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Höstmagi

Vilka är vi?

Nu är den här. Hösten. Egentligen har 
den ju varit här halva sommaren, men 
nu är det en lättnad att äntligen få sätta 
på sig strumporna och slippa frysa i 
sommarsandalerna. 

Samtidigt, ur höstperspektiv, har det 
varit en fin start på september och 
många spralliga makrillar har fått sätta 
livet till för att bli hummeragn i vår 
saltningstunna. Vemodigt har vi sagt 
på återseende till sommargrannarna. 
Skogspromenaderna som är tänkta att 

slanka både hunden och mig doftar av 
mylla och de gula björklöven får en att se 
kantareller överallt. Regnet strilar men 
plötsligt är det helt som det skall, det är 
ju faktiskt höst och hummerfisket börjar 
snart. Rönnbären varslar om en snörik 
vinter – bara att hålla tummarna. Hösten 
är magisk och helt befriad från stressen 
som våren och sommaren innebär. Sa 
jag förresten att grannarna har åkt hem 
och lämnat sina dignande äppelträd 
obevakade…?  Text & foto: Annika Torevi



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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Ring för offert!
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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!

 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

        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

MOTORCENTRUM

Tinor, sumpar,  
tågvirke, blåsor,  
lindragare etc.

motorcentrum.hamburgsund@telia.com
0525-335 38

HAMBURGSUND
www.motorcentrum.se

ALLT FÖR  
HUMMERFISKET
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Ledare   Text och foto: Annika Torevi

”Tillhör du den korkade 
delen av mänskligheten 

som inte gärna bär 
flytväst? Har du en bra 

förklaring till det?”

I  förra numret skrev jag om att driva ofrivillig badhotellsverk-
samet. Många skrattade igenkännande. Det är frestande att 
publikfriande fortsätta vara vitsig och raljera lite över genera-
tionernas olikheter, men nu är det ett ämne jag vill avhandla 
som varken har med fastigheter eller boende att göra. Ämnet 

tangerar ändå mitt jobb som mäklare eftersom det kanske är jag som 
skall hantera familjen som står kvar med de juridiska konsekvenserna 
av en persons egoistiska envishet – därför skall jag delge min syn på 
flytvästar.

Är du en man 50+ ? Är du på sjön då och då? Tillhör du den korkade 
delen av mänskligheten som inte gärna bär flytväst? Har du en bra 
förklaring till det? Här är några av de bortförklaringar jag hör: jag 
kommer inte dö, det är fint väder, den är otymplig, jag har varit på sjön 
sedan jag var barn, båten är säker, jag skall bara ut en liten sväng… 
Problemet med så tramsiga argument är att det är svårt att bemöta 
dem. Nej, jag tror inte heller att du kommer dö just idag. Ja, det är fint 
väder. Ja, flytvästen är otymplig. Ja, jag vet att du är en erfaren sjöman. 
Ja, det är en säker båt. Och så vidare. 

Tar jag fram den entydiga statistiken eller visar artikeln om dödsfall 
på sjön som Sjöräddningens tidning Trossen publicerade nyligen utpe-
kas jag direkt som en besserwisser och att det minsann inte gäller dig 
som jag pratar med. Så jag gör inte det. Jag vill istället belysa vad som 
blir verklighet för din familj OM det värsta skulle hända. 

De flesta som omkommer till sjöss hittas inte. Strömmar, vindar 
och din döda kropps tyngd gör att den inte är kvar där olyckan skedde. 
Antingen hittar man en tom båt, eller så försvinner både båten och din 
kropp. Visste du att om man försvinner till sjöss hamnar de anhöriga i 
ett ekonomiskt och juridiskt limbo? Jaså, du har pappren i ordning och 
testamente och allt? Hjälper inte. Försvunna måste dödförklaras för 
att anhöriga skall kunna ärva. Faktum är att en försvunnen person inte 
kan ge sin fru/sambo sina koder till bankkortet, inloggningen till ban-
ken eller skriva under handlingar. Det kan förlama hushållets ekonomi 
helt och dina anhöriga skall plötsligt klara sig utan dina tillgångar. Står 
bilen på dig kan den inte säljas. Står tv-boxen på dig kan prenume-
rationen inte avslutas. Är du försäkrad? Att vara i båt utan flytväst är 
oaktsamt – försäkringsbolagens favoritord för att sänka ersättningen.  

Dödförklaring måste de anhöriga ansöka om till ”Nämnden för 
dödförklaring” hos Skatteverket, detta kan göras tidigast ett år efter 
försvinnandet och i vissa fall först efter fem år. Efter handläggning 
och beslut tar det ytterligare sex månader innan det vinner laga kraft. 
Under tiden kan dödsbouppteckningen inte genomföras, livförsäk-
ringar betalas ut, arv fördelas eller den förvunnes tillgångar disponeras. 
Är det svårt att föreställa sig vad efterlevande får gå igenom? Chock, 
bestörtning, sorg, förtvivlan och uppe på det ekonomiskt, byråkratiskt 
och juridiskt helvete. Allt som kunde besparats dem genom att du 
tog på dig en billig försäkring i form av en nästan osynlig, uppblåsbar 
flytväst eller en snygg flytväst som liknar en moderiktig dunväst. Det 
hindrar inte olyckor – det gör att du antingen överlever eller i sämsta 
fall hittas så att dina anhöriga kan få ett avslut.

Var inte ett egoistiskt och hänsynslöst arsel – ta på dig flytvästen!



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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Såld! Såld! Såld!

Såld!

Såld!

Såld! Såld!

Såld! Såld!

Såld! Såld!

Bovallstrand Fjällbacka Fjällbacka

Fjällbacka

Hamburgsund

Lysekil Strömstad

Kullavik Kungälv

Fjällbacka Fjällbacka
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Att tömma  
ett hus

Rädda en katt

VILL DU  
OCKSÅ SÄLJA?  
RING OSS PÅ  

0525-312 10



Värmepumpar  
för ett enklare liv.

bosch-climate.se

Bosch har svensktillverkade värmepumpar som passar alla typer av 
behov och fastigheter. Från det mindre fritidshuset till den större villan 
och fastigheten. Låter du en certifierad Bosch Värmepartner installera 
värmepumpen dubblerar vi garantitiden till hela 6 år.

R
RÖRMOKARN AB

Kontakta oss för gratis o�ert 
samt besparingskalkyl!

070-614 97 03
www.r-rormokarn.se
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Nyttiga nyheter
– och några andra tips

TIPS TILL BOSTADSKÖPARE
De flesta känner till att man bör göra en besikt-
ning av huset eller lägenheten, men en vanlig 
överlåtelsebesiktning omfattar inte el, värme, 
vatten och avlopp, mekanisk ventilation, skor-
stenstock, eldstäder eller maskinell utrustning. 
Normalt görs inte heller radonmätning och 
fuktmätning om det inte beställs särskilt. En 
överlåtelsebesiktning är okulär, d.v.s. den inne-
fattar inte sådant som kräver fysiska ingrepp. 
Så hur får man reda på skicket på elen, avlopp-
ledningarna och det andra som kan bli dyrt att 
åtgärda? Vi på Kustnära hjälper dig som köper av 

oss att beställa elbesiktning, filmning av avlopp, 
vattenprov, radonmätning, besiktning av eldstad 
och mycket mer. 

TIPS TILL DIG SOM SKALL RENOVERA
I besiktningsprotokollen finns det två saker som 
är helt onödiga och som är bra att tänka på vid 
renovering – oavsett om du skall sälja, eller inte: 
1) se till att det finns tilluftsventilation i alla rum 
– i trähus är detta varken svårt eller kostsamt att 
åtgärda. 2) anlita svenska företag för renovering 
av badrum som ger dig ett våtrumscertifikat. 
Det är säkert inget fel på norska hantverkare, 

men regelverket är olika och det blir svårt att 
förklara för en framtida köpare att det inte finns 
garantier att åberopa och inga papper på hur 
arbetet är utfört.

TIPS TILL DIG SOM SKALL SÄLJA
Vi får ofta frågor om vad som är ”lönt att göra” 
inför en försäljning. Måla köket? Byta badrum? 
Oftast får man inte utväxling på investeringen 
det innebär att helrenovera, men det finns två 
åtgärder som är mycket prisvärda och höjer 
attraktiviteten på ett hus avsevärt: bygg en altan 
eller gör den du har större – helst mot sydväst 
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eller väst och fäll träd som tar kvällsolen. Se bara 
upp så träden verkligen står på din egen tomt 
och inte behöver strandskyddsdispens för att tas 
ner.
  
TIPS TILL DIG SOM HAR EN GAMMAL 
FASTIGHET
Tänk på att om du har gamla avtalsservitut 
från före 1968 på fastigheten kan dessa behöva 
förnyas senast 2018 för att inte upphöra att 
gälla. Gå in på www.lantmateriet.se och skriv 
”förnyelselagen” i sökrutan så hittar du de 
vanligaste frågorna och svaren. Hur vet du om 
fastigheten är gammal? Ju kortare fastighetsbe-
teckning, desto äldre fastighet: 1:1 är sannolikt 

en gammal stamfastighet medan 3:156 nästan 
säkert är en gaska nybildad fastighet inom 

en detaljplan. Nyare fastigheter kan ha fått 
med gamla servitut i avstyckningen – är 
du osäker, kolla med Lantmäteriet.

TIPS TILL DIG MED HUS VID VATTEN
Havet stiger och det leder även till att vissa vat-
tendrags nivåer stiger. Märkligt nog beter sig 
många beslutsfattare som om det inte kommer 
bli ett problem alls. Är du oroad 
för hur din fastighet ligger 
i förhållande till klimat-
förändringarna kan vi 
rekommendera att kika 
på www.smhi.se/klimat 
där du kan hitta en karta 
med simulerade resultat 
för framtidens vattennivåer. 
Framför allt du som tänker 
investera i någonting nära vatten bör ta 
del av prognoserna.

TIPS TILL DIG SOM VILL VETA  
MER OM DETALJPLANER

Samhället digitaliseras. En av de goda kon-
sekvenserna är att det börjar bli mycket enklare 
att hitta information kring detaljplaner - både 
gamla, nya och de som är under framtagning. 

De flesta kommuner är klara med att publicera 
sina detaljplaner på den egna hemsidan, men för 
att kunna förstå dem krävs kunskap. En av våra 
favoritsidor är www.boverket.se där det finns en 
ganska ny planbestämmelsekatalog som gör det 

enklare för allmänheten att förstå en detalj-
plan. Bra för dig som vill slippa blir över-

raskad av förändringar i närområdet.

TIPS TILL DIG MED  
MÄKLARPROBLEM

Vår branschorganisation, Mäklar-
samfundet, har en kundombudsman som 

svarar på 08-832266. Mäklaren skall kunna 
svara på allt kring din bostadsaffär, men ibland 
vill man kanske ställe en fråga om och inte till 
sin mäklare – det är då man ringer till kund-
ombudsmannen. Magnus Bäckström är den 
nuvarande kundombudsmannen och du kan 
se honom i korta informationsfilmer på www.
maklarsamfundet.se – skriv ”konsumentkollen” 
i sökrutan.    

Text & foto: Annika Torevi

Framför allt du  som tänker investera  i någonting nära  
vatten bör ta del  
av prognoserna



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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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
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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
Nu är en kvadratsmart, ljus 2,5:a på 51 kvm till salu på första 
våningen. Fin uteplats och fransk balkong mot Allégatan. 
Öppen planlösning, sovrum med skjutdörrar. Klädkammare 
med plats för säng eller arbetsrum, om man vill. Badrum med 
hotellkänsla. P-plats i garage. Andrahandsuthyrning tillåten. 
Juridisk person för köpa. Mycket låg månadsavgift. Välskött 
förening med hög trivselfaktor!

Pris: 2.250.000 kr, accepterat pris.
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund
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DAFTÖ - STRÖMSTAD 

Nybyggt fritidshus med tre rum och 
kök och stor altan. Gästhus med 
toalett. Fastigheten ligger högt på bra 
läge i området med sol i stort sett 
hela dagen. Ett fräscht sommarställe 
med åretruntstandard och båtplats 
i Björnvikens samfällighet som följer 
med i köpet. Fastigheten är befriad 
från fastighetsavgift till 2031. Ett  
perfekt, lättskött fritidsboende för 
familj och vänner. 

Pris: 2.780.00 kr, utgångspris.
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Mikael Skoglund
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Kontaktinfo:  
Telefon: 0520-104 76 
Mail: info@maskintjanstitrollhattan.se  

Vi på Maskintjänst i Trollhättan utför:

 • Dränering

 • Garageuppfarter

 • Gräsmattor

 • Vatten- och avloppsarbeten

...och allt inom branschen förekommande arbeten!

Välkomna att
ringa oss för fri
offertförfrågan!

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

Vi har närmre 50 år i branschen

䠀猀琀猀欀漀瘀最攀渀  㠀㌀ ㌀㌀ 䠀漀昀漀爀猀

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
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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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 his-
nande 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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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



Öppet: Måndag - fredag 12-17. Lördag 12-14. Havregatan 12 452 33 Strömstad 
(Avfarten efter Återbruket)

Tel: 0526-71 46 60 | info@kaminhuset.se

Kaminhuset
Strömstad

INVIGNINGSHELG
Fre 15/9 kl. 10-17. 

Lör 16/9 10-14. Sön 17/9 kl. 10-14.
Många nyheter och erbjudanden! Representanter 
från våra leverantörer finns på plats under fredagen. 
Tag med husritning för råd om placering och 
kostnadsberäkning.
KÖP EN LOTT FÖR 50 KR OCH DU KAN VINNA EN 
CONTURA C556 STYLE ELLER EN JØTUL F602!

CONTURA 
C556 STYLE

Pengarna går oavkortat 
till Sjöräddningssällskapet

i Strömstad JØTUL F602
Pengarna går 

oavkortat till Rotary
i Strömstad
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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: 5.200.00 kr eller högstbjudande
Se mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi



Hur är 
vattnet från 
din brunn!
Vi utför kostnadsfri rådgivning 
via hembesök. 

Just nu, 25% rabatt på kompletta 
brunnsvattenanalyser!

www.baga.se

Kontakta oss redan idag!
Göteborg 031 – 17 60 76 55  • Uddevalla 0522 – 58 58 80 
• Stenungsund 0303 – 39 02 02

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

SJÖBLOM 

SNICKERIFABRIK AB

sjoblomsnickeri.seRabbalshede 0525-360 73

Vi tillverkar efter Era önskemål
TRAPPOR • SPALJÉER

SALNINGAR m.m.

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.)  

HÖSTMYS!

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  

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  455 97 Dingle 070-5430782



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 7/201722

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
Kontakta oss för mer information.
Mäklare: Mikael Skoglund

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

Pris: 1.300.000 utgångspris
Kontakta oss för mer information.
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.



Munkedals

* Vi servar din bil

* Däck till bra pris

* 24 månader räntefritt

* Assistansförsäkring

0524-799 270

Lärlingsvägen 2, Munkedal
info@munkedalsbilservice.se
www. munkedalsbilservice.se * AC service

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.

Vi är verksamma  
i Strömstad med omnejd

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

www.lkelektriska.se • info@lkelektriska.se

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

Vi hittar lösningen som passar bäst för dig!

ELINSTALLATION - DATA – TELE

AB JND Byggteknik

Telefon: 0525 - 480 000
www.jndbyggteknik.se

Totalentreprenör med 
kapacitet och kvalitet!



VI VÄXER  
SÅ DET KNAKAR!

Vill du vara med?
Vi söker två VVS-montörer

Kraven är:
• Behörig VVS-montör
• Socialt begåvad, vänlig 
och serviceinriktad
• Självgående

• Flexibel och stresstålig
• Lagspelare
• Tycka om god planering
• Ordningsam och aktsam 
med material och verktyg

Du kan vara anställd idag eller egen företagare.
Är du intresserad så mejla in ditt cv och personligt brev  

till josefine.munkedal@bad-varme.se
Josefine Ström, Butikschef 073-539 04 07

Glenn Hedlund, VD

0524-715 11
MUNKELAND
Öppet: Mån-fre 9-17

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

Caldo X är luft/luftvärmepumpen med 
innovativ teknik som maximerar din 
besparing. Nu med hela 10 års
kompressorgaranti!

www.daikin.se

DAIKIN CALDO X
Världsledande luft/luftvärmepumpar

HK Kyla & Klimat AB 

Besöksadress. Tradenvägen 14 
455 91 MUNKEDAL
Tel. 0524-230 47 | 0534-611 77
E-post. info@hkkylaklimat.se

Din Daikin-specialist:

Guldkannan Towa®
ger jord som växter vill ha.

Sätt dig bekvämt, kissa och 
häll sedan i ungefär tio 
delar vatten, direkt i 
kannan. Vattna! 

Effektiv, gratis växt-
näring och ekologiskt 
kretslopp i vardagen. 

En uppskattad 
present och en extra 
toa till landet, båten 
och kolonin. 

Läs mer och beställ 
på guldkannan.se

Guldkannan AB | Tel. 08-98 55 99 | info@guldkannan.se

695:-    
inkl frakt inom 

Sverige.
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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



Måla med
inredarnas färger!

Sköna hem och Caparol lanserar 
ny unik färgkollektion

Väl utvalda från inredarna på Sköna hem.
Finns i väggfärg och lackfärg från färg-
experten Caparol. Ger en vacker helmatt
yta, oöverträffat tålig mot repor och skav.
Prisexempel helmatt väggfärg: 
Finest Matt Wallpaint 2,5 lit 595:-

Caparol by Sköna hem finner du hos:

16 nya unika kulörer!

Måla med
inredarnas färger!

Sköna hem och Caparol lanserar 
ny unik färgkollektion

BUTIK
GOLV, FÄRG & TAPETER

 0525-322 50  |  Industrivägen 4, Hamburgsund  |  golvfocus@telia.com

Öppet: 
mån-fre 10-18, lör 10-13

16 nya unika kulörer!
Väl utvalda från inredarna på Sköna Hem. Finns i 
väggfärg och lackfärg från färgexperten Caparol. 
Ger en vacker helmatt yta, oöverträffat tålig mot 
repor och skav.

Prisexempel helmatt väggfärg:
Finest Matt Wallpaint 2,5 lit 595:-

Caparol by Sköna hem finner du hos:

Rörinstallationer

Spolbil - för stopp i avlopp

Rörfilmning

JLS rör i väst AB
Tegneby 10 | 457 93 Tanumshede

+46 525 618 10 | www.jlsror.se

FLAGGSTÄNGER
i plast till lågpris. Vi utför även monteringar.

ÖPPET ALLA DAGAR

Arad Ing. Konsult
Mobil: 0706-16 36 11

Lager i Fjällbacka

VÄLKOMMEN TILL  
VÄSTSVERIGES STÖRSTA  
BUTIK FÖR BRASVÄRME!

Upptäck vårt 
stora utbud av  

utekök, grillar,  
terassvärmare  

med mera.

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

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

Glödhet höst hos oss!Glödhet höst hos oss!
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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
Ring mäklaren på 0723-29 35 20 för mer info.
Mäklare: Annika Torevi



För bokning och förfrågan: bokning@grebys • 0525-14 000

INTRÄDE + 2-RÄTTERS MIDDAG
PRIS 695 KR (Enbart förköp.)

Brunnsborrning &
Energiborrning

Kompletta bergvärmeinstallationer.
Försäljning och installation av pumpar.

Service och reparationer av  
pumpar och tillbehör.

Tel. 0534-302 32, 070-289 99 30
Lysekil: 070 289 99 93

www.brunnsborrning.com

Välkommen att kontakta oss  
för en kostnadsfri offert!

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 era glasprojekt. 
0704-60 86 74, gunnar@ostangens.se

Se mer på www.ostangens.se eller Facebook.

FUNDERAR NI PÅ GLASRÄCKE  
ELLER UTERUM?

BEHÖVER ERA GAMLA FÖNSTER 
RENOVERAS? 

Vi kan hjälpa dig att renovera med hänsyn  
till byggnadens karaktär och ursprung
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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... 
 
Pris: 6.000.000 kr eller högstbjudande
Ring mäklaren på 0723-29 35 20 för mer info.
Mäklare: Annika Torevi



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

följ oss på        och      .    

Hos oss hittar du även nyheter från bl.a.

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

Just nu pågår höstrea med upp till 70%
på utvalda smycken och solglasögon!

Gratis synundersökning t.o.m. 30/9 ring och boka tid!
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HEDIN BIL STRÖMSTAD ÖPPETTIDER: VARDAGAR 9-18, LÖRDAG 10-14

kia.com

kia.com

Premiär för våra helt nya laddhybrider som öppnar en värld av förmåner. Du kommer närmare naturen med 
 eldriftens tystnad och minskade utsläpp. Får mer över till fritidsintressen tack vare lågt förmånsvärde och låga 
pendlingskostnader. Dessutom får du förmånen att köra en familjebil eller en crossover utrustad utöver det  
vanliga – med en total räckvidd som tar dig riktigt långt när det behövs. Välkommen till förmånsvärlden.

Helt nya Kia Optima SW Plug-In Hybrid och Niro Plug-In Hybrid

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 817 KR/MÅN**

ADVANCE  LANSERINGSPRIS 298.900 KR*

Innehåller bl a: Autobroms, aktivt filövervakningssytem, adaptiv 
farthållare, takreling, LED-ljus fram och bak, eluppvärmd läderratt, 
16” aluminiumfälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).   

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.304 KR/MÅN**

ADVANCE PLUS  REK. CA PRIS FRÅN 404.900 KR* 

Innehåller bl a: Autobroms, 8” navigationssystem med skylt- 
scanning, aktivt filövervakningssystem,eluppvärmd läderratt,  
backkamera, ventilerade säten fram samt läderklädsel. 

Erbjudandet gäller levererade bilar t.o.m. 31/10 2017 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid; 1,4 l/100 km, 12,3 kW/h, samt CO2-utsläpp 33 g/km, Niro Plug-In Hybrid;  
1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km enligt den kombinerade körcykeln, NEDC. *Exklusive Supermiljöbilspremie 20 000 kr. **Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne får betala per månad för bilförmånen baserat på en 
marginalskatt på 50% 2017. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
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