda de är. 

Stort arbetsområde

Joakim arbetar på Fukt i Väst som har 18 an-
ställda och jobbar från Åmål ner till Göteborg 
och Strömstad. 

– Inget jobb är detsamma i det här yrket, det 
är väldigt omväxlande. Det roliga med att sa-
nera krypgrunder är att man vet att man skapar 
en kontrollerad miljö i grunden som alltid har 
rätt luftfuktighet. Efter en sådan här behand-
ling kan mögel helt enkelt inte växa. 

”Efter en krypgrundsbehandling 
kommer möglet att stanna av”

Joakim Peterson 

arbetar med 

lukt- och 

röksanering  

i Västsverige

Fukt i Väst AB erbjuder 
sanering- och avfuktningstjänster 
till bra priser.
Vi har lång erfarenhet och kunskap om 
att förebygga, upptäcka och behandla 
olika typer av fukt- och brandskador.

Ring oss på 0706-61 60 96. 
Vi har jour 
24 timmar 

om dygnet, 
året om. 

Fukt i Väst AB erbjuder  
sanering- och avfuktnings-
tjänster till bra priser

Ring oss på 0706-61 60 96

Vi har lång erfarenhet 
och kunskap om  
att förebygga, 
upptäcka och 
behandla olika 
typer av fukt- och 
brandskador.

Vi har jour  24 timmar  om dygnet  året om



De flesta av oss har upplevt den, 
den där instängda unkna doften i 
äldre hus. För somliga ger ”som-
marstugedoften” positiva käns-
lor om barndom och landsbygd, 
men i själva verket är doften 
ett tecken på ohälsa i fastighe-
ten som i värsta fall kan leda till 
stora rötskador.
Joakim Peterson har arbetat med lukt- och rök-
sanering sedan 25 år. Han har sett det mesta 
– alltifrån brandskador där väggar fått rivas till 
vattenskador där fukten krupit in överallt och 
framförallt – krypgrundsskador.

– Det finns flera olika sätt att se om huset är 
i behov av krypgrundssanering. Dels kan man 
se om grunden har alger och andra mikrobiella 
påväxter, men framförallt så brukar man känna 
det på doften i huset. Det luktar unket och 
instängt och har man ett hus med en kryp-
grundskonstruktion kommer doften nästan 
alltid nerifrån, säger Joakim och berättar att 
det inte nödvändigtvis handlar om en felkon-
struktion i huset utan att det mycket handlar 
om en förändring i miljön.

– När de här husen byggdes var luften torrare 

och då fungerade det med den här typen av 
grund. Nu för tiden har vi ett fuktigare klimat 
året runt och då trivs möbelsvamparna. Doften 
stiger upp i huset och värsta fall kan det leda 
till rötskador där hela bjälklaget måste bytas ut. 

Installationen tar ett par dagar

För att komma till rätta med en osund kryp-
grund behöver man förändra klimatet vilket 
man kan göra på olika sätt. Först och främst 
måste organiskt material såsom pappkartonger 
och annan bråte bort. Sedan kan man behandla 
markytan och lägga på en plastduk som hindrar 
lukten från att krypa igenom. Man kan även 
installera ventiler i grunden, men det är en 
avfuktare som verkligen ger resultat.

–  Ofta monterar man en fast krypgrundsav-
fuktare. Den är försedd med en hydrostat som 
hela tiden ser till att klimatet där nere hålls på 
en hälsosam nivå. Det tar ungefär två till tre 
dagar att göra en sådan här installation, säger 
han. 

Eftersom olika hus kan kräva lite olika lös-
ningar skiljer sig också priset åt.

– Vi gör alltid en utredning först och därefter 
får man en skriftlig rapport om vad som behövs 
göras tillsammans med en offert, säger Joakim 
och berättar att redan efter en till två veckor 
brukar lukten i huset försvinna. 

– Det är alltid roligt att kunna hjälpa kunder 
att lösa ett problem. Ofta hör de av sig efteråt 
och berättar hur nöjda de är. 

Stort arbetsområde

Joakim arbetar på Fukt i Väst som har 18 an-
ställda och jobbar från Åmål ner till Göteborg 
och Strömstad. 

– Inget jobb är detsamma i det här yrket, det 
är väldigt omväxlande. Det roliga med att sa-
nera krypgrunder är att man vet att man skapar 
en kontrollerad miljö i grunden som alltid har 
rätt luftfuktighet. Efter en sådan här behand-
ling kan mögel helt enkelt inte växa. 

”Efter en krypgrundsbehandling 
kommer möglet att stanna av”

Joakim Peterson 

arbetar med 

lukt- och 

röksanering  

i Västsverige

Fukt i Väst AB erbjuder 
sanering- och avfuktningstjänster 
till bra priser.
Vi har lång erfarenhet och kunskap om 
att förebygga, upptäcka och behandla 
olika typer av fukt- och brandskador.

Ring oss på 0706-61 60 96. 
Vi har jour 
24 timmar 

om dygnet, 
året om. 

Fukt i Väst AB erbjuder  
sanering- och avfuktnings-
tjänster till bra priser

Ring oss på 0706-61 60 96

Vi har lång erfarenhet 
och kunskap om  
att förebygga, 
upptäcka och 
behandla olika 
typer av fukt- och 
brandskador.

Vi har jour  24 timmar  om dygnet  året om
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DISKRETA FÖRSÄLJNINGAR

KULLAVIK SÖDER 
OM GÖTEBORG
Stor unik strandfastighet med 
vattenrätt.

GERLESBORG 
SÖDER OM 
HAMBURGSUND
Sjönära hus med havsutsikt  
och båtplats.

HUNNEBOSTRAND 
CENTRALT I BYN
Totalrenoverad familjevilla  
på skyddat läge.

FJÄLLBACKA 
CENTRALT I BYN
Ny bostadrätt på  
bottenvåningen.

OBJEKT SOM INTE ÄR PUBLICERADE  
– HÖR AV DIG TILL OSS OM NÅGOT LÅTER INTRESSANT

EN SENVINTER HITTADE jag en utmattad, mager stackars ålekråka i vägkanten, långt från 
havet. Nacka den på plats – eller köra den till Fågelcentralen i Kungälv? Färden gick söderut 
i mörker och snöglopp med fågeln i en filt. Två veckor senare fick jag besked om att fågeln 
repat sig och släppts ut i skärgården. Mycket nöjd med mig själv berättade jag för grannen 
om min insats. Jag kunde lika gärna ha skrutit om att ha räddat livet på en råtta. Hen tittade 
chockat på mig och undrade om jag ville ta maten ur munnen på yrkesfiskarna? Ålekråkan är 
hatad på kusten för att den anses vara ett skadedjur – en invasiv art. Numera är det ett begrepp 
hemma hos oss när något är lite pinsamt: »Don’t mention the ålekråka!« – naturligtvis med en 
armbåge i sidan på mig samtidigt …

Don’t mention the ålekråka!
Kommer du ihåg scenen ur Fawlty Towers där John Cleese 

hela tiden upprepar väsande »Don’t mention the war« ?

Mäklare: Mikael Skoglund Mäklare: Mikael Skoglund Mäklare: Mikael SkoglundMäklare: Annika Torevi





Dahlbergs Bygg & Måleri AB
Strömstad

& 070 214 50 45
info@dahlbergsbygg.com

• Renoveringar • Nybyggnationer

• Reparationer • Om- och tillbyggnader

• Måleriarbeten • Tapetsering

GOLVSLIPNING • VÅTRUM • KAKEL

MATTLÄGGNING • PARKETT

STOCKSÅGADE TRÄGOLV

Golvet Gerlesborg AB

Erik 070 - 536 47 69 | www.golvet.se

VINTERBRÖLLOP 2018/19 
PÅ GREBYS I GREBBESTAD

VI LÄMNAR 25% RABATT 
på ord. kuvertpriser när ni bokar ert bröllop  
och gifter er i januari, februari & mars 2018/19
För bokning och förfrågan: bokning@grebys • 0525-14 000
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Rörinstallationer

Spolbil - för stopp i avlopp

Rörfilmning

JLS rör i väst AB
Tegneby 10 | 457 93 Tanumshede

+46 525 618 10 | www.jlsror.se

Vi har allt för dina husdjur

Strömstadsv 35, Munkedal • Öppet: vardagar 8-17, tors 8-19, lör 10-13 • Tel. 0524-710 01

Trädgårdstider

Vi har jord, kalk, gödning
Stängsel - 

Vi har vad Du behöver!

Vi har stallpellets, halmpellets, spån, torv och torvmix, 
foder och spannmål, vitaminer och mineraler

Vi har allt för dina husdjur

Strömstadsv 35, Munkedal • Öppet: vardagar 8-17, tors 8-19, lör 10-13 • Tel. 0524-710 01

Trädgårdstider

Vi har jord, kalk, gödning
Stängsel - 

Vi har vad Du behöver!

Vi har stallpellets, halmpellets, spån, torv och torvmix, 
foder och spannmål, vitaminer och mineraler

Skall du stängsla?
Vi har vad Du behöver!

Trädgårdstider

Vi har kalk, jord, gödning
STENSÄTTNING • DRÄNERING • GRÄVARBETEN

Västerby Entreprenad & Sten AB
0730 - 64 00 39

Stenspecialisten
I NORRA BOHUSLÄN

www.vasterbyhtgr.se | info@vasterbyhtgr.se
TANUMSHEDE (200 m. fr. Tanums k:a mot Vitlycke museum)

snickeri    •    städning    •    målning    •    renovering    •    trädgård

Anlita Seniorbolaget!
Boka in oss för att måla om huset, vårda trädgården, div. snickerier. 

Kan DU nyttja RUT är det 50 % avdrag och 30 % avdrag på ROT.
Nu även med Juniorer, 18-30 år!

snickeri • städning • målning • renovering • trädgård

Lika gärna små som stora uppdrag

Anlita Seniorbolaget!
Boka in oss för att måla om huset,
vårda trädgården, div. snickerier.
Kan Du nyttja RUT & ROT avdrag?
Då betalar Du halva timkostnaden.

Nu även med Juniorer, 18–30 år!

Är Du 50 + med tid över? Ring!
Distriktschef: Urban Persson
urban.persson@seniorbolaget.se
Telefon/mobil: 0522-754 55
SMS: 0721-511 803

Lika gärna små som stora uppdrag

Vi söker seniorer 50+  
som vill jobba. Ring!
Regionchef: Eva Andersson

eva.andersson@seniorbolaget.se
Telefon/mobil: 0520-141 24 • 070-758 13 91
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Brisen viskar
Våren är på väg

Sakta tar drömmarna form
Fjorden nedanför farmors hus

Snöstrimmorna på öarna
Isskorpan följer strandlinjen

Öppet vatten, måsar och svanar
Saltet från havet i munnen

Tankarna svävar högre
Inga motorljud, inga sirener

Ingen stress, inga krav
Himlen möter havet i gråhet

Jag åker inte tillbaka
Jag stannar kvar

Stannar upp
Stannar

Själen hinner upp mig
Brisen viskar

Våren är på väg

Text och foto: Annika Torevi



VÄRMEPUMPAR - VVS-INSTALLATIONER
SERVICE - KYLA - HÅLTAGNING - STAMBYTEN 

R
RÖRMOKARN AB

DIN RÖRMOKARE 

I NORRA BOHUSLÄN!

070-614 97 03

      www.r-rormokarn.se
r.rormokarn@gmail.com 

FÖLJ OSS!

RÖRJOUR -DYGNET RUNT, ÅRET RUNT!

VÄRMEPUMPAR - VVS-INSTALLATIONER
SERVICE - KYLA - HÅLTAGNING - STAMBYTEN 

R
RÖRMOKARN AB

DIN RÖRMOKARE 

I NORRA BOHUSLÄN!

070-614 97 03

      www.r-rormokarn.se
r.rormokarn@gmail.com 

FÖLJ OSS!

RÖRJOUR -DYGNET RUNT, ÅRET RUNT!

VÄRMEPUMPAR - VVS-INSTALLATIONER
SERVICE - KYLA - HÅLTAGNING - STAMBYTEN 

R
RÖRMOKARN AB

DIN RÖRMOKARE 

I NORRA BOHUSLÄN!

070-614 97 03

      www.r-rormokarn.se
r.rormokarn@gmail.com 

FÖLJ OSS!

RÖRJOUR -DYGNET RUNT, ÅRET RUNT!

VÄRMEPUMPAR - VVS-INSTALLATIONER
SERVICE - KYLA - HÅLTAGNING - STAMBYTEN 

R
RÖRMOKARN AB

DIN RÖRMOKARE 

I NORRA BOHUSLÄN!

070-614 97 03

      www.r-rormokarn.se
r.rormokarn@gmail.com 

FÖLJ OSS!

RÖRJOUR -DYGNET RUNT, ÅRET RUNT!

VÄRMEPUMPAR - VVS-INSTALLATIONER
SERVICE - KYLA - HÅLTAGNING - STAMBYTEN 

R
RÖRMOKARN AB

DIN RÖRMOKARE 

I NORRA BOHUSLÄN!

070-614 97 03

      www.r-rormokarn.se
r.rormokarn@gmail.com 

FÖLJ OSS!

RÖRJOUR -DYGNET RUNT, ÅRET RUNT!

VÄRMEPUMPAR - VVS-INSTALLATIONER
SERVICE - KYLA - HÅLTAGNING - STAMBYTEN 

R
RÖRMOKARN AB

DIN RÖRMOKARE 

I NORRA BOHUSLÄN!

070-614 97 03

      www.r-rormokarn.se
r.rormokarn@gmail.com 

FÖLJ OSS!

RÖRJOUR -DYGNET RUNT, ÅRET RUNT!

Vi är verksamma  
i Strömstad med omnejd

KONTAKTA OSS:  
Linus Lundgren 073 847 28 27 
Emil Karlsson 073 847 28 26

www.lkelektriska.se • info@lkelektriska.se

Vi utför elservice och nya elinstallationer  
för villor, fritidshus, butiker m.m.  

Vi hittar lösningen som passar bäst för dig!

ELINSTALLATION - DATA – TELE

M    G
GRANKULA BYGG AB

070 - 600 49 78
m_gbygg@telia.com

ICA Hedemyrs, Tanumshede  

Blommor på Hede

Tel 0525-293 09  Vard 10-18 Lör 10-14  

Blommor på Hede

ICA Hedemyrs, Tanumshede  Tel 0525-293 09  Vard 10-18 Lör 10-14  

SLÄPP LOSS
VÅRKÄNSLOR!

PENSÉER
OCH VÅRLÖKAR

I BUTIK NU!

Köp blommor i farten,
när du ändå handlar
maten!
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Värdet av att  
välja en fristående 
fastighetsmäklare

Kustnära Fastighetsmäklare AB är en fristående 
mäklarfirma, helt utan band till banker och 

försäkringsbolag. Det gör att vi är mer flexibla, 
mer serviceinriktade och mer tillgängliga. Mäklaren 
skall vara en opartisk förmedlare som tillvaratar 
både säljarens och köparens intressen och hen 
får inte ha dolda lojaliteter. Vi på Kustnära har 
ett brett kontaktnät och delar gärna med oss av 
det, men vi säljer inga kringtjänster och vi får inga 
så kallade kickbacks eller provisioner från andra 
företag.
   Hos oss får du ingen standardlösning, vi skräd-
darsyr alla våra tjänster för varje uppdrag, för varje 

säljare och varje köpare – helt enkelt för att ingen 
fastighetsaffär är den andra lik.
   Vi kan hjälpa dig med mer än att bara sälja. Vi 
gör värderingar, svarar på frågor om arv, skatt, 
avstyckningar och annat som det kanske är dags att 
börja fundera på. Du behöver inte alls vara i färd 
med att sälja huset – att fråga och få svar kostar 
ingenting. 
   Har du ingen dator? Det gör inget. Vi vet att 
en del av våra kunder behöver lite mer service, 
omtanke och tid. Vi kan hjälpa dig med allt runt en 
fastighetsaffär utan att du behöver någonting annat 
än en telefon och en vanlig postlåda.
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Kontaktinfo:  
Telefon: 0520-104 76 
Mail: info@maskintjanstitrollhattan.se  

 

 

 
 
 

 

 
Kontaktinfo:  
Telefon: 0520-104 76 
Mail: info@maskintjanstitrollhattan.se  

Vi på Maskintjänst i Trollhättan utför:

 • Dränering

 • Garageuppfarter

 • Gräsmattor

 • Vatten- och avloppsarbeten

...och allt inom branschen förekommande arbeten!

Välkomna att
ringa oss för fri
offertförfrågan!

Telefon: 0520 - 104 76 | Mail: info@maskintjanstitrollhattan.se

Vi har närmre 50 år i branschen

Hos oss hittar du nyheter från bl.a.

Munkedal | Staionsvägen 16 | 0524 - 71775
Kungshamn | Nygatan 71 | 0523 - 70785

följ oss på        och      .    

Kungshamn | Nygatan 71 | 0523 - 70785
Munkedal | Staionsvägen 16 | 0524 - 71775

Allt inom VVS

• Nybyggnation
• Renoveringar
• Värme, vatten & avlopp
• Värmepumpar

T: 0723-11 75 55  |  kustensvvsservice@outlook.com

VI FÅR DET GJORT
• Trädgård och markarbeten • Stubbfräsning = RUT

• Fastighetsskötsel  • Skogsvård och avverkning

• Maskiner och specialarbeten • Transporter

• Trädfällning och bortforsling

0525 - 242 01
Tomas 0706 - 00 49 67 • Arne 0703 - 38 27 10

www.farmartjansttanum.se
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ORUST MARINA – HENÅN
Alldeles vid havet ligger dessa exklusiva och mycket påkostade hus i två 
etage endast några meter från badet och båten. Husen har härligt väster-
läge och fin utsikt, sol långt in på kvällen! Stor vindskyddad altan gör att 
solen värmer även om det blåser lite. Terrass med fin utsikt på övre plan, 
stensatt och väl skyddad uteplats på entrésidan med morgonsol.

Mycket lättskött och praktiskt boende nära bad (< 20 m). En 3 m båtplats 
följer med vid köpet. Till Orust Marina Yacht Clubs båthamn är det ca 
150 m, en helt nybyggd fritidsbåthamn med möjlighet till båtplats på upp 
till 4 m bredd. Huset har vardagsrum och kök i öppen planlösning, tre 
sovrum, två badrum och allrum uppe.

Kontakta mäklaren för mer information.
 
Pris: 5.300.000 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund
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FJÄLLBACKA
Det är få gamla hus som har bredsidan mot väster och havsutsikt från alla rum. Detta hus 
har både altan och stor balkong med kvällssol. Gästhus med havsutsikt. Lättskött tomt. 
Lämpligt även för permanentboende. Fjällbacka är vackert året runt!

Pris: 8.000.000 kr som utgångsbud
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi
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En bostadstidning för dig längs Västkusten

Fotogen fink
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Försäljning och montering
av kaminer & eldstäder. 

Vi utför skorstens- &
ventilationsrenovering.

Välkommen att kontakta oss!
 070-740 36 71 • 0523-53 000


