
NR 4/2017
En bostadstidning för dig längs Västkusten

Arkitektens 
eget hus

Nyinkommet 
på Tjärnö



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 4/20172

KUSTNÄRA är en bostadstidning som ges ut av Kustnära Fastighetsmäklare AB i samarbete med MediaKonsult. Upplaga: 17 000 ex. Distribution: MediaKonsult 
Producerad av                           i Göteborg AB, Askims Industriväg 1 A, 436 34 Askim, tel. 031-748 07 10, e-post: info@media-konsult.com, www.media-konsult.com  
Ansvarig utgivare: Mikael Robertsson, mikael.robertsson@media-konsult.com Annonsförsäljning: Mikael Robertsson, tel. 031-748 07 11, mikael.robertsson@media-konsult.com,  
Charlie Sanderson, tel. 0708-58 50 93, charlie.sanderson@media-konsult.com Produktion: MediaKonsult

INNEHÅLL:

04 LEDARE

08 ARKITEKTENS EGET HUS 

10 OM KUSTNÄRAS MÄKLARTJÄNST

14 NYINKOMMET PÅ TJÄRNÖ

16 NYHETER MED MERA

30 KUSTNÄRAS BÄSTA TIPS

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! 

Ljusblåa dagar 
seglar förbi …

Vilka är vi?

Sommaren är kort…det mesta regnar bort…
men nu är den här…

Man kan tycka vad man vill om Tomas Ledins 
musik, men det går inte att förneka att vissa 
låter har rejält med sommarkänsla. Vi gnolar 
med, kan texten. Viftar lite på tårna under 
skrivbordet, lyssnar längtansfullt på väder-
leksrapporten. Funderar på om vi inte behö-
ver nya strandmadrasser ändå.

När du håller detta nya nummer av Kust-
nära Bostad i handen rusar vi mot midsom-
mar, efter den börjar sommaren på riktigt. 

På Kustnära Fastighetsmäklare kommer vi 
mäklare naturligtvis hålla ställningarna pre-
cis hela sommaren, det är alltid någon av oss 
som svarar i telefonen och på mailen. Det går 
nämligen fint men ny teknik att vara tillgänglig 
även i båten och solstolen. Vi hoppas, hoppas, 
hoppas att det blir en sommar full av högtryck 
som påminner alla husköpare om det magiska 
med den svenska sommaren på Västkusten – 
och att den inte alltid är kort!

Annika Torevi
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• Bioetanolkaminer • Skorstensrenoveringar

Västsveriges största 
butik för brasvärme

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

Tystnad och väldigt dålig 
mobiltäckning är underskattat  

i semestertiderI år lägger situationen i världen en dämpande sordi 
på den vildaste våryran. Det finns mycket att vara 
bekymrad över: klimatet, inrikespolitiken, utrikespo-
litiken, Trump, Nordkorea, terrorhot, kriget i Syrien, 
bostadsbristen, låneräntan, mördarsiglarna och ett 

knippe andra saker som förmörkar framtiden. Alla mäniskor 
har ett ansvar för utvecklingen; vi väljer eller väljer bort, vi 
engagerar oss eller ignorerar, vi är positiva eller negativa – och 
allt får konsekvenser, allt gör avtryck. Ibland är det stor lycka 
att kunna påverka och ibland blir man nästan kvävd av makt-
lösheten. Ibland är bruset och intrycken så överväldigande att 
vi behöver stänga av och koppla bort för att kunna ladda om. 

För att ladda om och hämta kraft är kusten i Bohuslän 
oslagbar. Det upptäckte Ingrid Bergman. När det stormade 
som värst kring henne 1958 kom hon som nygift med Lars 
Schmidt till hans smultronställe på Dannholmen utanför 
Fjällbacka. Där fanns lugnet. Hon satt ofta ensam på en klippa 
med vid utsikt över horisonten i väster där hon kunde följa 
ljusets skiftningar, havets alla blå nyanser och måsarnas flykt 
över himlen. Här läste hon sina manus och pluggade repliker, 
här fick hon vara ifred. 1982 tog cancern Ingrids liv, alldeles 
för tidigt. Hennes aska är spridd i havet utanför Dannholmen. 
Platsen där Ingerid älskade att sitta fick ge ifrån sig en pelare 
av granit som togs direkt Bergmans Torg. Ingrid visade att det 
inte behöver finnas någon motsats mellan det storslagna livet 
och det lilla, stillsamma livet. Det är snarare en förutsättning 
för många av oss att orka med det storslagna livet, att vi får 
varva ner, komma bort och stänga av. Tystnad och väldigt dålig 
mobiltäckning är underskattat i semestertider. Tystnad börjar 
bli en bristvara för många, men våra hjärnor behöver den emel-
lanåt. Få människor är helt oumbärliga för omvärlden, men vi 
är förtjusta i tron på att vi är just det.

I Kosterhavets Nationalpark utanför Strömstad finns ett 
”hänsynsområde” som anger att det är ett tyst område där man 
enbart får framföra motordriven farkost till och från tilläggs-
plats. Det är en udda upplevelse först - att mitt i juli, mitt i 
båtsäsongen, mitt i den folkrikaste perioden på året – få ligga 
i båten och lyssna till enbart naturens egna ljud. Har man som 
jag lite tinnitus kan den plötsligt upplevas som ökande, men 
det är bruset omkring oss som har tystnat. Jag tror att de som 
varit i kloster, deltagit i yogaläger eller retreat upplevt samma 
sak: man hör sina egna tankar. Man behöver inte göra avance-
rade saker för att komma bort lite, vi som bor här kan njuta av 
att fiska. Att meta makrill är rena kontemplationen (om man 
inte lovat bort fångsten innan den bärgats, vill säga, då kan 
det lätt bli lite stress…). Hummerfisket på hösten kan vara lite 
mer dramatiskt, men då kan man i alla fall inte tänka på jobbet 
medan man håller på och drar burar. 

Simma lugnt – det är snart sommar!



TANUM  
SHOPPINGCENTER

Bohusläns skönaste köpcenter

TANUM  
SHOPPINGCENTER

FANTASY  
LEKLAND

Rasta

STRÖMSTAD

DINGLE
MUNKEDAL

UDDEVALLA

E6

ÖPPETTIDER

MÅNDAG - FREDAG 
10:00 - 19:00

LÖRDAG
10:00 - 17:00

SÖNDAG
11:00 - 17:00

K U N D K L U B B
MISSA INTE  

VÅRA EXKLUSIVA  
ERBJUDANDEN  

PÅ TANUM  
SHOPPINGCENTER

 
 

FÅ ERBJUDANDEN,  
RABATTKUPONGER  
OCH VIP AKTIVITER  

HELT GRATIS TILL  
DIN MOBIL.

BLI MEDLEM IDAG

SMS:a
       TANUM till 71630
       TANUM till 2242

GILL
A O

SS PÅ  

FACEBOOK   

  
39 BUTIKER · 6 RESTAURANGER & CAFÉER · TANUMSHOPPING.SE

1 JUL - 6 AUG:
MÅNDAG - FREDAG 

10:00 - 20:00

LÖRDAG & SÖNDAG
10.00 - 18:00

SE ALLA ÖPPETTIDER PÅ 
TANUMSHOPPING.SE
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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: 3.100.000 kr, accepterat pris
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund



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!
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Säkert och luktfritt brunnslock
www.kemfilter.se 0270-42 98 50

Undvik olyckor med barn 
och djur. Kemfilters lås-
bara brunnslock pass ar 
de flesta brunnar.
Kombinerat med våra 
högeffektiva filter blir du 
enkelt av med oönskad 
lukt från avloppsbrunnar.
Förebygger sabotage av 
vattenbrunnar.

Säkert och luktfritt 
brunnslock

www.kemfilter.se  0270-42 98 50

Undvik olyckor 
med barn och 
djur. Kemfilters 
låsbara brunns-
lock passar de 
flesta brunnar.
Kombinerat med 
våra högeffektiva 
filter blir du enkelt 
av med oönskad 
lukt från avlopps-
brunnar. Förebyg-
ger sabotage av 
vattenbrunnar.

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-16, sön 10-15
Torggatan 20B, Hunnebostrand, Tel. 0523-50570 

www.gripsholmpalandet.se

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.)  
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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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Vad ingår i Kustnäras 
mäklartjänst?

» VÄRDERING som bygger på lång erfaren-
 het och kunskap om kustnära fastigheter i
  Norra Bohuslän, statistik, ditt objekts förut- 
 sättningar, efterfrågan i ditt område, mark-
 nadssituationen och den rådande efterfrågan 
  på den lokala marknaden. 
» FÖRBEREDELSER; myndighetskontakter,  
   registerkontroller, bokning av energibesikt- 
   ning, eventuella fullmakter, gåvobrev, even- 
 tuell säljarförsäkring, förbesiktning m.m. 
» RÅDGIVNING till dig som säljer; genom 

    gång av ditt ansvar och dina skyldigheter, skatte- 
    beräkning, genomgång av säljprocessen etc.
» STYLING och fotografering. Vi hjälper  
   dig med både råd och praktisk hjälp för  
   att få fram det bästa hos ditt hus.
» MARKNADSFÖRING både i Sverige  
   och Norge – på svenska, norska och/eller  
   engelska.
» VISNINGAR – vi jobbar mest med bo- 
   kade visningar eftersom seriösa spekulan- 
   ter vill kunna ställa sina frågor i lugn och ro,  

   men det är du som säljer som bestämmer  
   om det istället skall vara öppna visningar.
» RÅDGIVNING till spekulanter och   
    köpare, genomgång av dennes skyldigheter,  
    personlig boendekostnadskalkyl, dolda fel,  
   fast- och lös egendom m.m. 
» KÖPEKONTRAKT, köpebrev och alla  
    övriga avtal och dokument som krävs för  
   att genomföra affären.
» HJÄLP med med deklarationsunderlag  
   och information kring deklarationen.

Det spelar ingen roll om du vill sälja en sjöbod på arrendetomt, en vanlig villa, 
en stor strandfastighet, en brygga, en bostadrätt, ett markområde eller ett släktmuseum 

– vi vet hur man gör!

Anlita en registrerad fastighetsmäklare som är medlem i Mäklarsamfundet.

10 KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 4/2017



Våra golv är lika vackra om 100 år

www.marrakechdesign.se

Marrakech Annons.indd   1 2014-09-11   09:37

Välkommen att besöka vår butik  
i Göteborg, Kaserntorget 6



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 4/201712 KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 2/201712

VID TJURPANNAN – GREBBESTAD 
Stor tomt som gränsar till Tjurpannans Naturreservat 
med ett smakfullt och ljust, nyrenoverat hus med öppen 
planlösning. Flera uteplatser runt huset. Nyrenoverat 
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
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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 kajakvatten. 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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STRÖMSTAD -  TJÄRNÖ 

En mycket trevlig fastighet på Tjärnö-
vägen 17 som ligger centralt på Tjärnö 
nära skola och dagis med bara en kort 
promenad till härliga salta bad. Huset 
ligger väl skyddat för vinden och inbäd-
dat i grönska. Huset uppfördes i mitten 
på 1800-talet, nuvarande ägare har tagit 
mycket väl hand om sin fastighet och 
renoverat från grunden. Huvudbygg-
nad med  tre rum och kök och stort 
helkaklat badrum. På övervåningen finns 
allrum och förråd. Ombyggd ladugård 
med stora förrådsdelar, en liten lägenhet 
och ett uterum i västerläge. Här är det 
lätt att trivas! 

Pris: 2.990.000 kr utgångspris
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: mikael Skoglund



ÄNTLIGEN SOMMAR!



Nyheter      med mera
MÄKLARSAMFUNDETS KUNDOMBUDS-
MAN SVARAR på frågor från konsumenter om 
mäklarens roll, uppdragsavtal, försäljning av 
bostad och mycket, mycket mer. Nya, längre öp-
pettider: må 9-12 och 17-19, ti-on-to 9-12. Tel. 
08-832266. Se mer på www.maklarsamfundet.se 

ÄNNU HÅRDARE AMORTERINGSREGLER 

föreslås av Finansinspektionen – observera att 
det är just bara ett förslag än så länge så vi av-
vaktar med detaljerna – som bygger på att man 
kräver högre amortering på bolån av de som tar 
lån med en skuldkvot på över 4,5 gånger hushål-
lets inkomster. Målet är att dämpa prisöknings-
takten i storstäderna och det är ett förnuftigt 
mål, men det kommer drabba köpare av fritids-
hus hårt och dämpa efterfrågan ytterligare.

HEMNETS APP ÄR visserligen ingen nyhet, 
men vi vill slå ett slag för den i alla fall. Inte bara 

är den oslagbar om man vill följa bostäder till 
salu just där man befinner sig, den råkar ha den 
mest detaljerade karta vi lyckats hitta på nätet. 
Vill man hitta fram till mer obskyra adresser i 
kustbygden som ger gps:en tuppjuck så är det 
Hemnets app man skall installera. Självklart kan 
du se bostäder till salu på alla andra 
platser också, du bestämmer själv 
hur du vill ställa in appen, den är 
enkel att använda.

BETALNINGSFÖRMÅGA är 
ett fikonord som banker gillar. 
De är mindre intresserade av vad 
dina tillgångar är värda än av din 
betalningsförmåga, d.v.s. vilka möj-
ligheter du har att betala ränta och amortering 
på det lån du tänkt dig ta. Många blir besvikna 
över att de inte får belåna ett högt värderat hus, 
men själva huset kan ju aldrig bidra till hushålls-

kassan – det kan bara dina inkomster och de är 
dem banken bygger sitt beslut på. 

FASTIGHETSMÄKLARLAGEN  ses över nu. 
Den är från 2011 och behöver revideras. Stärkt 
konsumentskydd, budgivningsregler, Fastig-

hetsmäklarinspektionens uppdrag och 
lockpriser är något av det regeringens 

direktiv till utredarna innehöll. 
Återstår att se vad som till slut blir 
till förändringar i lagen.

KONSUMENTSKYDDET har 
redan stärkts genom att det nyss 

bildades en branschgemensam re-
klamationsnämnd. Tidigare har det varit 

väldigt rörigt vem du som köpare eller säljare 
skall vända dig till när du har en tvist med en 
mäklare; det har funnits tre olika alternativ 
beroende på hur mäklaren och ibland även hur 

Konsumentskyddet 

har stärkts med en 

branschgemensam 

reklamationsnämnd

Text och bild: Annika Torevi  
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HEMNET slog besöksrekord under vecka 19  

med över 3,1 miljoner besök på sidan. Vi får 

ibland se statistik på när det är mest trafik och 

det leder lätt till att man undrar om gemene man 

har för lite att göra på jobbet… Högst trafik infal-

ler nämligen på måndagar mellan 9 och 12.

Nyheter      med mera

NYA BYGGREGLER  
från 1 juli 2017  

– texten är från regeringens 
pressmeddelande:

Kommuner ska tidigt i 
planeringsskedet kunna få 

besked från länsstyrelsen gäl-
lande statens intressen. Detta 

för att minska risken att 
exploatörer och kommuner 

planerar i onödan.
Länsstyrelser ska inom två 

månader ge beslut om kom-
muners beslut att anta, ändra 

eller upphäva en detaljplan 
eller områdesbestämmelse 

efter överprövning.
Fler beslut om detaljpla-

ner ska kunna delegeras 
från kommunfullmäktige 

till kommunstyrelsen eller 
byggnadsnämnden. Detta för 
att möjliggöra kortare hand-

läggningstider och minska 
kostnader hos exploatörer 

och kommuner.
Ytterligare åtgärder ska 

undantas från kravet på 
bygglov, till exempel bal-

konger, burspråk, en skorsten 
som sticker upp från taket, en 
valstuga eller ett engångseve-

nemang för en kiosk.

hens arbetsgivare är organiserad. Det skall inte 
du som konsument behöva förhålla dig till.  
Nu är det enbart Fastighetsmarknadens Re-
klamationsnämnd som gäller och det är gratis 
för dig att få ditt ärende prövat i nämnden. Du 
själv behöver ingen juridisk kunskap. Läs mer på 
www.frn.se.

MÄKLARSAMFUNDET är den största av 
landets två branschorganisationer för fastighets-
mäklare. Jag har förmånen att sitta i styrelsen 
för organisationens västsvenska krets. Vi jobbar 
med mäklarnas vidareutbildning, information, 
etikfrågor i branschen och försöker påverka 
beslutsfattare att förbättra lagar och regler för 
både köpare, säljare och mäklare. Just nu är ett 
centralt bostadsrättsregister och budgivning 
med hjälp av inloggning med bank-id bland de 
aktuella frågorna. 

OM V/A, DEL ETT… Ur regeringens press-
meddelande:  ”En särskild utredare ska se över 
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. En utgångspunkt är att det ska 
vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren 
att göra rätt genom korrekt tillgänglig 
information om lämplig va-lösning utifrån de 
lokala förutsättningarna. Utredaren ska bl.a. 
föreslå hur lagen om allmänna vattentjänster 
kan ändras avseende kommunens ansvar för 
vatten och avlopp i ett större sammanhang, 
förutsatt att ett behov är identifierat, en central 
tillsynsvägledande myndighet för kommuners 
skyldighet att tillhandahålla allmänna va-
tjänster och tillämpningen av 6 § lagen om 
allmänna vattentjänster, kostnadseffektiva 
styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp 
och återvinning av näringsämnen. Uppdraget 
ska redovisas senast den 28 februari 2018.”    »
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OM V/A DEL TVÅ… Ur regeringens pressmed-
delande (förkortat av red.): 

”Sommaren 2016 inkom ett brev till bostads-
ministern om att VA-lagen behöver justeras då 
dagens ordning på ett olyckligt sätt försvårar 
för nybyggnation, inte minst på landsbygden. 
Kommunpolitiker från hela landet och från 
flera partier har uppmärksammat mig som 
bostadsminister på problemen. Kristdemokraten 
Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta hade 
samlat kommunpolitikerna. De vittnade också 
om att den förra regeringen inte agerat, trots 
påstötningar.

Idag (11 maj, reds. Anm.) beslutade regering-
en att tillsätta en utredning som ska se över hur 
lagen om allmänna vattentjänster kan ändras 
så att det inte alltid är kommunen 
som ska ansvara för vatten och 
avlopp i ett verksamhetsområde. 
Ibland blir det billigare både för 
kommunen och för fastighetsägar-
na att fastighetsägarna går samman 
och skapar en så kallad gemensam-
hetsanläggning. Som lagen ser ut 
idag saknas incitament för fastig-
hetsägarna att ordna VA genom 
samverkan mellan fastighetsägarna. 
En mer flexibel lagstiftning kan ge 
mer optimala och kostnadseffektiva 
lösningar både för fastighetsägaren 
och för kommunen.

- Små avlopp som inte renas 
kan skapa stora problem för våra 
sjöar och vattendrag. Vi måste öka 
takten i att reparera och byta ut 
små avlopp, säger miljöminister 
Karolina Skog.

Utredaren ska undersöka om 
lagen om allmänna vattentjänster 
kan stimulera nybyggnation genom 

att ge incitament för fastighetsägare på lands-
bygden att ordna VA genom samverkan mellan 
fastighetsägarna.

Kostnaden för att ordna vattentjänster för 
fastigheter på landsbygderna upplevs av kom-
munerna som betydande. Kommunens skyldig-
het att ordna vattentjänster upplevs därför av 
vissa kommuner som ett hinder för nybyggna-
tion på landsbygderna. En annan konsekvens av 
kostnaden för att ordna VA på landsbygderna 
är, enligt vad regeringen erfarit, att kommuner 
avstår från att ålägga fastighetsägare att åtgärda 
avlopp i områden där man planerar att ansluta 
till ett verksamhetsområde. Skälet är att fastig-
hetsägaren ska slippa betala en anläggning som 
inte behövs när kommunens anslutning är klar. 

För den enskilda fastighetsägaren kan det bli 
billigare att ordna VA genom en enskild lösning 
eller samverkan mellan fastighetsägare, jämfört 
med att ansluta sig till kommunalt VA. Så som 
lagen ser ut i dag saknas dock incitament för 
fastighetsägarna att ordna VA genom samver-
kan mellan fastighetsägarna.

I syfte att kostnadseffektivt minska utsläp-
pen från små avlopp bör alternativ till den 
kommunala skyldigheten att ordna allmänna 
vattentjänster i större sammanhang utredas. Al-
ternativ som bör undersökas är möjligheten för 
kommunen att besluta om så kallad VA-samver-
kan och möjligheten att i större utsträckning ge 
utrymme för enskilda alternativ när dessa kan 
godtas med hänsyn till skyddet för människors 

hälsa och miljön och en sådan lös-
ning är förenlig med intresset av en 
god hushållning med naturresurser.

• analysera hur praxis har utveck-
lats vad gäller kommunens ansvar 
för att tillgodose behovet av en 
allmän va-anläggning utan negativa 
konsekvenser för människors hälsa 
och miljön,

• se över möjligheten för kommu-
nerna att besluta om va-samverkan

• vid behov lämna förslag till en 
ändamålsenlig ändring i lagen om 
allmänna vattentjänster avseende 
kommunens ansvar och befogen-
heter,

• beakta Dricksvattenutredning-
ens förslag.

Utredningen kommer att pågå till 
28 februari 2018. Regeringen har 
utsett Anders Grönvall till särskild 
utredare.”

VISNINGAR SOM GÅR ÖVERSTYR är 
tydligen ett vanligt fenomen hos företaget 
som kallar sig Sveriges största mäklare. Det 
gör de i alla fall reklam för nu, byggt på en 
undersökning de gjort bland deras egna 
mäklare. För mig är det helt obegripligt 
hur bolaget öppet och villigt erkänner att 
de mäklare man har anställt och som fått 

säljarens förtroende att dipsonera bostaden 
inte har koll på sina spekulanter och inte tar 
ansvar för att allt går lugnt och sansat till på 
visningarna utan man tillåter folk att spåra 
ur – folk som inte ens borde vara i bostaden. 
Är det förtroendeingivande för dig som 
säljare? 

Vi vill gärna på förekommen anledning 

påpeka att på Kustnära Fastighetsmäklare 
AB jobbar vi i första hand med privata, 
enskilda visningar där vi tar fullt ansvar för 
att din bostad beträds med respekt. Vi släp-
per inte in dina nyfikna grannar, vi låter inte 
någon laga mat i ditt kök eller stöka omkring 
i största allmänhet. Vi vet vem som kommer 
på visningarna.
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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

KUNGSHAMN - SMÖGEN

Unik, nyrenoverad sjöbod – använd den som affärslokal med bra läge precis där 
Smögenbryggans turiststråk börjar, eller varför inte som en rejäl sjöbod för ditt 
båtliv? Bryggdel med båtplats. Sjöboden ligger välskyddad för väder och vind och 
har pentry, toa och dusch samt loftvåning. 

Pris: 2.900.000 kr utgångspris
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund

SÅLD



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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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

TOMT – HEESTRAND– 
TEGELSTRAND
Byggklar tomt i avkopplande 
miljö med utsikt över farleden 
mot Hamburgsund. Kommunalt 
VA. Bygg ditt drömhus och njut av 
tillvaron i populära och natursköna 
Heestrand. Tomten är inte bunden 
till husleverantör.

Pris: 1.300.000 utgångspris
Se mer på  www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund

Fördelar med att köpa 
tomt och bygga nytt
FÖRUTOM MÖJLIGHETEN ATT utforma huset precis efter 
dina drömmar finns det stora ekonomiska fördelar. Ny-
byggnation är undantaget i amorteringsreglerna. Det går 
alltså att få lån till att bygga utan att amortera. Självklart 
måste man bedöma om amortering kanske är en bra idé 
ändå, men då behöver den inte vara så hög som reglerna 
för övriga lån anger. Bygger man nytt är man dessutom 
befriad från fastighetsavgiften i hela 15 år från det år huset 
genomgått slutbesiktning och godkänts. 

En annan aspekt som är mycket positiv med att bygga 
på attraktiva lägen i Norra Bohuslän är att den bebyggda 
fastighetens värde ofta överstiger investeringskostnaden så 
fort byggnaden står klar. På många andra platser tar det 
flera år innan markandspriset hinner ifatt. Diskutera gärna 
med oss mäklare vad och var det lönar sig att bygga. 



Rörinstallationer

Spolbil - för stopp i avlopp

Rörfilmning

JLS rör i väst AB
Tegneby 10 | 457 93 Tanumshede

+46 525 618 10 | www.jlsror.se

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!

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

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.

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

 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



Östängens hjälper er med allt från traditionellt glasmästeri till 
måttanpassade moderna lösningar i glas och metall – så som 

uterum, glasräcken, duschväggar, köksglas och speglar.

Välkommen att boka tid för att diskutera sommarens glasprojekt. 

0704-60 86 74, gunnar@ostangens.se
Se mer på www.ostangens.se eller Facebook.

FUNDERAR NI PÅ GLASRÄCKE  
ELLER UTERUM?

SPRUCKEN RUTA I BÅTEN?
BEHÖVER ERA GAMLA FÖNSTER 

RENOVERAS? 
Vi kan hjälpa dig att renovera med hänsyn  

till byggnadens karaktär och ursprung

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

FO
TO

: R
OB

ER
T 

DA
HL

BE
RG

GOLVSLIPNING • VÅTRUM • KAKEL

MATTLÄGGNING • PARKETT

STOCKSÅGADE TRÄGOLV

Golvet Gerlesborg AB

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

        ANTENNSERVICE
      Mark, parabol, centralantenner.

   FIBER
   Installation, service

  NÄTVERK
  trådat, wifi

   DATORER
    försäljning, service

       HEMELEKTRONIK
         försäljning, service

              TILLBEHÖR

SOM DU VILL HA DET

Affärsvägen 1
Tanumshede

0525-298 85 • 0705-41 31 21
www.masterjohan.nu

Öppet
Mån & fre 8-18

Lör 9-13
Tis, ons & tors 8-9

(övrig tid: uteservice)

Personlig  

service.  

Över 30 år i 

branschen

Nyttja  

RUT- 

AVDRAGET
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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



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”

Tel. 0702-94 49 40
info@ranrikemaleri.se
www.ranrikemaleri.se

Ranrike Måleri AB

Ska ni måla om?
– ring oss för ett kostnadsfritt  

prisförslag på ditt hus!

SNABBT • LÅGA FASTA PRISER
GARANTIPRIS • LÅNG ERFARENHET

GODA REFERENSER

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

Ett hav
av växter!

HAVET ROPAR,
ALL HANDS ON DECK!

Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän är en paraplyorganistaion som 

omfattar Bohusläns elva kustkommuner. Strandstädarkartan är 

ett  gemensamt interaktivt digitalt kartverktyg.

Genom att rapportera via Strandstädarkartan kan Ren och  

Attraktiv Kust i Bohuslän få statistik på mängden ihopsamlat 

skräp. Vem som helst kan kan sätta ut en flagga på kartan via 

mobil, surfplatta eller dator, där det finns en plats med 

städbehov eller skräp att hämta.

BLI EN STRANDSTÄDARE DU OCKSÅ!
www.renkust.se 

Följ oss gärna på facebook!

HAVET ROPAR,
ALL HANDS ON DECK!

Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän är en paraplyorganistaion som 

Genom att rapportera via Strandstädarkartan kan Ren och  

Attraktiv Kust i Bohuslän få statistik på mängden ihopsamlat 

skräp. Vem som helst kan kan sätta ut en flagga på kartan via 

mobil, surfplatta eller dator, där det finns en plats med 

städbehov eller skräp att hämta.

BLI EN STRANDSTÄDARE DU OCKSÅ!

Följ oss gärna på facebook!
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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

 



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

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

FLAGGSTÄNGER
i plast till lågpris. Vi utför även monteringar.

ÖPPET ALLA DAGAR

Arad Ing. Konsult
Mobil: 0706-16 36 11

Lager i Fjällbacka

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.

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

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

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
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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



KOMMANDE NUMMER:  
VECKA 28, 33, 37 & 40

Din bostadstidning längs Västkusten!

BOKA DIN ANNONS NU – KONTAKTA OSS!
mikael.robertsson@media-konsult.com • charlie.sanderson@ media-konsult.com

NR 4/2017

En bostadstidning för dig längs Västkusten

Arkitektens eget hus

Nyinkommet på Tjärnö
KAMPANJPRIS IBLADNING!
Gå med i tidningen med en A5:a.  
2000–5000 exemplar delas för endast 1:25 kr 
styck. Layout, tryck och distribution ingår.

• 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!

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 papperskassar 
(bra till böcker).

TA FRAM INFÖR MÄKLARENS HEMBESÖK:

» Låneuppgifter från banken, belopp, lånenummer, skriftliga 
pantbrev, namn och nummer till kontaktperson på 
banken.

» Årsförbrukningen/kostnad på el, värme, vatten, avlopp, 
sophämtning, samfällighetsavgifter, båtplats, 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, våtrums-
certifikat 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, tvättmaskin 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 när

bilder på människor), bryggan, trädgården o.s.v.
» Beställ energideklaration (behövs ej för fritidshus)   

–  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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Våra bästa tips!



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)

Tel. 0702-94 49 40
info@ranrikemaleri.se
www.ranrikemaleri.se

Ranrike Måleri AB

Ska ni måla om?
– ring oss för ett kostnadsfritt  

prisförslag på ditt hus!

SNABBT • LÅGA FASTA PRISER
GARANTIPRIS • LÅNG ERFARENHET

GODA REFERENSER
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

•

•
•
•
•

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

Ny- o omläggning • 10+5 års garanti
 Reparation av papptak • Tilläggsisolering

pahlenstam.bengt@telia.com

Trebolit papp – typgodkänd 
svensk kvalité.

Auktoriserad entreprenör 
för Trebolit.

JONAS

BENGT



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

105
9300m2

www.facebook.com/happypricesverige • www.happyprice.nu

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!

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

PRIMUS MATGRUPP  
I ALUMINIUM
Bord, 6 positionsstolar och 
parasoll rek pris 4995:-

WEBER MASTER-TOUCH 
57CM GBS SPECIAL 
EDITION
Med rostfria grillgaller 
rek pris 3299:-

JAMAICA SOFFGRUPP
Soffa, bord och 2 fåtöljer

ORIENTAL SOFFGRUPP
Hörnsoffa, högt bord med 
laminatskiva och 2 pallar 

KÖPENHAMN LOUNGEGRUPP
Hörnsoffa med bord

NU 2998:-

NU 2598:- 1498:-

5998:- 15998:-


