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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! 

Våren har kommit 
– äntligen!

Vilka är vi?

Det blev en minnesvärd Valborg i Norra 
Bohuslän med ett osannolikt fint väder.  
Naturligtvis inte jättevarmt, det är det aldrig 
någonsin på Valborg, men på något sätt är man 
glad att det inte regnar eller snöar och att det 
i år var solsken och nästan vindstilla kändes 
som en bonus. Bilden nedan är tagen strax 
före tio på Valborgsmässoafton från Centrum-
bryggan som går ut från Ingrid Bergmans Torg 
i Fjällbacka.

Våren är en tid då vi får fler frågor än van-

ligt om hur fastighetsmarknaden ser ut. Det 
är svårt att svara på så tidigt på året – säsong-
en har knappt börjat och varje år innehåller 
nya förutsättningar. Förra våren pratade man 
knappt om Trump, till exempel. Nu är han 
överallt. Hur våra nuvarande förutsättningar 
påverkar årets försäljningar vet vi inte säkert, 
men jag gör en försiktig analys lite längre fram 
i tidningen. 

Trevlig läsning!
Annika Torevi
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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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Ledare   Text och foto: Annika Torevi

I Kustnära Bostad skall du hitta sådant som angår 
dig som är intresserad av bostadsfrågor, fastigheter, 
hus och hem. Det är lite speciellt att göra en egen 
tidning, reaktionerna på den får en högst personlig 
betydelse. Vi på Kustnära är ytterst tacksamma 

för alla uppdrag som vi får förtroendet att utföra tack vare 
tidningen. Glada tillrop får vi också, inte minst hör folk av 
sig och berättar när någon av mina texter träffat särskilt nära 
hjärteroten. Vi ger ut en annonstidning som kommer i brev-
lådan utan att man bett om det, men uppenbarligen tycker 
våra läsare att Kustnära Bostad är något mer än bara ännu en 
gratistidning eftersom man tar sig besväret att ringa, maila 
eller stanna mig på gatan för att kommentera den.

Allra störst gensvar fick min personliga betraktelse om 
sorg i nummer 5 från 2016. Det har gått nästan ett år sedan 
det numret kom ut, men jag får fortfarande reaktioner på 
ämnet. Därför gör vi nu ett undantag från regeln att inte 
publicera repriser, jag dristar mig till att påstå att det är på 
”allmän begäran”.  På sidan 18 hittar du texten.

Jag funderar en del över ords laddning och hur olika 
de kan värderas beroende på våra referensramar. Ordet 
”glesbygd” har kommit att förknippas med en stigmatisering 
av Sverige utanför urbaniseringsgettona. Läser du den här 
tidningen regelbundet vet du vad jag tycker om det underliga 
behovet av att tränga ihop sig med väldigt många andra på 
väldigt liten yta i storstaden när resten av landet är så otroligt 
mycket vackrare att leva i… Den förra regeringen gjorde ett 
tappert försök att döpa om glesbygden till ”landsbygd”, pro-
blemet är bara att vi som bor i glesbygden långt ifrån alltid 
bor ute på landet. Igenkänningen haltade för många av oss. 
Själv är jag förtjust i ordet ”kustbygd” men det är ett begrepp 
som mest verkar användas i naturvetenskaliga sammanhang 
när man beskriver flora och fauna och sådant. Men vad är 
Bohuslän om inte utpräglad kustbygd? Har inte det ordet en 
kärna av den kärvhet vi ser i granitklipporna, triften, ljungen 
och havets oändlighet?

Västkusten. Västsverige. Smaka på orden. Salt, va?  
Sommarkänsla. Havsbris. Måsskrik. Varma klippor. 

Östkusten. Östsverige. Smaka på orden. Jag vet inte hur 
det är med dig, men hos mig blir det kortslutning. Hur kom-
mer det sig att det får en helt annan laddning än Västsverige? 
Inte ens huvudstadsbor säger Östsverige. Däremot säger de 
”sjöutsikt” och ”sjönära” fast de menar ”havsutsikt” och ”nära 
havet”. Sjö? Sjöar är i regel vattendrag med sötvatten, sjö-
gräs, abborre, gädda och läskiga insjökräftor. Jag har trott att 
den där begreppsförvirringen var begränsad till Östkusten, 
men statistik över sökningar folk gör på internet visar något 
annat. Även på Västkusten. Språkpolisen i mig får backa och 
bita i sig att internetanvändarna alltid har rätt. Men vi på 
Kustnära kommer aldrig heta Sjönära. Det lovar vi!   

Vad är Bohuslän om inte utpräglad 
kustbygd? Har inte det ordet 

en kärna av den kärvhet vi ser i 
granitklipporna, triften, ljungen och 

havets oändlighet?



Glasräcken
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BRÄCKE – FJÄLLBACKA 
Fritidshus på skyddat läge i populärt och välskött område i Fjällbacka. Nära 
golfbanan. Båtplats vid Bräcke brygga. Vackra strövområden finns runt knuten. 
Inglasat uterum förlänger säsongen. Vidbyggd gäststuga, friggebod och växthus med 
uppvärmning. Sluttningstomt med trädgård och en egen bit natur ovanför huset. 
Parkering med vacker stenläggning av knott i granit.  

Pris: 3.500.000 kr, acepterat pris
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi



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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VEDDÖ - FJÄLLBACKA
Ett alldeles speciellt och okonventionellt hus som den berömde arkitekten  
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 vardagsrummet 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
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Sedan förra numret av Kustnära Bostad gavs ut till påsk  
har vi inte legat på latsidan, här är några exempel  

på vad vi sålt åt våra kunder:
TRÄLEBERG – LYSEKIL Sjönära fritidshus med havsutsikt     ÖDDÖ – STRÖMSTAD  Sjönära tomt med havsglimt

ÖDDÖ – STRÖMSTAD  Sjönära hus med renoveringsbehov     LUNNABERG – KUNGSBACKA  Tomt för åretruntboende

VEDHALL – KUNGÄLV Sjömagasin / bostadsrätt       ORUST MARINA – ORUST  Modernt hus på strandkanten  

SÅLDA OBJEKT

Vi har spekulanter som fortfarande letar efter sitt drömställe  
– kontakta Mikael Skoglund om du har funderingar kring att sälja ditt hus.

ORUST MARINA

VEDHALL ÖDDÖ

TRÄLEBERG



Där ute möter inne!
Soffgrupp Marbella 16 985:- 

Bord Raw 5 990:- Satsbord  3 690:-

Nyheter, tips,inspiration...ute & inne

Industrivägen 4. Grebbestad. 0525-66 200 • MÅN-fre 10-18 | lör 10-16 | SöN o helGdaG 11-16 
www.sommarmobler.se

Belfort byggbar soffgrupp 
Finns även i svart. Från: 

11995:-

Brafab

Nyheter, tips,
inspiration...ute & inne

Industrivägen 4. Grebbestad. 0525-66 200 • MÅN-fre 10-18 | lör 10-16 | SöN o helGdaG 11-16 
www.sommarmobler.se

Belfort byggbar soffgrupp 
Finns även i svart. Från: 

11995:-

Brafab

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
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VALÖN – HAMBURGSUND
Fantastiskt beläget fritidshus på Valön för dig som älskar friluftsliv, havsutsikt 
och vackra solnedgångar. Här är det bara du, graniten, havet och himlen! 

Servitut på båtplats vid bryggan i kilen och du är snabbt ute i världens vackraste skärgård och kajak-
vatten. De grånade byggnaderna smälter fint in i berget. 
Gästhus, förråd och flera uteplatser. Parkering på tomten. 

Pris: 5.500.00 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi
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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.

”HUR SER DET ut på marknaden?” Av alla frå-
gor vi mäklare får är detta den absolut vanligas-
te. När jag försöker ge ett kortfattat svar brukar 
den som frågat ha svårt att dölja sin misstro. 
Det beror på att media säger en sak och jag en 
annan. Medierna är generellt storstadsfixerade 
och det pågående prisrallyt i städerna påverkar 
oss som jobbar med fritidsboende på kusten 
negativt. Det är samma plånbok som skall betala 
för bägge boendena och kräver det ena väldigt 
stora investeringar så blir det mindre kvar till 
det andra. Måste man prioritera vinner alltid 
den permanenta bostaden. Till detta kommer en 
allmän oro för räntehöjningar, minskat ränteav-
drag, njuggare banker som kräver att låntagare 
skall klara mer än 7% ränta, amorteringskravet 
som höjer boendekostnaden drastiskt för många 
och inte minst tillståndet i omvärlden och dess 
ökande oförutsägbarhet. Dessutom har stuga 
i fjällen och lägenhet på solkusten i varmare 
länder ökat i status de senaste åren och det är 
få konsumenter som mäktar med ytterligare ett 
fritidsboende. Där har ni mina förklaringar till 
att den marknad vi jobbar på bäst definieras som 
”trög”. Det finns en bestående efterfrågan, men 
köparna är kräsna, vill pruta och inbillar sig att 
de måste ha ”drömstället” färdigt. Att långsamt 
bygga upp ett familjeställe, så som tidigare gene-
rationer gjort, börjar bli sällsynt.  

Att se mönster bland sålda fastigheter och vad 
som påverkar prisbilden och efterfrågan är inte 
så svårt. Det stora mysteriet är istället det låga 

utbudet. Att man inte säljer sin bostad i staden 
kan bero på att det är svårt att hitta en ny bostad 
(till vettigt pris och med amorteringskrav) och 
det skapar en negativ utbudsspiral, men det 
borde inte gälla för fritidshus på kusten. Här 
borde generationsskiftena vara i full gång och 
det borde också finnas ett behov av att realisera 
tillgångar för att finansiera just boendet i staden. 
Jag undrar om det istället är tvärtom; att många 
använder sitt högt värderade fritidshus som pant 
för barn och barnbarns insatser vid bostadsköp 
i staden istället för att ta kapitalvinstbeskatt-
ningen vid en försäljning? 

Nå – är det då helt dystert? Inte om man får 
till en vettig värdering på det man skall sälja. 

Vem tjänar på att övervärdera objekt och lägga 
ut dem till fantasipriser? Möjligen mäklaren som 
verkar ”bara sälja dyra objekt” ända tills säljaren 
tröttnar på att inte få sålt för att marknaden 
genomskådat taktiken. Nu är det viktigare än 
någonsin att möta marknaden med rätt pris; 
dagens spekulanter är pålästa och har tillgång 
till statistik, de vill ha valuta för sina pengar. 
Värderingar är ingen exakt vetenskap, be alltid 
mäklaren motivera sina slutsatser. Slutligen anser 
jag att det är hög tid att binda lån nu – Ingves tid 
är snart slut och bostadsräntornas långa löptider 
är redan på väg upp. Bankernas räntekrav på bo-
stadsköpare är en säker indikator i en osäker tid. 

Den mytomspunna   

marknaden   

SJÖBLOM 

SNICKERIFABRIK AB

sjoblomsnickeri.seRabbalshede 0525-360 73

Vi tillverkar efter Era önskemål
TRAPPOR • SPALJÉER

SALNINGAR m.m.

När molnen hopar sig – skall 
man sitta still i båten?

Text och bild: Annika Torevi  
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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

Kort historik över området
Grönlid ligger i en mindre dalgång väster om Vassviken. Vägen går från Vassviken, över Tångane och 
bergen ner till vattnet. Lid betyder backe, sluttning vilket då skulle ge namnet Grönlid betydelsen ’den 
gröna backen’. Närmast vattnet ligger ett större bostadshusuppfört 1918 samt tre magasin målade 
med guldockra. Där finns också en yngre sommarstuga från mitten av 1900-talet. Ett äldre hus har 
legat någonstans emellan dessa. Den man som omkring 1860 byggde det äldre huset, Carl Fredrik 
Hansson, sägs härstamma från en f.d lots på Väderöarna, vid namn Hans Olsson som flyttade till 
Smörkullen på Hamburgö efter det sk Westbeckmålet på Väderöarna. Längre upp i backen ligger två 
hus bredvid varandra byggda i slutet av 1800-talet. Dessa byggdes av Carl Fredriks söner. En broder 
till Carl Fredrik bosatte sig på Tegelstrand. Från dessa bröderhärstammar många Tegelstrandsbor. 
Grönlid klassas som kulturmiljö i Tanums kommuns kulturmiljövårdsprogram 1984.
 Text: Cecilia Wingård, byggnadsantikvarie
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– ÅH, SÅ DU ÄR MÄKLARE! Ute och kränger 
hus, alltså? Det är bara en viss typ av människor 
som uttrycker sig så, och jag blir olyckligt nog 
lika provocerad varje gång. Jag önskar jag kunde 
skratta bort det med en nonchalant nickning, 
men jag blir liksom förorättad på Märtas och 
alla mina andra säljares vägnar. Det är otroligt 
sällan jag säljer en fastighet i norra Bohuslän där 
säljaren hoppar jämfota av glädje för att slippa 
fortsätta äga den. Tvärtom. Och man kan för-
resten inte ”kränga” på någon en fastighet – det 
är en matchning mellan köparnas drömmar och 
verklighetens utbud av hus. Det måste uppstå 
någon form för varma känslor hos köparen på 
visningen, annars blir det ingen affär, oavsett hur 
välsmort munläder mäklaren har.

ÅLDER OCH TRYTANDE ORK, arvstvister, 
svägerskor i krig med varandra, ekonomiska 
problem, skilsmässa, sjukdom, oförmåga att lösa 
ut andra delägare i ett skifte, nya familjekonstel-
lationer… Låter det roligt? En vanlig situation 
på kusten är när en fastighet ärvts av flera syskon 
och samägts några år. Den som varit där allra 
mest är den som har minst ekonomiska muskler. 
De andra delägarna har råd att resa till Miami, 
Thailand och segla i Kroatien. Det är fantastiska 
semestrar till låg kostnad att vara i släkthuset 
och som ensamstående mor kan hon ge barnen 
något som hon själv upplevde som barn men som 
skulle vara omöjligt om hon skulle bekosta det 
själv. Så kommer tiden då det är dags för större 
underhåll och kanske lite värdehöjande reno-
vering. Samägandelagen anger att alla delägare 
skall bära kostnaderna. Det går naturligtvis inte. 
Då vill de andra delägarna sälja, de är ju ändå 
bara där någon vecka varje sommar och det är 
stort kapital som bara står där, bundet. Den som 
älskat huset mest är den som har minst möjlighet 
att köpa. Man ringer en fastighetsmäklare för en 

första värdering. Den enda som har tid att träffa 
mig är den ensamstående mamman. Jag vet hur 
lagen är skriven och varför. Det är på pappret 
både nödvändigt och rättvist med reglering av 
samägande, men det hjälper inte för kvinnan 
vars barndoms somrar slutar i mötet med mig, 
hennes rötter skall dras upp och förtvina i solen 
och hon sörjer det, för sig själv och för sina barn. 

ATT LÄMNA EN fastighet som man är känslo-
mässigt bunden till är en sorg. Inte som att mista 
en anhörig, det är en annan sorts sorg, men lik-
väl är det en sorg att lämna platsen man älskar. 
Man skall tillåta sig att sörja. Det gör ont. Man 
gråter. Allt känns orättvist. Du måste gå vidare, 
livet går vidare, vi har inget val. Men låt sorgen 
komma fram, att gå runt och låtsas att allt är bra 
gör det bara värre. Inkapslad sorg har en tendens 
att övergå i bitterhet som drabbar en själv värst.  

Jag bruka säga att det finns ett skäl till att fast-
ighetsmäklarutbildning innehåller psykologi – 
både krishantering och konflikthantering – näm-
ligen för att vi behöver den kunskapen. Det är en 

aspekt av vårt yrke som få pratar om. Visst jobbar 
vi med att förmedla fastigheter, men vi jobbar 
egentligen mest med människor. Människor med 
känslor, människor i olika stadier av sorg. 

DET FINNS BRANSCHKOLLEGOR som sticker 
ett uppdragsavtal under näsan på säljaren under 
första mötet och förväntar sig en underskrift och 
de tycker att jag är en helt värdelös mäklare som 
inte gör likadant. Nå, jag är inte så intresserad 
av vad de tycker om mig. För mig är Märtas 
lättade leende viktigare, liksom att jag kan sitta 
i solnedgången hemma på altanen och veta att 
jag kommer sova gott i natt. Jag kan inte plocka 
bort sorgen, jag kan inte ändra de omständig-
heter som leder till en försäljning – men jag kan 
respektera och ta hänsyn till både människan 
och känslorna, underlätta det praktiska, lyssna 
och svara på frågor – helt enkelt finnas till 
hands genom hela fastighetsaffären. Det är mitt 
uppdrag och anledningen till att jag stiger upp 
varje morgon.       

TEXT OCH BILD: ANNIKA TOREVI 

Om sorg 
”Förlåt mig, jag är så tramsig”. Märta, 85 år, tittar ursäktande på mig medan tårarna landar i kaffekoppen fram-
för henne. ”Det är ju bara ett hus”. ”Nej, Märta, det är inte bara ett hus. Det är ett liv, det är minnen och dofter, 
det är släktrötter och det är din egen familjs historia. Det är dina barns barndom. Det är trygghet, det är trädens 
skugga och ljusets skiftningar, det är förutsägbarhet och det är din plats på jorden. Det är självklart en sorg att 
lämna det som är så mycket mer än ett hus. Det är helt naturligt att du sörjer.” Ett lättat leende.   

– EN PERSONLIG          BETRAKTELSE  



Mio Uddevalla. Gregarts Möbler.
Norgårdsvägen 2. Tel. 0522-64 67 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-16. *Gäller vid nybeställning av matbord, stolar, vitrinskåp, avlastningsbord, skänkar 9-22/5. Rabatten är avdragen på ovanstående 
priser. **Gäller på glas, matporslin, husgeråd, kökstextil. ***Parasoll Visby, värde 499·, på köpet vid köp av utemöbler för minst 3.500·. Parasoll Luleå, värde 1.299·,  på köpet vid köp av utemöbler för 
minst 7.000·. Parasollfot ingår ej. Max ett parasoll per köp och hushåll. Erbjudandet gäller nybeställningar t.o.m. 7/6. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

MATPLATSDAGAR!
UPP TILL 2.000· RABATT NÄR DU KÖPER MATRUMSMÖBLER SENAST 22 MAJ

500·
RABATT*

JUST NU!

4.495·
(PAKETPRIS 

4.995·) BORD  
+ 6 STOLAR

KÖP MATRUMSMÖBLER DU FÅR RABATT MED 

FRÅN 4.995· 500·

FRÅN 7.995· 1.000·

FRÅN 10.995· 1.500·

FRÅN 14.995· 2.000·

Matbord Mario i vitt högtryckslaminat, svarta ben, 160 cm 3.495·
Stol Karla i mörkgrått tyg, svarta ben Nytt lägre pris 799· (899·)
Paketpris 5.495· (Paketpris 5.995·) bord + 4 stolar

500·
RABATT*

JUST NU!

5.495· 
(PAKETPRIS 
5.995·) 

Skänk Dalarö, 3 lådor och 3 dörrar, 
B 130, D 44, H 82 cm 4.495· (4.995·)

4.495· 
(4.995·) 500·

RABATT*

PAKETPRIS

2.995· 
(3.891·) 

Se alla val-
möjligheter 
på mio.se

SISTA  
DAGARNA!
GÄLLER T.O.M.

22 MAJ 
 

Mio Inredare : Vi har allt för matplatsen . Behöver du tips och råd kom in så hjälper vi dig!

Matbord Plaine i vitlack med spännben i kromad metall, 180x95 cm 2.095· NYHET Stol Kim i vit polypropylen med sits i vitt konstläder, underrede i kromad metall 
499· Paketpris 4.495· (Paketpris 4.995·)(ord.pris 5.089·) bord + 6 stolar Skänk Nevo i vitlack, 6 luckor, B 160, D 40, H 85 cm Nytt lägre pris 3.995· (4.495·) 
Handvävd matta Alanya, viskos/polyester, mörkgrå, 200x300 cm 4.595· Taklampa Hoop i matt vitlack, Ø 38, H 35 cm, E27, 1.595· Vinglas Bitz 79· (99·) 

Kökshandduk Märta i 100% bomull med tryckt 
mönster, grå/vit, 2-pack, 50x70 cm 47· (59·) 
Förkläde Karl i 100% bomull, grå 79· (99·) 

JUST NU!

6.995· 
(PAKETPRIS 
7.491·) 

JUST NU!

11.495· 
(PAKETPRIS 
12.995·) 

1.500·
RABATT*

Matbord Holger i lackerat ekfaner, underrede i massiv ek, inkl. 1 
ilägg à 50 cm, 190-240x100 cm 5.495· (5.995·) NYHET Stol Holger 
med sits/rygg i beige/grått tyg 1.095· Paketpris 10.495· (11.995·) 
bord + 6 stolar

JUST NU!

10.495· 
(PAKETPRIS 
11.995·) 

1.500·
RABATT*

4-sits soffa med schäslong och divan Nevada i tyg Rocco grey  
med svarta ben, B 355, D 93/153/196, H 80 cm Specialpris 6.995· (7.995·) Nackkudde 599·

 
SNABB  

LEVERANS
1-5 DAGAR

6.995· 
(7.995·) 

Matbord Wilma i rökvaxad ekfanér med underrede i vitmålad björk, Ø 150 cm 
15.995· Stol Wilma i vitmålad björk med stoppad sits i grått tyg 2.595· 
Paketpris 27.995· (29.995·) 

2.000·
RABATT*

Matbord Plaine i vitlack, spännben, kromad metall, Ø 110 cm 1.895· 
NYHET Stol Kim i vit polypropylen, sits i vitt konstläder, underrede i 
kromad metall 499· Paketpris 2.995· (3.891·) bord + 4 stolar

Matbord Dalarö i oljad massiv ek, vitlackerat underrede, 140x90 
cm 3.995· Stol Sandö i vitt konstläder, ben i vitlack, inkl. extra 
klädsel i vit/blårandigt tyg 999· Paketpris 6.995· (7.491·) bord 
+ 4 stolar

Matbord Acky i vitt högtryckslaminat, underrede i lackerad ek, metalldetaljer, 
200x100 cm 6.995· (7.495·) Karmstol Acky i grått tyg, underrede i lackerad ek,
metalldetaljer 1.095· Paketpris 11.495· (12.995·) bord + 6 stolar 

JUST NU!

27.995· 
(PAKETPRIS 
29.995·) 

500·
RABATT*

Köp till 
nackkudde

20%
RABATT PÅ 

HUSGERÅD & 
KÖKSTEXTIL

**

20%
RABATT PÅ GLAS 

& PORSLIN
**

FRÅN 

55·
(69·)

Servis Colormix i vit, grå eller antracitgrå fajans 
Fat, Ø 33 cm 239· (299·) Assiett, Ø 20,5 cm 55· 
(69·) Tallrik, Ø 27 cm 71· (89·) Kopp med fat 79· 
(99·) Skål, Ø 14,5 cm 55· (69·), Ø 21 cm 239· (299·) 
Mugg, 32 cl 47· (59·) 

47·
(59·)

79·
(99·)

DE FLESTA AV VÅRA MATGRUPPER HAR SNABB LEVERANS INOM 1-5 DAGAR

PAKETPRIS

3.995· 
(4.491·) 

PARASOLL
VISBY 

PÅ KÖPET
VÄRDE 499·

***

NYHET Trädgårdsbord Modena i grått konstträ, underrede i vitlackerad 
aluminium 2.495· NYHET Trädgårdsstol Capri i vitlackerad aluminium, sits/
rygg i grå textilene 499· Paketpris 3.995· (4.491·) bord + 4 stolar

Finns i flera 
färger

NYHET!



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.
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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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VID TJURPANNAN – GREBBESTAD 
Stor tomt som gränsar till Tjurpannans Naturreservat 
med ett smakfullt och ljust, nyrenoverat hus med öppen 
planlösning. Flera uteplatser runt huset. Nytt gästhus 
uppe på hälleberget. Modern garagebyggnad med VA 
indraget. Ny avloppsanläggning. Lantligt och nära havet 
samtidigt – ute på Tjurpannan är det hisnande vackert 
och man kan alltid hitta en egen vik för bad och ett glas 
vin i solnedgången. 

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





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

Öppet: mån-tor 11-18, fre 10-18, 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.)  

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
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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



     
       -Förläng takets livslängd!

LA Takvård 
Bohuslän
0303 - 25 00 40
mathias@takvard.se

www.takvård.se

   Prisexempel:
   170kvm tak. 

Från 4665 till max 8830kr
efter rotavdrag.

Priset kan variera beroende av 
storleken på taken och graden
                 av påväxt.

           LA metoden ger mer tak för pengarna.
Boka kostnadsfri påväxt besiktning!

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 • YtterdörrarVi 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

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

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  

SOMMARENS 
VACKRASTE 
BLOMMOR 
HITTAR NI 
HOS OSS

Köp blommor i farten,
när du ändå handlar maten!
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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



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

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

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

M    G
GRANKULA BYGG AB

070 - 600 49 78
m_gbygg@telia.com

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!

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

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.
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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
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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

KOMMANDE 
TOMTER:

BYGGKLAR TOMT I 
SOTENÄS

Västerläge med utsikt över 
Åbyfjorden.

TOMT PÅ 
HÄLLEBERGET  
I TANUM
Gränsar till Tjurpannans  
naturreservat.

Mäklare: Mikael Skoglund Mäklare: Annika Torevi



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.
 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

• Braskaminer
• Skorstenar
• Skorstens Rep.
• Kakel & Klinker
• Allt inom murning

Almåsvägen 2
451 75 Uddevalla
Tel. 0522 - 89 222
www.klkaminer.se
info@klkaminer.se

Besök oss gärna i vår
butik för inspiration!

Vi gör även kostnads-
fria hembesök.

Katrin Lorenz
Mobil 0705 - 77 76 18
Lennart Larsson
Mobil 0705 - 48 02 83

Välkomna in i värmen!

Din totalentreprenör

0525-387 00
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Björn 0725-65 50 03 Simon 0725-65 50 02
www.vasterbygg.com | info@vasterbygg.com

AB JND Byggteknik

Telefon: 0525 - 480 000
www.jndbyggteknik.se

Totalentreprenör med 
kapacitet och kvalitet!



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!

DANGRILL LÖKKEN
Gasolgrill med  
3 brännare 
rek pris 2495:- NU 1498:-

8998:- 8998:-

NU 1498:-JAMAICA UTEGRUPP 
Soffa, bord och 2 fåtöljer 

NU 5998:-
MILANO LOUNGEGRUPP
Hörnsoffa, marmorbord 
samt marmor sidebord 
ord pris 9998:- 

LISSABON LOUNGEGRUPP
Hörnsoffa, högt bord  
och 3 pallar 

 14998:-
OSBORN UTEGRUPP
3-sitssoffa, högt bord 
och 4 fåtöljer

DANNHOLMEN UTEGRUPP
4 fåtöljer och bord med lazy susan 


