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Full fart framåt!

Vilka är vi?

Är det någon annan årstid som går lika 
fort som våren? Jag vet inte om det bara 
beror på att vi alltid har mycket att göra 
på våren, men april är en månad jag säl-
lan ser röken av. Den börjar och så är 
den slut, det finns ingen mitten på den.  
Kunde den inte få lite seghet av till exempel  
november…?

På Kustnära Fastighetsmäklare är det 
verkligen full fart; vi hade ett rekordår 
2016 och det ser riktigt bra ut för 2017 
redan nu, vi har aldrig haft så många fina 
objekt inne i Nora Bohuslän så tidigt på 

året. Det behövs – många som ringer till 
oss vill köpa och beklagar sig över att det 
är litet utbud på marknaden. 

Det innebär för dig som letar att det 
gäller att höra av sig, risken är att ovan-
ligt många affärer kommer göras direkt i 
kundregistret. 

För dig som skall sälja innebär det att 
det är en bra tid nu – sälj innan räntan går 
upp om du vill ha bra betalt.

Glad påsk!

Annika Torevi



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

 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?

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

Vard 9–18, tors 9–19, lör 10–14, sön- och helgdag 11–14
Stalev 19, Munkedal   0524-128 40 www.munkedalsplantskola.se

DET MESTA TILL 
DIN TRÄDGÅRD

VÄXTER  
– ett riktigt stort utbud.
TRÄDGÅRDSDAMMAR  

– allt från minsta fontän till den stora dammen.

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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I skrivande stund är det ett år sedan terrorattacken i Bryssel och ny-
heterna fylls på nytt av hemska scener från London där minst fem 
människor mist livet i ett vansinnesdåd i närheten av Parlamentet. 
Det går inte att vara oberörd, tankarna går till alla de människor 
som berörs och vars liv aldrig blir desamma igen. Men jag tänker 

också på en undersökning jag läste om förra veckan, den visade att ”tryggt 
område” dykt upp som nytt kriterium när man söker bostad i storstadsom-
rådena. Närhet till bra skola, allmänna kommunikationer, balkong/altan 
och kvällssol har länge vägt tungt i valet av bostad, nu är det också viktigt 
att området är ”tryggt”. Jag är tacksam för att jag jobbar i glesbygden. För 
hus definierar man ”tryggt område” och hur skall man som mäklare kunna 
stå för det begreppet i marknadsföringen om köparen får inbrott i bilen 
strax efter tillträdet? 

Vad är trygghet? När det gäller bostadområden antar jag att man menar 
statistiskt låg brottslighet, alltså låg risk att bli utsatt för brott. I så fall kan 
jag med gott samvete säga att om man känner sig otrygg i storstadsmiljö så 
är det en riktigt bra idé att flytta till Norra Bohuslän. Det stjäls båtmotorer 
och verktyg, folk bryter mot trafiklagen och det sker några inbrott i tomma 
fritidshus, men statistiskt sett är det mycket tryggt att bo här. Vi är också 
förvånansvärt skonade från naturkatastrofer och hårt väder. Men jobb, då? 
Företagsamheten här är hög, arbetslösheten bland landet lägsta – det är 
pendlingsavstånd till tre stora arbetsregioner; Oslo, Trestad (Uddevalla-
Trollhättan-Vänersborg) och Göteborg. Under 2017 får vi fiber även i 
kustbyarna, det kommer underlätta distansarbete. 

Jag tror att i takt med att omvärlden blir mer osäker och människor mer 
benägna att känna otrygghet så kommer glesbygden bli mer och mer attrak-
tiv att bo i på heltid. Det rimmar också fint med ett ökat miljömedvetande; 
hus som står tomma tio månader om året utnyttjas mer, svampplock, fiske 
och egen odling bidrar till mindre resursslöseri, den lokalproducerade maten 
i Bohuslän är hett eftertraktad på stjärnkrogarna – vi njuter av den jämt, de 
största upplevelserna här är helt gratis och tämligen miljövänliga eftersom 
de innefattar skärgård, skog och fri horisont. 

Ledare   Text och foto: Annika Torevi ”Jag tror att i takt med 
att omvärlden blir mer 
osäker och människor 

mer benägna att känna 
otrygghet så kommer 

glesbygden bli mer och 
mer attraktiv att  

bo i på heltid”

– Vad exakt menar du med 
”äta matta”? Jag bara…lik-

som…tuggar lite…typ...

– Om jag nu, utan att alls klaga, liksom, får tycka 
nåt…så var mattan lite godare. Faktiskt…



Tanums shoppingcenter TANUMSHEDE • Tel 0525-193 50
Öppet: Vardagar 10-19, Lördag 10-17, Söndag 11-17

105
9300m2

www.facebook.com/happypricesverige

Besök Västkustens stora varuhus för hela familjen!  9300m2 fyllt till bredden  
med Trädgårdsmöbler, Grillar, Mattor, Pynt, Kläder, Djurartiklar, Fiske, Leksaker, Köksartiklar, Hemtextil, 10:an 

avdelning, Verktyg, Färg m.m, m.m Allt till riktigt Glada priser. Välkommen!

NYHET! 

PRIS EX: 
Väggslangbox Roll-up 25 meter. 

Rek pris 1499:-

NU 1198:-
NYHET 2017 

med frostskydd

NINJA LOUNGEGRUPP
Hörnsoffa med bord, 
inkl dynor. Rek pris 14995:-

Spirit Premium
 e-320 GBS

Rek pris 9999:-

LAY-Z-SPA MIAMI
Spabad, uppblåsbart
Termostat värmer 
vattnet upp till 40°C

PRIMUS MATGRUPPSSET
Bord 168cm, 6 positionsstolar 
och parasoll. Rek pris 4998: 

LOUNGEGRUPP JAMAICA 
Soffa, bord och 2 fåtöljer, inkl dynor 

STOR SORTERING

NU 7498:-

NU 2998:-

NU 8998:-

NU 3498:-

1498:-
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FJÄLLBACKA – CENTRALT 
I Brf Sommarvågen, byggd 2014, säljer vi en nästan oanvänd 
gavellägenhet med genomgående hög standard. Generöst med 
ljusinsläpp och stort burspråk mot väster. Vardagsrum i öppen 
planlösning med egen uteplats. Sovrum med garderobsvägg, 
klädkammare och badrum med hotellkänsla. Egen parkering. 
Andrahandsuthyrning tillåtet. Juridisk person får köpa. 
Mycket låg månadsavgift. 

Pris: 3.400.000 kr.
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund



Hållbar 
avloppsrening

Rent, renare, Ecoboxrent!

Ecobox är ett minireningsverk för enskilt avlopp som 
överträffar de högsta reningskraven vi har i Sverige. Det är 
driftsäkert och ersätter såväl markbäddar som infiltrationer. 
Rent vatten i generationer ger både en trevligare närmiljö och 
ett ökat fastighetsvärde. Läs mer på www.ecot.se

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

Vi presenterar även vår  
nyhet Ecobox BDT för dig  
som behöver rena vattnet från ditt hushåll 
men inte har vattentoalett.

Ecobox ersätter:
• Trekammarbrunn
• Markbädd 
• Infiltration

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
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Objekt som vi inte publicerat än – hör av dig till oss om något låter intressant.

ÖDDÖ SÖDER  
OM STRÖMSTAD
Sjönära tomt med havsutsikt 

och båtplats.

SÅLD 

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

TJURPANNAN 
GREBBESTAD
Tomt angränsande till natur
reservatet. 

BRÄCKE 
FJÄLLBACKA
Välskött fritidshus med 
gäststuga på återvändsgata.

KOMMANDE FÖRSÄLJNINGAR

VALÖN – HAMBURGSUND
Fantastiskt beläget fritidshus på Valön, söder om Hamburgsund 
med fin havsutsikt. Här är det bara du, graniten, havet och him
len! 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: 1 900 000 kr
Mäklare: Mikael Skoglund

Pris kommer
Mäklare: Annika Torevi

Pris kommer
Mäklare: Annika Torevi

Pris kommer
Mäklare: Annika Torevi



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 2/2017 9

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 kvälls
sol. Gästhus med havsutsikt. Lättskött tomt. 
Lämpligt även för permanentboende. Fjäll
backa är vackert året runt!

Pris: 7.500.000 kr som utgångsbud
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi
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VEDDÖ - FJÄLLBACKA
Ett alldeles speciellt och okonventionellt hus som den berömde arki-
tekten Sture Johansson ritade åt sin egen familj på 1960-talet. 

Här är ingenting slumpartat, ingenting saknar funktion. Fem meter brett och 22 meter 
långt med ryggen mot en skogskant i norr och hela husets ansikte mot trädgården i 
söder – generösa fönsterpartier som släpper in årstiderna och en öppen spis i vardags
rummet som placerats så att man kan njuta av elden och naturen samtidigt. Huset har 
sex dörrar till trädgården, tre sovrum varav ett med öppen spis, gästhus/förråd och 
stort garage med förrådsdel. Mot vägen skyddas den lättskötta trädgården av en bred 
naturstensmur och träplank som ger både ro och insynsskydd. Mot söder ser man 
Rödhammarfjorden. Till hamnen och Veddös vackra naturreservat med promenad

stigar och badplatser är det några minuters promenad.    

Pris: 6.900.000 kr eller högstbjudande 
Se mer på www.kustnara.se 
Mäklare: Annika Torevi



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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EFTERSÖKTA OBJEKT

MELLAN 
STRÖMSTAD  
OCH LYSEKIL
Strandfastighet med brygga 
och sjöbod i västerläge mellan 
Strömstad och Lysekil med 
långt till grannar. Upp till 15 
miljoner kr.

MELLAN TANUM 
OCH TJÖRN
Strandfastighet med brygga i 
västerläge mellan Tanum och 
Tjörn. Upp till 12 miljoner kr. 

HAMBURGSUND 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD
Åretruntfastigheter i utkanten 
av Hamburgsund  Fjällbacka – 
Grebbestad. Upp till 3 miljoner 
kr. 

BOVALLSTRAND
Två hus mellan kyrkan och 
havet sökes av samma köpare. 

I VÅRT SPEKULANTREGISTER FINNS KAPITALSTARKA KÖPARE 
SOM SÖKER SITT SMULTRONSTÄLLE

Digital brevlåda 
 för myndighetspost

IBLAND ÄR DET SVÅRT att inte dra 
på smilbandet när sambandet mellan 
kvällstidningarnas braskande rubri-
ker och den klena sanningen uppenba-
rar sig. Du har säkert sett de braskande 
löpsedlarna och rubrikerna under fe-
bruari och mars: SÅ GÖR DU för att 
få din skatteåterbäring redan till påsk! 

Man anade liksom att det var något 
alldeles speciellt trick eller någon 
hittills okänd blankett att fylla i som 
kvällspressen lyckats luska reda på - i 
allmänhetens tjänst hade murvlarna 
dragit ned brallorna på Skatteverket. 
Klickfebern rasade på nätet…eller 
kanske inte just rasade, men om jag 
som inte ens får eventuell skatteå-
terbäring så här års (eftersom jag är 
företagare) blev klicksugen så borde 
väldigt många andra som verkligen är 
berörda också blivit det. 

SOM VANLIGT VAR sanningen inte 
alls så dramatisk, utan bakgrunden 
till rubrikerna var att Skatteverket 
skickat ut några pressmeddelanden 

med jämna mellanrum sedan januari 
med det här budskapet:

”Den som vill ha skattepengarna 
redan till påsk skaffar en digital 
brevlåda på www.skatteverket.se 
senast den 1 mars (senare förlängt till 
26 mars, reds.anm.). De som redan 
har en digital brevlåda för myndig-
hetspost kan också få skattepengar 
till påsk. Dessutom behöver man 
deklarera i appen eller e-tjänsten se-
nast den 29 mars, utan att göra några 
ändringar eller tillägg, säger Johan 
Schauman, verksamhetsutvecklare på 
Skatteverket.”

Det är i och för sig trevligt att 
kvällspressen hjälper till att sprida 
Skatteverkets information, men 
rubriksättarna måste haft viss kreativ 
ångest över den bristande sensatio-
nen. När du läser den här tidningen 
är loppet kört för i år, men det kan ju 
vara bra att skaffa en digital brevlåda 
ändå och nästa år har du ju en ny 
chans att få din återbäring tidigt. 
Text och foto: Annika Torevi
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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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ÖDDÖ – STRÖMSTAD 

Stuga nära havet byggd 1980 med året
runtstandard. Moderniseringsbehov. 
70 kvm med tre sovrum, vardagsrum 
med stora fönster och kamin. Nyare 
friggebod och stort garage. Mycket 
solig, barnvänlig och lättskött tomt 
med möjliget till många uteplatser. 
Detaljplanerat område ger möjlighet 
till Attefallsbyggnad och utbyggnad 
av boytan. Båtplats ett stenkast från 
stugan ingår. Kommunalt VA dras i 
området nu. 

Pris: 2.300.000 kr 
eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi



Våra golv är lika vackra om hundra år
www.marrakechdesign.se
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ALLA MÄNNISKOR HAR ett sorteringssystem 
som kategoriserar andra människor. ”It is easy 
to put people in boxes”. Det är inte automatiskt 
av ondo, utan en förutsättning för att det sociala 
samspelet skall fungera någorlunda smidigt. 
Möter jag en äldre herre i jägarstövlar med bössa 
är det inte särskilt långsökt eller fördomsfullt 
att jag tar för givet att han är en jägare och är 
intresserad av att prata om jakt, natur och gevär. 
Damen med den lilla vita hunden är alltid lika 
välklädd och välfriserad, det är inte ofint att anta 
att hon lägger tid på sitt utseende och månar 
om det. Med herren lär jag inte försöka inleda 
ett samtal om vinterfrissigt hår, med damen kan 
jag samtala om både väder, hår och hund, men 
kanske herren är travintresserad? Eller rentav har 
hund? Eller har norsk släkt? Kanske uppskattar 
han en anekdot från hummerfisket?

Det är när jag använder mig själv som mått-
stock på att ”de andra” inte duger som det börjar 
bli problematiskt. När att skilja sig från mig blir 
något automatiskt negativt.  Därför är det viktigt 

att försöka prata med främlingar, för så fort ett 
samtal mellan två människor leder fram till en 
gemensam referens, en gemensam bekant, en 
gemensam plats – där och då uppstår ett vi och 
främlingskapet blir mindre främmande, mindre 
skrämmande och mer bekant. Att få reda på att 
den tatuerade och rakade muskelbiffen bakar 
världens godaste finska pinnar ger samtalet helt 
nya dimensioner och djupdykning i småkakor-
nas värld är oundviklig. Det är inte så svårt för 
ett potentiellt ”dem” att bli ett ”vi”. I Bohuslän 
är det dessutom enklare än man kan ana, helt 
enkelt för att ”vi som älskar Bohuslän” är väldigt 
många, chansen att ha just den kärleken gemen-
samt med dem vi möter är stor.  

DEN DANSKA KORTFILMEN samlar ett gäng 
danskar i en lokal med rutor, ”boxes”. En ruta för 
dem som tjänar mycket (kostymer och dräkter), 
en för dem som går på bidrag (många jogging-
byxor), en för dem som jobbar i vården (bara 
vitt), en för dem alla är rädda för (mc-västar, 

tatueringar och muskler), en för invandrarna 
(vanliga kläder och några slöjor), en för studenter 
(jeans), en för pensionärer (stickade västar), en 
för lantisar (kepsar) – och så vidare. En modera-
tor ställer sig i mitten och berättar att han kom-
mer ställa några personliga frågor och hoppas att 
alla vill svara ärligt.

”Vem här inne var klassens clown?” Någon 
eller några från varje ruta kommer in i mitten 
av lokalen och plötsligt har ”de andra” blivit till 
ett nytt ”vi” – vi som var klassen clown. Helt 
ointressant blir årsinkomst, klädsel, yrke eller 
härkomst, alla före detta klassens clown har 
mycket gemensamt. Det småpratas och garvas.

”Vem är bonusföräldrar?” Flera från varje ruta 
stiger fram och nickar i samförstånd till dem 
som nu ingår i deras ”vi” – vi som är bonusföräl-
drar.

Filmen fortsätter och visar ”vi som tror på ett 
liv efter detta”, ”vi som sett UFO:n”, ”vi som 
älskar att dansa”, ”vi som räddats någons liv”, 
”vi som blivit mobbade”, ”vi som har mobbat 

Hur många  
vi är du?

Det finns en dansk kortfilm från TV2 som heter ”All that we share”.  
Den handlar om hur ”vi och dem” blir nya ”vi” och dessa ”vi” kan inte bli ”dem” igen. 

Hängde du med? Jag skall förklara.

Text och foto: Annika Torevi
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någon” – hela tiden uppstår nya konstellationer 
av människor som delar en erfarenhet eller ett in-
tresse och samstämmigheten är påtaglig. Vi som är 
lite nördiga över någonting känner ibland mycket 
större samhörighet med likasinnade från helt 
andra kulturer än med någon från vår egen kultur 
som inte har en aning om vad vi pratar om. 

DET ÄR NU DU börjar undra vad det här är för 
konstigt ämne i en mäklartidning… Faktiskt 
har det här ämnet förvånansvärt stor bäring på 
mitt jobb som fastighetsmäklare. Dels för att jag 
naturligtvis inte kan bemöta mina kunder med 
fördomar, det vore verkligen att skjuta mig själv 
i foten, dels för att i alla mina första möten med 
människor är målet att skapa ett ”vi som skall sälja 
din bostad”. Det är inte jag och mina kollegor, 
utan du och jag. Ett nytt ”vi” som behöver formas 
utifrån några gemensamma referenser, oavsett det 
är saknaden efter Downtown Abbey, längtan efter 
sommaren, kärleken till havet, ett nördigt intresse 
för scrapbooking eller hummerfiske. Eller Ernst. 
Eller frimärken. Eller cigarrer. Eller tomatodlig. 

Det finns hur många ”vi” som helst. Skrapar 
man ”dem” på ytan lite så nog finns det ett ”vi” 
där, någonstans. Jag har aldrig mött en enda män-
niska – och tro mig, jag har mött många – som jag 
inte hittat något enda litet som vi har gemensamt. 
Ibland har det rentav blivit lite chockartat; jag 
drev ett litet rum&frukost i Skåne i mitt tidigare 
liv och blev uppringd av en norsk hundägare som 
skulle till Bornholm. Efter två minuters hundprat 
var vi naturligtvis bästisar och bundis, men efter 
en halvtimme visade sig att vi dessutom var släkt 
– med gemensam punkt på Fyn i Danmark 1499. 
Där gick det lite till överdrift, kan jag känna… Vi 
hade dock väldigt roligt när vi träffades, det var en 
underlig känsla att vi hade levt så lika liv och gjort 
så lika val. 

MINA SPEKULANTER I REGISTRET är också 
indelade i olika ”vi” fast de inte vet om varandra. 
Hela registret bygger ju på gemensamma preferen-
ser när det gäller vad sorts bostad man söker. Det 
finns ”vi som älskar gamla hus”, ”vi som vill bo 
modernt”, ”vi som älskar design”, ”vi som måste ha 
egen brygga”, ”vi som uppskattar skyddat läge”…
nej, det här kan jag inte fortsätta med, då kan jag 
hålla på tills imorgon. 

Men du, välkommen att höra av dig och berätta 
vilken typ av husletare du är, kanske hittar vi ett 
nytt ”vi” åt dig bland nya grannar i Norra Bohus-
län! 
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STÄMMEN – FJÄLLBACKA 

Välskött, ljus villa på fritt och soligt läge bara 
två kilometer från centrala Fjällbacka. Här 
bor du på landet men kan cykla till allt; båten, 
badplatsen, butikerna och nöjeslivet. Lantkök, 
inglasad altan mot väster, stort vardagsrum i 
vinkel med öppen spis/kassett, badrum och 
tvättstuga nere. Två sovrum, hall och toa uppe. 
Vedbod och stort uthus med garage. Ligger 
utanför detaljplanerat område. Lättskött tomt 
med plats även för båten på vintern. 

Pris: 2.500.000 kr som utgångspris
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Anniks Torevi



FLAGGSTÄNGER
i plast till lågpris. Vi utför även monteringar.

ÖPPET ALLA DAGAR

Arad Ing. Konsult
Mobil: 0706-16 36 11

Lager i Fjällbacka

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

Öppet Måndag-fredag 10-18, lördag 10-13  |  Industrivägen 4, Hamburgsund  |  golvfocus@telia.com  |  0525-322 50

VÄLKOMMEN TILL DIN FÄRGBUTIK I HAMBURGSUND!

BUTIK
GOLV, FÄRG & TAPETER

Färg
Båtfärg
Tapeter
Mattor 
Mattvätt
Tillbehör

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



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.

20 KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 2/2017



VI HJÄLPER DIG  
MED AVLOPPET!
Vi hjälper dig till en komplett avlopps lösning, 
från val av anläggning, projekt ering och  
ansökan till nedgrävning och installation.  
Från enskilda avlopp till  
gemensamhetsanläggningar.

ARNE EDVARDSSON
BIOVAC® ÅTERFÖRSÄLJARE

WWW.BIOVAC.SE072-704 17 43 
arenaedvardsson@gmail.com
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TRÄLEBERG – LYSEKIL 
Ett smultronställe nära havet med tre 
rum och kök beläget strax norr om 
Lysekil med bra kommunikationer. En 
inglasad altan på ca 15 m2 är tillbyggd 
som en del av allrummet. Här bor du i 
en äldre västkuststuga på en lummig och 
insynsskyddad tomt med redskapsbod, 
gäststuga, växthus och utespa. Trevliga 
omgivningar och nära till bad från både 
sandstrand och bohuslänska klippor. 

Pris: 2.200.000 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund



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

Öppettider: mån-fre 11-17, lör 10-15, sön 11-14
Torggatan 20B, Hunnebostrand, Tel. 0523-50570 

www.gripsholmpalandet.se

Butiken fylld med  
vårens nyheter

ALLA MATTOR 

20%Öppettider: Måndag-Fredag 10-18 
Lördag 10-15  I  Söndag 11-15

Torggatan 20 B, Hunnebostrand, Tel 0523-505 70

INREDNINGSHUSET  
GRIPSHOLM
i Hunnebostrand

www.gripsholmpalandet.se

20% rabatt på  
alla Gardiner och 

kuddfodral 
(Gäller ord. priser.)  

UTÖKADE ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN

UTÖKADE ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN

hans & gerda.indd   1 2017-03-29   14:02



ŠKODA KODIAQ TDI 190 hk DSG 4x4 fr. 312 900 kr
Nilsson Bil AB 
Grålösvägen 40, Skee, 0526-499 00 

www.nilssonbil.com, Mån-Fre 09-18 

Lör 10-14  

ŠKODA KODIAQ  
BRYTER NY MARK.  
 

Nu är ŠKODA KODIAQ äntligen här. Med sju sittplatser,  
avancerad fyrhjulsdrift och ständig uppkoppling utmanar  
vi begreppet SUV. Välkommen in och upplev själv!  
 

ŠKODA KODIAQ TDI 190 hk DSG 4x4 fr. 312 900 kr 

Förmånsvärde fr. 1 813 kr / mån Billån fr. 2 210 kr / mån Leasing fr. 1 760 kr / mån 
 
Bränsleförbrukning blandad körning 5,7 l/100 km, CO2 151 g/km. ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld. ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta mar 2017. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad.  

ŠKODA OCTAVIA COMBI TSI 115 hk Kampanjerbjudande fr. 

 Lägg till Komfortpaket Media Plus för 
 Lägg till Drag- och Webastopaket för

NYBILSGARANTI 
MAX 10 000 MIL

3 ÅR
SERVICEAVTAL 
PER MÅNAD*

FR. 100 KR
ŠKODA 

CONNECT
APPLE 

CARPLAY

NYA ŠKODA OCTAVIA. 
STÄNDIGT UPPKOPPLAD.  
 

Nya OCTAVIA är en av våra mest uppkopplade bilmodeller.  

Med ŠKODA Connect styrs flera av bilens funktioner direkt  

i mobilen och erbjuder flera online-tjänster.  

Nilsson Bil AB 

Grålösvägen 40, Skee, 0526-499 00 
www.nilssonbil.com, Mån-Fre 09-18 
Lör 10-14 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 l / 100 km, CO2 105 g / km. Miljöklass EU6. ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50 % restvärde. Rörlig ränta 
baserad på VWFS basränta (mars 2017). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. Erbjudandet är begränsat och  
kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.  

194 900 kr  (Ord. pris 204 800 kr ) 

6 900 kr ( Ord. pris 17 200 kr ) 
12 900 kr ( Ord. pris 23 900 kr ) 

Billån fr. 1 380 kr / mån Leasing fr. 1 100 kr / mån Förmånsvärde fr. 1 383 kr / mån 
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SUMPAN – FJÄLLBACKA  
Barnvänligt hus i Sumpan, mitt i Fjällbacka 
och nära all service. Byggt 1970 med fem 
rum och kök på 127 kvm. Bra förvarings
lösningar. Garage med förråd, parkering 
och stor trädgård. Renoveringbehov. 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



Upplev friheten
med CTC!
Byt upp dig till en  
bättre värmeekonomi.

www.ctc.se

Mest varmvatten, varvtalsstyr-
ning och högsta energiklass  
gör CTC till några av Sveriges  
bästa värmepumpar.

  

Spaweekend eller 50 trisslotter  
vid köp av ny CTC-värmepump. 

Boka ett kostnadsfritt hembesök  
på ctc.se idag och få 5 Triss.

                                                
*Energiklass – golvvärme eller radiatorer, inkl. styrning. 

455 97 Dingle 0524-40602  

Per Väktares gata 1, 456 61 Hunnebostrand
www.eriksmaleri.se

Din målare i SotenäS - ring 0733 - 42 15 62

• Måleri ute/inne  • Tapetsering  • Sprutmålning  
• Våtrumsbehörighet

Tel. 0733 - 42 15 62

Öppettider i påsk
Skärtorsdag 12-18
Långfredag 11-18
Påskafton 10-15
Påskdagen 12-16

Vi finns sydost om Hamburgsund!
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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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Munkedals

* Vi servar din bil

* Däck till bra pris

* 24 månader räntefritt

* Assistansförsäkring

0524-799 270

Lärlingsvägen 2, Munkedal
info@munkedalsbilservice.se
www. munkedalsbilservice.se * Gör det själv-tvätt



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

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  

FIRA PÅSKEN MED
BLOMMOR!

PÅSKLILJOR
STORA SOM SMÅ  

FRÅN 29kr/st

Köp blommor i farten,
när du ändå handlar maten!

Välkommen att kontakta oss!
070 - 668 00 32 | www.helgerodsstubbosten.se

• TRÄDFÄLLNING
• BERG OCH STENSPRÄCKNING
   I KÄNSLIG MILJÖ
• DRÄNERING
• STUM OCH ELEKTROSVETSNING
• VÄGUNDERHÅLL
• TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
• RÖRANLÄGGNING MM.

Din lokala förmedling med förstklassig service och låga avgifter.
.

072-234 55 00, 076-789 55 00
info@kungsformedling.se   
www.kungsformedling.se
Klintgatan 4, Kungshamn

Hyr ut din stuga eller villa genom oss!

Även lack av köksluckor, dörrar mm

Uthyrningsplatser för Båtar, Husbilar, Material mm
Finns att hyra från 1 maj på Juno-verkens område, Uddevalla.  

Inomhus, ouppvärmt men inlåst och bevakad plats

Vid intresse ring för vidare information: 0522-64 10 10 • info@primab.se

– din mobila marinservice –

Reparationer - Service
Försäljning och installation av inombordare

Vinterförvaringar

Mikael 070 - 74 74 744 • Fjällbacka

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



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 2/2017 29

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.
 
Pris: 6.000.000 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se

Mäklare: Annika Torevi
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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

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

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.

LÅNGSJÖ 
Strax norr om Fjällbacka. Nytt 
Anemonhus nära havet. Sjöbod 
kan köpas till. 

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

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



TANUMS HEMELEKTRONIK
Vi reparerar hemelektronik

Försäljning av  
TV • Datorer  

Skrivare • Tillbehör m.m

Öppettider: Månd-fre 8–17, lunch 12–13
0525-207 56 • Grebbestadsv. 6, Tanumshede

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

Ett hav
av växter!

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

MÅLERI & TAPETSERING

Lennarts Måleri
& Tapetsering

Tänk på
ROT-avdraget!

Mobil: 070-3497882
RING FÖR PRISUPPGIFT

Etablerad 1985
www.lennar

Tänk på  
ROT-

avdraget!

Jättebra 
med 30% 
rabatt på 
arbete!

tsmaleri.se

MÅLERI & TAPETSERING

Lennarts Måleri
& Tapetsering

Tänk på
ROT-avdraget!

Mobil: 070-3497882
RING FÖR PRISUPPGIFT

Etablerad 1985
www.lennar

Tänk på  
ROT-

avdraget!

Jättebra 
med 30% 
rabatt på 
arbete!

tsmaleri.se PENSIONÄRSRABATT!

Allt inom VVS
0525-617 80 • 0703-27 58 16

VärmeGr
eb

bestads 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

•

•
•
•
•

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



STORT SORTIMENT
Pence, bellis, påskliljor, 
murgröna, mm mm 

BLANDA 
4 SÄCKAR 
FÖR 100:-

OLIVTRÄD 
100cm 

199:- 
ord pris 249:-

PÅSKLILJOR
10-pack utan blad 

  10:-

PÅSK- 
PLANTERA!

Öppet: Vardag: 9-18 Lördag 9–15, Söndag 11-15

MUNKELANDS KÖPCENTER
0524-104 55

U-JORD 
MOT KUPONG 

59:-
Ord pris 89:- 
max 2 säckar/kupong

✁

HÖNSGÖDSEL
Natria, 15kg 

ord pris 139:- 

NU 69:-


