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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! 

Sommartider 
är blomstrande 
bröllopstider …

Vilka är vi?

Finns det något mer hoppfullt och glädjande än 
två människor som tror på kärleken och gifter 
sig? Bröllopstrenden håller i sig och det är po
pulärare än någonsin att hålla sommarbröllop 
på kusten. Kyrkorna, gästrummen, krogarna 
och festlokalerna bokas upp långt i förväg. Pris
belönta bröllopsbutiken Åsa Design i Grebbe
stad är omåttlig populär leverantör av allt från 
brudklänning till svärmors festväska. Vi har 
mängder av duktiga krogar och cateringfirmor 

i Norra Bohuslän, vi har stämningsfulla, ge
nuina miljöer och både präster och borgerliga 
vigselförrättare. Vad har då bröllop och vigslar 
med fastighetsmäkleriet att göra? Förutom att 
vi gläds i största allmänhet är det just när våra 
kunder livssituation är på väg att förändras som 
vi kan bidra. Det är då man behöver någon att 
prata bostadsdrömmar, familjerätt, finansiering 
och avtal med. Vi finns här för dig – i livets alla 
skeden!  Annika Torevi



VÄLKOMMEN TILL  
VÄSTSVERIGES STÖRSTA  
BUTIK FÖR BRASVÄRME!

Upptäck vårt 
stora utbud av  

utekök, grillar,  
terassvärmare  

med mera.

Hetta upp sommaren!Hetta upp sommaren!

Mästarevägen 8, Munkedal • 0524-235 00
www.eldabutiken.se • munkedal@eldabutiken.se

Måndag-torsdag 11-18, fredag 11-16, lördag 10-13

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

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

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

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

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

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

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
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Hunnebostrand Tomas Alexandersson, 0761-84 09 09 mobil | 0523-45 99 61 kontor
Stenungsund Peter Dahlström, 0735-73 71 94 mobil | 0303-37 17 77 kontor  

www.pffbygg.se | info@pff-bygg.se  | Strömstad 0526-459 236

Vi lägger tak från Strömstad i norr till Göteborg i söder!
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Ledare   Text och foto: Annika Torevi
”Antagligen är du 

redan en miljöhjälte på 
semestern i år!”

H
ar du klimat- och miljöångest? Du är inte ensam.  
Debattvågorna svallar och det är svårt att veta hur 
man skall förhålla sig och vem man skall tro. Det  
påminner inte så lite om den stora dietvågen som 
sköljt över oss i medierna de senaste åren. Många 

självutnämnda experter, otillgänglig, dubbeltydig vetenskap och politik 
som strössel ovanpå. Jag jobbade tre år med att sälja källsorterings-
lösningar i en tid då det inte alls var en självklarhet för företag att ens 
tänka på miljökonsekvenser. Vi var tvungna att påvisa ekonomiska 
vinster med källsortering, återvinning och komprimering för att få 
företagsledningar med på miljöarbete, idag är medvetenheten på en helt 
annan nivå. Också vi konsumenter är numera otroligt medvetna, men 
precis som med alla larm om livsmedels farlighet (ni kommer väl ihåg  
akrylamiden i chips?) är det svårt att förhålla sig till alla råd och rön 
kring vår konsumtion och hur den påverkar miljön. Jag tänkte bidra med 
några enkla tankar som kanske kan göra det lättare för villrådiga. Kort 
kan man säga att en sak/vara/produkt påverkar miljön i tre steg: när den 
tillverkas, när den transporteras och när den kasseras. 

Som konsument kan du tänka på det här i vardagen när det gäller din 
egen konsumtion: är inköpet nödvändigt, behöver du verkligen detta? 
Välj i så fall miljömärkta, ekologiska, närproducerade, egentillverkade, 
återvunna eller återbrukade produkter av god kvalitet och undvik plast 
om det går. Bär hem i en tygkasse. Behåll saker så länge du använder 
dem, slit ut dem innan du köper nytt. Allt som är helt, rent och  
funktionellt som du inte längre behöver kan ges bort, lämnas till second 
hand, kommunens återbruk, loppis eller andra insamlingar. Textilier 
som är trasiga eller för sjaskiga för att ge vidare kan du lämna in hos alla 
de största klädkedjorna – det behöver inte alls vara kläder. På de vanliga 
återvinningsstationerna med containers för plast, papp osv. får man bara 
lägga det som anges i sorteringsanvisningarna – generellt sett är det  
förpackningar av olika material och tidningar. Allt annat av plast, me-
tall, trä eller papp skall till de bemannade återvinningsstationerna.  
I Norra Bohuslän är det gratis att lämna saker till återvinning. 

Man kan inte göra allt rätt hela tiden, men man kan förbättra sig 
lite varje dag. Jag brukar tänka på hur min farmor som genomlevde 
ockupationen av Norge på 40-talet gjorde – det var verkligen inget slit 
och släng eftersom hennes resurser var begränsade. Våra resurser är 
också begränsade, men i en större skala – det är jordens resurser vi skall 
vara rädda om. Så långt miljön; mindre skräp i naturen, renare hav, 
mindre gifter omkring oss och hushållning med resurserna. Klimatet 
då? Luften, atmosfären, den globala uppvärmningen och havshöjningen? 
Om man värnar miljön leder det till mindre klimatpåverkan, det blir 
mindre utsläpp av ämnen som påverkar klimatet. Våra transporter är en 
klimatbov, inte minst när vi själva förflyttar oss. Semester i Bohuslän är 
bättre för klimatet än att flyga långt bort. Att hyra ut sitt fritidshus är att 
samutnyttja befintliga resurser. Paddla kajak, segla eller cykla är något 
av det minst klimatpåverkande man kan göra. Klimatvänligt är att sitta 
på en klippa och njuta av solnedgången, bada, plocka tång och musslor, 
meta makrill, odla tomater i läväggen, äta lokalt fångade havskräftor  
– antagligen är du redan en miljöhjälte på semestern i år!



ÄNTLIGEN SOMMAR!
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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



Glasräcken
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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



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 5/2017 9



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.
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• 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!
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VI FIXAR HELHETEN  
FRÅN BESTÄLLNING  

TILL MONTAGE
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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
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FJÄLLBACKA – CENTRALT
I Brf Sommarvågen, byggd 2014, kan du som älskar havet flyt-
ta in i en helt färdiginredd lägenhet med hög standard. Öppet 
upp i nock och balkong mot sydväst. Gott om plats för gäs-
ter, både att umgås och sova över. Lägenheten säljs med alla 
inventarier. Klädkammare. Badrum med hotellkänsla. Egen 
garageplats. Andrahandsuthyrning tillåten, lägenheten har 
varit populär att hyra. Juridisk person får köpa. 

Mycket låg månadsavgift. 

Pris: 3.250.000 kr, accepterat pris.
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund



NJA. DET BEROR PÅ vems mark 
servitutet belastar och om ett finns 
tillägg i servitutsavtalet. 

Låt mig reda ut hur det ligger 
till med båtplatser i mäklarnas 
objektbeskrivningar, vi väntar 
med servitutsvarianten och börjar 
med ”tillgång till båtplats”. Finns 
detta begrepp i en beskrivning på 
en fastighet du skall köpa skall 
du kräva svar på vad det innebär 
i praktiken. Är det en hyrd plats 
som bryggägaren kan tänka sig överlåta till 
dig? Vad kostar den? Privat kan en hyrd 
båtplats kosta från en flaska god konjak upp 
till 20.000 kr per år. Kommunala platser har 
en egen taxa, men alla hyrda platser följer 
personer, inte fastigheter. Det är rätt surt 
att köpa fastigheten och till våren få veta att 
båtplatsen hyrts ut till någon annan. Bryggä-
garen har inga skyldigheter mot dig så begär 
att få ett skriftligt hyreskontrakt direkt. 
Eller begär att få villkora köpekontraktet på 
att båtplats ordnas av säljaren.

Om det står ”båtplats i bryggförening”  
är säljaren är medlem i den, betalar avgift 
varje år och har därmed tillgång till båtplats. 
Här kan det variera om båtplatsen och 
medlemskapet är personligt eller kopplat 
till fastigheten och inte sällan har säljaren 
ingen aning. Dubbelkolla med ordföranden i 
föreningen och be att få stadgarna. Kolla om 
de planerar avgiftshöjningar och om säljaren 
betalat alla avgifter.

Om det står ”båtplats i samfällighet” eller 
”gemensamhetsanläggning” skall det finnas 
uppgift i fastighetsregistret om detta, det 
skall mäklaren ha kollat. Samfälligheter be-
tecknas med S:1, S:2 o.s.v. medan gemensa-

hetsanläggningar betecknas med G:1 o.s.v. 
En gemensamhetsanläggning ska tillgodose 
”ändamål av stadigvarande betydelse” för de 
fastigheter som har andelar i anläggningen. 
Det kan vara enskilda vägar, parkeringsplat-
ser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser 
m.m. ”Gemensamhetsanläggning” är det be-
grepp som används i lagtext om en mark- el-
ler anläggningssamfällighet. I vardagsspråk 
används ofta begreppet ”samfällighet”, men 
det är samfällighetsföreningen som sköter 
(förvaltar) mark och/eller anläggningar där 
fastigheter har andelar. En samfällighets-
förening är en juridisk person där medlem-
marna är ägare av de fastigheter som har 
andel i samfälligheten. Fastighetsägare som 
har en fastighet med andel i en samfällighet 
(delägarfastighet), till exempel en brygga, 
är automatiskt medlemmar i föreningen. I 
samfällighetsföreningen finns en ordförande 
och stadgar så kolla samma uppgifter som 
vid bryggförening. Båtplats följer i det här 
fallet alltid med i köpet av fastigheten. 

Om det står ”servitut på båtplats” betyder 
det att den fastighet du köper har rätt till 
båtplats på annan fastighets brygga. Men… 
Det ger ingen som helst rätt att uppföra 
brygga på annans mark. Finns det inget till-
lägg i servitutsavtalet som reglerar bryggäga-

rens skyldigheter – och eventuellt 
servitutsinnehavarens – då kan 
bryggägaren både låta bryggan 
förfalla eller rentav riva den. Tar 
vintern bryggan och den råkar 
ha varit olovligt uppförd efter 
1975, d.v.s. den saknade strand-
skyddsdispens (krävs nästan alltid 
utanför detaljplanerat område) 
och tillstånd för arbete i vatten 
(krävs alltid för åtgärder under 
vattenytan) kanske bryggägaren 

inte ens kan återuppföra den. Bara ”servitut 
på båtplats” är alltså en svag rättighet som 
kräver en hel del efterforskningar av dig som 
köpare. Om allt är i sin ordning och bryggan 
finns är det säkrast att kontakta bryggägaren 
och höra om hen är villig att upprätta ett 
servitutsavtal – det är det bästa för bryggäga-
ren också eftersom hen då kan få med att alla 
båtplatsinnehavare skall dela på kostnaderna 
för bryggans underhåll.

Om det står ”servitut på brygga” och 
bryggan är byggd, har erforderliga tillstånd/
dispenser – grattis – då har du en lovlig 
brygga som du kan sköta om efter bästa 
förmåga. Om det finns servitut, men ingen 
brygga är det värre. Då måste du kolla med 
Länsstyrelsen om vad som gäller – får du 
verkligen uppföra brygga där du tänkt dig? 
Det kan finnas skyddade biotoper i vattnet, 
det kan vara Natura 2000-område, det kan 
rentav vara för grunt och muddring inte 
tillåten.

Sammanfattning: ställ många frågor, ställ 
kritiska frågor och kolla upp vad som gäller. 
Det gäller för övrigt alla typer av servitut.

Båtplatsservitut  
– är det bra?

Text och bild: Annika Torevi  
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Ett kostnadsfritt hembesök? Ring tel. 031-702 02 03

GÖTEBORGS KÖKSRENOVERINGAR

VI SPRUTMÅLAR GAMLA KÖKSLUCKOR, INNEDÖRRAR OCH GARDEROBER.

www.gbgkok.se
Hela vårt sortiment finns på hemsidan.     

Fräscha upp ditt kök
Behåll stommarna - byt luckorna!
Hos oss hittar du ett stort urval av måttilverkade nya köksluckor 
(utbytesluckor).Vi har det mesta till din köksrenovering, från nya 
målade köksluckor till massiva träluckor.

 Just nu bjuder vi
     på handtag,
   transport och
dämpare till lådor

KAMPANJ
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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

•

•
•
•
•

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!

Hur mår ditt tak?Med ROT-avdraget 
får du en billig renovering

Tanumshede 
Plåtslageri

Vi byter ut ditt gamla tegel- eller papptak till nya tegelimiterade 
plåtpannor eller de allt mer populära bandtäckta taken.

Hör av dig till oss för information och prisförslag.  
Vi hjälper dig med alla plåtarbeten, inget jobb är för litet.

Är du händig och vill göra jobbet själv får du de rätta råden  
när du köper ditt takavvattningssystem och plåtlister  

som passar dina behov från …

0525-201 91
Agne 070-630 84 77, Claes 070-604 20 31

E-mail: tanumshedeplat@hotmail.com
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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. 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

Magiska nycklar
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MINNS DU NÄR DU VAR BARN och 
fick din första nyckel? Kanske var den 
till din nya, fina cykel? Kanske var 
den till dagbokens pyttelilla hänglås? 
Eller var den till en hemlig skatt-
kista? Senare fick du säkert nyckel 
till ditt och familjens hem. En stor 
sak – att vara gammal nog att få egen 
nyckel hem. Den nyckeln kom med 
ansvar. Ett förtroende. Ryggen blev 
lite rakare, du kände dig stolt och 
glad.

Jag var inte nyckelbarn. Min 
mamma var hemmafru och vi hade 
porttelefon. Jag har ett helt annat 
minne som var mitt första stora nyck-
el-ögonblick. Jag var 19, bodde hemifrån sedan 
två år och delade lägenhet med en kompis. Jag 
höll på att ta körkort och hade fått pengar av min 
farmor för att köpa bil. Tio tusen! Det räckte till 
drömbilen, en jättefin, buteljgrön Bubbla -73. 
Jag var inte ett skit imponerad av körskolans 
BMW – det var den där osannolikt festliga lilla 
skalbaggen som stod överst på min önskelista. 
Jag minns ögonblicket glasklart. Jag skrev under 
kvittot och fick en VW-nyckelring i svart skin-
nimitation med tre nycklar på i handen. Tunna 
nycklar. Jag tittade ner på dem i handen och jag 
såg bara min frihet. Jag såg möjligheten att dra 
iväg genom Sverige, raka spåret upp till Kiruna, 
svänga vänster där vid gruvan någonstans, ut 
på E10 parallellt med Malmbanan, köra längs 
Torne Träsk, över Riksgränsen och ta höger vid 
Atlantkusten – höger mot Evenskjer och farmors 
hus. Jag tog den möjligheten. 

440 mil då, och många, många fler blev det.
I samma tid jobbade jag som diskare på Grand 

Hotell i Helsingborg samtidigt som jag försökte 
motivera mig att ta studentexamen. Skall man 
ha ett skitjobb skall det vara på ett fint ställe, 
det var mitt motto. Efter en månads diskande 
upptäckte min chef min excellenta talang för 
att stuva saker i bilar. Jag har den fortfarande. 
Ge mig ett lass tysklandsdricka och en V70 så 
kommer ni förstå. Jag fick snabbt ansvar för att 
lasta Grands cateringbilar, det var ideliga bröllop 
och stora fester på slott och herresäten i Skåne. 
Tungt, men roligt. Min chef tröttnade på att 
hela tiden låsa upp porslin- och silverförrådet (ja, 
jag var ung i en annan tid…!) åt mig, så han gav 
mig en egen nyckel. Jag kände tydligt tyngden 
i den, tyngden av det ansvar och det förtroende 
den nyckeln innehöll. Jag blev två decimeter 
längre, minst. 

NÄR JAG BYGGDE UPP mitt B&B på Söderslätt 
i Skåne tog jag en stor ring för pepparkaksformar 
och trädde upp alla nycklarna på så att det såg 

ut som en sådan nyckelsamling 
som man ser i vikingafilmer, på 
hövdingens hustru. Eller i gamla 
engelska kostymfilmer. Det fick 
mig att känna mig som en äkta 
husmor. 

Mängder av nycklar har passe-
rat revy i mitt liv. Till lägenheter, 
otaliga bilar, grannars hus, arkiv, 
hembygdsföreningens byggnader, 
cykelnycklar, nycklar till förråd, 
helt okända nycklar, upphittade 
nycklar… Jag har till och med 
förtroendet att ha en kyrknyckel! 
Livet består på något sätt av 
nycklar. Nycklar är både tillhörig-

het och någon form för exkludering. Det blev jag 
medveten om när jag under en tid var volontär 
hos Stadsmissionen i Malmö. De hemlösa som 
kom till caféet var inbördes olika på många sätt, 
men ingen av dem ägde nycklar. Tänk dig det, 
att gå runt utomhus utan att ha en enda nyckel 
till en dörr med värme på insidan. Ingen möjlig-
het att komma in och låsa om dig och stänga ute 
världen, stänga ute alla andra människor. För 
nyckeln ger oss inte bara tillträde, den ger också 
makt att exkludera. 

I JOBBET SOM fastighetsmäklare är säljarnas 
nycklar ett arbetsverktyg i första hand. Vi han-
terar många nycklar och vi gör det med omsorg. 
Nyklarna är också ett tecken på kundens förtro-
ende och jag blir ibland lite förvånad över att folk 
som aldrig träffat mig avslöjar sin nyckelgömma 
för att jag skall kunna komma in och värdera 
fritidshuset utan att de behöver åka dit. Tur att 
jag både är pålitlig och glömsk samtidigt!     

Magiska nycklar
Text och bild: Annika Torevi  
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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

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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Nätverket av  
människor på kusten  

växer genom nya möten
PER G HANSON är arkitekt och konstnär, han 
omnämns som modern Göteborgskolorist. Jag 
fick låna hans balkon g när jag skulle fotografera 
grannens hus. Ett samtal började och vi har 
hållit kontakten. Nu har jag nöjet att få göra lite 
reklam för Pers konstutställning i Hunnebo-
strand i Kustnära Bostad. 

Så här beskriver Per själv sina tankar och 
känslor:  ”När som helst under årets alla timmar 

tillför kusten olika upplevelser för mina ögon 
och tankar. För att vara med i nuet, i verklighe-
ten, att få uppleva kraften, känna dofter och höra 
alla havets olika ljud samtidigt som man betrak-
tar formerna och färgerna är jag på plats som 
en del av naturen. Verkligheten omsätts i bilder, 
betraktaren får vara med på resan…kärleken 
till Bohusläns kustlandskap sitter i från första 
ögonkastet.” ”Jag hade aldrig kunnat skapa mina 

bilder utan den erfarenhet som jag erhållit under 
hela mitt liv med ständig närvaro på och i havet 
under årstider och i alla vädertyper, i mörker, i 
storm, bland is…” 

VI PÅ KUSTNÄRA önskar Per lycka till med 
både Vernissage och utställning – hoppas några 
av våra läsare tittar in och blir inspirerade!

”Jag hade  
aldrig kunnat skapa 
mina bilder utan den 
erfarenhet som jag 
erhållit under hela 
mitt liv med ständig 

närvaro på och  
i havet”



DIN TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Vard 9–18, lör 10–15, sön- och helgdag 11–15

Stalev 19, Munkedal   0524-128 40 www.munkedalsplantskola.se

STORT UTBUD AV VÄXTER!

FLAGGSTÄNGER
i plast till lågpris. Vi utför även monteringar.

ÖPPET ALLA DAGAR

Arad Ing. Konsult
Mobil: 0706-16 36 11

Lager i Fjällbacka

 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

Från trall till färdig villa!

Väster Bygg AB är en firma med djup fackkunskap och 
balanserad kapacitet. Vi hjälper dig att projektleda ditt 

bygge oavsett entreprenadens storlek och art. 

Ring oss så sköter vi resten!

Telefon: 0525-387 00
E-post: info@vasterbygg.com
www.vasterbygg.se

Passa på att boka  

inför höst och vinter!
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Mio Uddevalla. Gregarts Möbler.
Norgårdsvägen 2. Tel. 0522-64 67 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-16.  Erbjudandena gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m. 7/8 om inget annat anges. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

STOR REA PÅ MIO!
MÄNGDER MED FINA ERBJUDANDEN! VÄLKOMMEN IN TILL OSS!

1.995·
(2.995·)

Dunkudde Skagerack i 70% vitt europeiskt anddun, 30% vit 
andfjäder, yttertyg av bomullscambric, 50x60 cm 299· (598·) 
Duntäcke medel Skagerack, 150x210 cm 995· (1.990·)

299·
(598·)

 20-50%
RABATT PÅ UT- 

GÅENDE TÄCKEN 
& KUDDAR

59·
(149·)

Dryckesbehållare Törstig i 
glas, med lock och tappkran 
3,8 liter 59· (149·) 

Glas Erik i kristall Highballglas, 33 cl 299·  
Whiskeyglas, 25 cl 299· Tag 4 betala 299· (1.196·)

TAG 4  
BETALA

299·
(1.196·)

Kristall

6.995·
(11.995·)

2,5-sits soffa Lopez med fast klädsel i tyg Imola navy, ekbetsade klotben, 
B 222, D 100, H 82 cm 6.995· (11.995·) 

5.000·
 RABATT 

I TYG IMOLA

3-sits soffa svängd Mirage i tyg Imola dark grey, armstöd B, 
svartbetsade ben, B 241-245, D 110, H 90 cm 8.995· (14.995·) 

HITTA ÄNNU 
FLER REA-FYND  

I BUTIK OCH  
PÅ MIO.SE

6.000·
 RABATT I TYG 

IMOLA

8.995·
(14.995·)

799·
(999·)

Soffbord Angela i vitlack med ben i 
lackerad ek, Ø 80, H 45 cm 799· (999·) 

Fåtölj Ebba i tyg Ida rosa eller vit med svart-
lackerade ben 1.995· (2.995·)

Mio Inredare: Fynda några av dina absoluta favoriter; soffor, matbord,     stolar, sängar, mattor, belysning mm.

Rödvinsglas Wine 
Lovers, 58 cl, 4-pack  
149· (279·) Finns 
även vitvinsglas 38 cl

4-PACK 

149·
(279·)

2-PACK 

119·
(199·)

Ölglas Taverna i 
kristall, 2-pack, 
59 cl 119· (199·) 

Finns även i grönt

Prydnadskudde Mandala i 
100% bomull inkl. fiberinner-
kudde, 45x45 cm 79· (159·) 

79·
(159·)

HALVA  
PRISET 
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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



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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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

 



TACK O HEJ!

PASSA PÅ OCH GÖR 
DITT LIVS MATTFYND!
Hjärtligt välkomna!
Backavägen 1. Backaplan

Göteborgs

 matthus

Efter 28 år på Backavägen 1, Backaplan så tackar 
Göteborgs Matthus för sig. Välkomna och hjälp till att  

TÖMMA VÅRA LAGER. Under juli månad skall...

        RABATT
        RABATT

...ALLT BORT! UPP TILL

PÅ ALLA 

MATTOR! 70%70%
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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  

Hyr dina maskiner 
hos oss!

För både företag och privatpersoner

vasterteknik.com 0525-194 00Hyr dina maskiner 
hos oss!

För både företag och privatpersoner

vasterteknik.com 0525-194 00

Hyr dina maskiner 
hos oss!

För både företag och privatpersoner

vasterteknik.com 0525-194 00

Hyr dina maskiner 
hos oss!

För både företag och privatpersoner

vasterteknik.com 0525-194 00

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.

147

Golfkusten i Fjällbacka
12-hålsbanan i Fjällbacka som är öppen för alla

GRÖNT KORT-KURS 
Välj 1 eller 2 dagarskurs 1495:-*

Vi ordnar allt och hjälper dig hela vägen.

tel: 0707-41 44 91, Välkomna!

*(gäller juni-augusti)

Stugor till uthyrning

Café & Restaurang Välkomna!

WWW.GOLFKUSTEN.SE

matzgolf.se
golfkurser från Kungsbacka till Fjällbacka

Fjällbacka brygga 
och Golfkusten resort. 

Oslagbar kombo!

Bli medlem i Sveriges 
första 12-hålsbana, 

NorraBackaGolf Fjällbacka

Familje-greenfee 500kr

www.golfkusten.se
147

Golfkusten i Fjällbacka
12-hålsbanan i Fjällbacka som är öppen för alla

GRÖNT KORT-KURS 
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*(gäller juni-augusti)

Stugor till uthyrning

Café & Restaurang Välkomna!

WWW.GOLFKUSTEN.SE

matzgolf.se
golfkurser från Kungsbacka till Fjällbacka

Fjällbacka brygga 
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Oslagbar kombo!

Bli medlem i Sveriges 
första 12-hålsbana, 

NorraBackaGolf Fjällbacka

Familje-greenfee 500kr

www.golfkusten.se

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

Rörinstallationer

Spolbil - för stopp i avlopp

Rörfilmning

JLS rör i väst AB
Tegneby 10 | 457 93 Tanumshede

+46 525 618 10 | www.jlsror.se
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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. Garante-
rad båtplats att hyra. Även möjlighet att hyra stallplats på gångav-
stånd 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

Fler tomter till salu
VI HAR ÄVEN TOMTER på Höviksnäs på Tjörn, vid 
Tjurpannan norr om Grebbestad och vid Tumlehed på 
Hisingen. Se mer på www.kustnara.se.

Glöm inte att nybyggen är undantagna i amorterings-
reglerna för nya lån, du blir befriad från fastighetsavgift i 
15 år och dessutom kan du påverka utformningen av ditt 
hus från grunden.

Om du tycker att det skiljer mycket i pris på olika 
tomter så var vaksam på om priset inkluderar elanslut-
ning, vatten, avlopp och avstyckningskostander. Disku-
tera gärna med oss mäklare vad och var det lönar sig att 
bygga, vi kan hjälpa dig beräkna vad din fastighet får för 
marknadsvärde när huset står klart.



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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– ALLT INOM BYGGNATION –– ALLT INOM BYGGNATION –

BovallstrandsBovallstrands
BYGG ABBYGG AB

Tel. 070-68 14 571
KRISTIAN, LYCKOGATAN 11, BOVALLSTRAND

info@bovallstrandsbygg.se
www.bovallstrandsbygg.se

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

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

– din mobila marinservice –

Reparationer - Service
Försäljning och installation av inombordare

Vinterförvaringar

Mikael 070 - 74 74 744 • Fjällbacka



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!

WEBER GENESIS II E-210
Gasolgrill med  
2 brännare 
rek pris 7498:- NU 6998:-

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

BALKONGGRÄS MATTA

SHARP R-200
Microvågsugn, 20 l, 800 w

NU 2998:-

1,33 x 4 meter 249:-

NILFISK HÖGTRYCKSTVÄTT
C120.7-6
120 bar 
rek pris 2498:-

NU 998:-
2 x 4 meter 349:-

ALGA KUBB 
rek pris 499:-

NU 299:-

BESTWAY 67000
UPPBLÅSBAR EXTRASÄNG
185 x76 x 22 cm rek pris 299:-

NU 99:-

599:-


