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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! 

Naturens skafferi

Vilka är vi?

Det är ingen hemlighet att det är ett 
otroligt svampår i år. Det går inte att ta 
minsta hundpromenad i skogen utan 
att komma hem med kantareller. Vi 
hundägare har ju alltid små påsar i fickan 
och även om en korg är mycket bättre 
för svampplockning, är påsen bättre 
än ingenting när man snubblar över 
skogens guld. I media läser vi om att 
det är ett uselt äppelår, men det verkar 
vara betydligt bättre lokalt och för vissa 
sorter. Särskilt vinteräpplena, de man 

inte kan äta förrän efter några frostnyp, 
dinglar rikligt i grannarnas trädgårdar. 
Vilda björnbär har det funnits gott om 
under hösten, står man bara ut med 
rivsåren man får när man plockar dem 
så kan det bli både likör, sås till glass 
och sylt. Gårdbutikerna annonserar med 
nyslungad honung, lokalt viltkött, kött 
fråndjuren som betat på öarna i sommar, 
lokalproducerad ost och ekologiska 
grönsaker…  Är det konstigt att vi älskar 
hösten? 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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Ni betalar när 
allt är färdigt

– städat och klart!

Ring för offert!
Möjligt ROT-avdrag i offerten

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!

HANDLA ÄVEN
PÅ MIO.SE

FRI FRAKT TILL 
BUTIK VID KÖP 

PÅ MIO.SE

SE HELA 
KAMPANJEN 

PÅ MIO.SE

FLER 
ERBJUDANDEN 

PÅ MIO.SE

DRÖMSOFFA FÖRE JUL!
Designa din egen byggbara soffa eller kom in till oss så hjälper vi dig .

DESIGNA OCH BESTÄLL DIN SOFFA SENAST 13/11 FÖR LEVERANS FÖRE JULAFTON.

2,5-sits soffa med cosy hörn Friday i tyg Cortina peppar-salt med armstöd A och 
metallbeklädda ben, B 321, D 100/187/195, H 88 cm Specialpris 11.995· (12.495·) 

Fåtölj Timeout i fårskinn grafit, underrede i  
ekfaner och snurrfot i ek 18.400· Fotpall 4.990·

2,5-sits soffa County i tyg Rocco dark grey med svartbetsade ben,  
B 214, D 95, H 85 cm 3.995· 

11.995·
(12.495·) 1.000·/MÅN*

FOTPALL  
PÅ KÖPET!

(VÄRDE  
4.990·) 

****

18.400·
(23.390·)
1.840·/MÅN*

3.995·
400·/MÅN*  

SNABB  
LEVERANS
0-5 DAGAR

3-sits soffa Modern Living i tyg Nysa antrazite med armstöd E, rygg- 
plymåer, svartbetsade träben, B 228/248, D 96, H 88 cm 6.796· (7.995·) 

Kuddfodral Velvet i sammet, finns i flera 
färger, 50x50 cm 99· Innerkudde fr. 39· 
Sammetsgardin Velvet, finns i flera färger, 
2-pack, 140x250 cm 599· 

99·
6.796·
(7.995·) 680·/MÅN*

FRÅN 5.946·
           (6.995·) 595·/MÅN*

15%
PÅ UTVALDA  
BYGGBARA  
SOFFOR**

NYHET 3-sits soffa svängd Eden i tyg Luiza red med ekben, 
B 237, D 93, H 87 cm 7.306· (8.595·) 

KÖP 2  
TEXTILIER FÅ  

50% 
RABATT PÅ DEN  

BILLIGASTE
T.O.M. 30/10

Sista chansen! 599·

Mio Uddevalla. Gregarts Möbler.
Norgårdsvägen 2. Tel. 0522-64 67 00. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 11-16. *Läs mer på mio.se **Gäller vid nybeställning av byggbara soffserierna; Eden, Focus, Madison, Modern 
Living och Sit Down. Gäller ej specialpriser.  ***Gäller på ordinarie priser, ej julbelysning el. ljuskällor. ****Gäller ej specialpriser. Erbjudandena gäller t.o.m. 13/11 om inget 
annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se
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Ledare   Text och foto: Annika Torevi

”Det är en fullkomligt 
oskattbar livskvalitet 
att leva på världens 

vackraste kust”

V 
ad gör ni hela vintern? Är vi kustbor trötta på den 
frågan? Ja. För vi vill bara svara ”tja…vad gör du 
själv där inne i stan på vintern, sitter i bilkö? Halkar 
omkring i lågskor i första snöstormen? Rusar i reg-
net mellan jobbet och dagis, mellan stormarknaden 

och bilverkstaden? Tar du för dig av det där fantastiska kulturutbudet 
som stadsbor brukar framhärda med som starkaste skälet till att de 
tränger in sig bland alla andra i urbaniseringsghettot? Inte?” 

Men… Vi vill inte vara otrevliga, naturligtvis, så vi biter oss i tungan 
och skojar bort frågan med något om att kommunen minsann inte 
stänger av vattnet här på vintern. Det är möjligt att det kommer som 
en chock, men vi har samma TV-utbud här på kusten här som inne i 
stora staden – nu har dessutom fiberleverantören äntligen upptäckt att 
bara för att husen ligger lite tätare i kustbyarna har vi precis samma 
behov som husen en kilometer längre ut från torget – så nu har snart 
alla längs kusten fått fiber! Det innebär en sjuhelvetes fart på nätupp-
kopplingen och en mycket stabilare lina som är oberoende av mobil-
täckningen. Det gör det enklare än någonsin att vara uppkopplad mot 
världen och möjligheterna att jobba eller studera härifrån är gynnsam-
mare än någonsin. 

För övrigt är det bara drygt en timme härifrån med bil till två av 
Nordens största städer – Göteborg och Oslo - om storstadsbehovet 
sätter in. Det gör det ibland, och det allra bästa med det är att det är 
så grymt skönt att komma hem igen, att få lämna bruset och trängseln 
bakom sig. Jag vet att du känner igen det här, för du som läser den här 
tidningen befinner dig antagligen här, i tidningens utgivningsområde, 
just av den anledningen; man andas lugnare här där naturen är nära. 
Är du delårsboende åker du bara åt andra hållet och det som är din 
fritid är vår vardag. Och tvärtom, naturligtvis!

Nu på morgonen, när mina mäklarkollegor i storstaden försöker ta 
sig till jobbet i konkurrens med någon halvmiljon andra som gör precis 
detsamma, då tar jag en liten omväg till kontoret. Den kortaste vägen 
är 800 meter.  Jag stannar till för att ta en bild, en ögonblicksbild som 
ni ser här bredvid. För att ljuset var fint. För att det var en liten gnutta 
värme kvar i luften. För att jag tog mig tid. Det gjorde jag aldrig när 
jag var storstadsbo, trots att det inte var omöjligt alls – svenska städer 
har naturen närmare än man tänker på till vardags. Men det är något 
med en stads villkor, dess ”state of mind”, villkoren man går med på 
när man urbaniseras. Löftet om en viss anonymitet i trängseln, samma 
trängsel som skymmer horisonten. 

Mellan husen skymtar en bit av himlen, men ingen tar sig tid att 
titta upp. Här på kusten kan man inte undgå elementen och naturen. 
Skiftningarna i färger. Den höga himlen. Stormarna. Doften av hav.
Även om vi har utmaningar både i jobbet och i familjelivet och visst, 
vi känner oss också stressade ibland, är det en fullkomligt oskattbar 
livskvalitet att leva på världens vackraste kust och kunna njuta av den 
varje dag året runt.

När du vill hoppa av ekorrhjulet är det hit du skall flytta. 
Hör av dig till oss – du är välkommen!



        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

Även lack av köksluckor, dörrar mm

Uthyrningsplatser för Båtar, Husbilar, Material mm
Finns att hyra på Juno-verkens område, Uddevalla.  
Inomhus, ouppvärmt men inlåst och bevakad plats

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

Öppet: mån-tors 11-18, fre 10-18, lör 10-15, sön 11-14
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!
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.

IBLADNING
KAMPANJPRIS!

Gå med i tidningen med en 
A5:a. 2000–5000 exemplar delas 
för endast 1:25 kr styck. Layout, 

tryck och distribution ingår!
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En bostadstidning för dig längs Västkusten

Sälja huset?

Hårda fakta  
om budgivning

KUSTNÄRA HAR TIPSEN!

KUSTNÄRAS  
JULNUMMER  
Missa inte chansen att vara med  
i Kustnäras specialnummer till jul!

DELAS UT V 48
UPPLAGA 17 000

MIKAEL ROBERTSSON 
031-748 07 11 • 0706-42 50 80

mikael.robertsson@media-konsult.com

CHARLIE SANDERSON
0708-58 50 93

charlie.sanderson@media-konsult.com

EXTRA!
SPECIAL- 
NUMMER  
TILL JUL

KONTAKTA OSS!
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.
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V åra kunder som skall sälja huset frågar 
ibland om det är något de kan göra med 
huset för att höja värdet inför en försäljning. 
Vad är lönt? Här kommer några tips:

Ta tag i det underhåll som behövs i första hand. Se till 
att huset är välskött och gör färdigt allt som påbörjats – 
halvfärdiga projekt sänker värdet. 

Bygg en uteplats. Förvånansvärt många äldre hus saknar 
uteplats trots att det är 
både bygglovsbefriat 
och ganska billigt att 
bygga ett trädäck. Det 
är också ett projekt som 
är perfekt för nybörjaren 
och medför mindre risk 
om man jämför med 
att lägga om taket eller 
byta fönster själv. Bygg 
altanen mot syd/sydväst/
väst så det blir så mycket 
sol som möjligt. Skapa 
en naturlig förbindelse 
med köket. Tänk bara 
på att om huset behöver dräneras gör man det först, annars 
får man riva altanen igen.

Dränera så köparen slipper börja med att gräva upp 
trädgården på drömhuset.

Se över avloppet, JLS Rör (www.jlsror.se) är rörmokare 
verksamma i norra Bohuslän, de kan besiktiga din anlägg-
ning med hjälp av kamera och hjälpa dig med eventuella 
åtgärder. Detta är särskilt viktigt för dig med enskilt 
avlopp. 

Be grannarna beskära sina träd om de skuggar din ute-
plats. Mer sol är guld värt.

Om du bestämmer dig för att renovera kök och/eller 
badrum, håll dig till ”ljust och fräscht”. Det är helt ok 
att uttrycka sin personlighet i heminredningen, men är 
man drabbad av en orange eller lila period så är det bättre 
att ha de färgerna i textilierna och låta väggar, kakel och 
klinkers vara mer diskreta. Vitt, naturbeige och grått 
skapar en lugn fond och gör rum större – det blir plats till 
spekulanternas egna drömmar, helt enkelt. Se till att anlita 

etablerade hantverkare 
som ger dig våtrumscerti-
fikat på badrummet; utan 
dokumentation kan det 
blir rejäl prissänkning eller 
komma surt efteråt om 
våtrummet inte håller till-
räcklig hög kvalitet. Lägg 
budgeten på hantverkare 
istället för dyra material – 
du har ansvar för resultatet 
i 10 år efter att du sålt 
huset. Räkna inte med att 
du automatiskt får tillbaka 
investeringen i kök och 

badrum, men huset kan bli lättare att sälja. 
Skaffa båtplats som kan överlämnas till köparen.
Om du har muntliga överenskommelser med grannar, 

se till att få dem på papper, som nyttjanderätt vilken både 
kan vara personlig, eller ett avtalsservitut som följer fastig-
heten. Bara för att du fått röja sly eller lägga upp båten på 
grannens mark är det inte alls säkert att köparen får det. 
Är det viktigt för dig som husägare kommer det också vara 
viktigt för köparen.

   Text och foto: Annika Torevi

Höj värdet  
på ditt hus!
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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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Se om ditt hus –   nu på hösten
Det är på hösten det är mest vär-
defullt att se över huset eftersom 
det är vintern som innebär den 
största påfrestningen för byggan-
den. Dessutom är det taktiskt ifall 
du skulle behöva hantverkare, i 
Bohuslän är de något mindre be-
lastade så här års, än på våren.

BÖRJA MED TAKET. Det är inte en tillfäl-
lighet att det kallas husets ”mössa”. Kolla så att 
takmaterialet är  helt; gå över  takpannorna/pap-
pen/plåten/eterniten och leta efter skador. Lyft 
lite här och där, kolla läkten och pappen. Skulle 
en panna blåsa av är det pappen som skall hindra 
vattnet från att gå igenom. Kolla över plåtarbe-
tet; det är plåten som skall skydda skarvarna som 
är en mycket svag punkt på huset. När du ändå 
är uppe på taket, ta bort mossa och fågelbon – 

taket mår bäst av att vara rent. Se över taket efter 
varje storm så inget har blåst ner.  

Undersök vindskivorna; behöver de målas 
eller rentav bytas? Det är i ändarna man ser om 
plankorna börjat ruttna. Titta under takut-

sprången – ta bort eventuella 
getingbon, titta efter röta och 
kolla så hängrännorna är hela. 
Rensa hängrännorna och se till att 
alla lövsilar nederst på stuprören 
är hela. Svämmar vattnet över 
på grund av att det ligger löv och 
skräp i rännorna kommer det 
samlas vatten som skvätter upp 
och utsätter fasaden för extra 
väta. Vattnet kan också tränga in 
i husgrunden, rännorna är till för 
att leda bort vattnet från huset. 

AV SAMMA ANLEDNING 
behöver man dränera runt byggnader, det 
vanligaste tecknet på att dräneringen täppts till 
är att källaren eller krypgrunden blir fuktigare. 
Lägg handen mot yttermuren – känns den 
fuktig? Lys med en stark ficklampa, ser du några 
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Se om ditt hus –   nu på hösten
mörka fläckar eller påväxt? Använd 
näsan – lukar det obehagligt? Finns 
det tecken på att det varit djur under 
huset? Tänk på att om du har en kryp-
grund (det är vad det låter som: du 
kan krypa in under huset, men inte stå 
rak – kan du det är det än källare av 
något slag) så är den inget förvarings-
utrymme. Den skall vara tom och väl 
ventilerad. Är den det, men ändå inte 
torr, kan det vara läge att fundera på 
en avfuktare.  

GÅ RUNT HUSET och titta på fasa-
den, är den hel? Behöver den tvättas? 
Målas? Ta bort växter som växer mot fasaden, 
den mår inte bra av att ha växtlighet nära som 
binder fukt, det får fasaden att åldras i förtid. 
Närmast huset skall man ha dräneringsgrus, inte 
rabatter. 

På fönster och ytterdörrar är det bra att kolla 
så att tätningslisterna inte har torkat och att 
plåtarbetet är intakt även här.

OM DU KAN KOMMA upp på vinden, 
leta efter fuktmärken, missfärgningar eller 
påväxt. Hur är lukten? Om du ser spår av 
musbajs är det dags att sätta ut musfällor 
annars kommer du få isoleringen uppäten 
och nerbajsad. I värsta fall får du en musko-
loni på halsen som håller dig vaken när det 
springs i väggarna nattetid. Du bör också 
återvända till takutsprången. Är det en 
glipa mellan väggen och utsprången bör den 
tätas med nät så inte mössen kommer in där.  

ÄR DET DAGS ATT SOTA? Gör det inn-
an eldningssäsongen börjar. Plocka fram 
snöskyffeln och sätt ut kvasten vid ytterdör-

ren – det är så dags att börja leta efter den när det 
väl kommit snö och du har bråttom till jobbet. 
Köp tösalt redan nu, av samma anledning.

  Text och foto: Annika Torevi
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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. 

En hektar mark lämplig för dig som vill bygga 
något alldeles extra – för en eller flera famil-
jer, med eller utan djur. Naturskönt skyddat 
solläge och plan yta.

Pris: kontakta mäklaren
Läs mer på www.kustnara.se
Mäklare: Annika Torevi

TOMT / MARKOMRÅDE  
I KVILLE – NÄRA FJÄLLBACKA

• Familjevilla i Fjällbacka upp till 3,5 miljoner kr.
• Havsnära fritidshus i Fjällbacka

• Sjöbod i Fjällbacka
• Fritidshus i gamla Bovall

Vi har också köpeklara kunder som söker havsnära fastigheter på 
andra delar av kusten – hör av dig om du funderar på att sälja! 

EFTERLYSNING FRÅN 
KÖPKLARA KUNDER:

NYTT 
DISKRET 
OBJEKT 

Flott etagevåning i central 
bostadsrättsförening  

i Fjällbacka, 4 miljoner kr. 
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



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 8/20171212

GAMLA ÖRNEKULLEN – FJÄLLBACKA
Med utsikt över Fjällbackas golfbana säljer vi två fastigheter för samma säljare. 
Det ger möjlighet till generationsboende eller uthyrning, men fastigheterna 
kan även säljas var för sig. Båda husen är väl underhållna och har praktiska 
planlösningar, gott om sängplatser, stora altaner och lättskötta tomter.  
Båtplats kan ordnas i Långsjö.

Gamla Örnekullen 26, pris: 3.200.000 kr
Gamla Örnekullen 28, pris: 3.200.000 kr
Ring mäklaren på 0723-293520 för mer information.

SNART TILL SALU
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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.
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 Ring oss idag: 0522-122 08 www.veteranpoolen.se

Med oss är allting möjligt.
Vi söker hantverkare & städtalanger

Privat Företag

– Helt utan startavgifter & bindningstider!

 F Snickeri & måleri
 F Trädgårdsskötsel
 F Markarbeten
 F Städuppdrag

 F El & vvs
 F Hemtjänst (LOV)
 F Företagsbemanning
 F ... & mycket mer!
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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

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

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

– din mobila marinservice –

Reparationer - Service
Försäljning och installation av inombordare

Vinterförvaringar

Mikael 070 - 74 74 744 • Fjällbacka

Allt inom bygg & betong
Ring oss för gratis offert!

Glenn Rödin 070-564 10 64
glenn.vassjebygg@gmail.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 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



KUSTNÄRA FASTIGHETSMÄKLARE 8/201718

MÅNGA FOTOGRAFERAR BARA när vädret är fantas-
tiskt. Det är lite tråkigt. Visserligen älskar jag det spe-
gelblanka, superblå vattnet som mest visar sig svintidigt 
på morgonen, men jag tycker också om att fotografera 
i sämre väder. Med en fuktsäker smartphone kan man 
experimentera även i dåligt väder.

Ögongodis och fototips   
VILL DU OCKSÅ kunna ta «mäklar-
bilder» med djupeffekt där en detalj 
är skarp och bakrunden suddig? Förr, 
med en ”riktig” kamera var det en 
hel vetenskap, med många av dagens 
nyare smartphones är det busenkelt. 
På iPhone är det en kamerafunktion 
som kallas ”porträtt”. Detaljen som 
skall vara skarp skall vara 2,5 meter 
ifrån, men jag har testat närmare och 
det fungerar – man ser på skärmen 
vad som går att fuska med. 

HAR DU FÅTT HÖRA att man inte kan fotografera i motljus för att 
bilden blir överexponerad? Glöm det. Dagens digitala kameror, oavsett 
om det är en smartphone eller en systemkamera, är smartare än så.  
Jag har tagit några av mina mest spännande bilder i motljus.  
Våga bryta mot gamla regler! 

Text och foto: Annika Torevi



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  

SÄTT FÄRG  
PÅ HÖSTEN MED 
BLOMMOR FRÅN 

KOMPASS
ROSEN!

Köp blommor i farten,
när du ändå handlar maten!

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!

MediaKonsult i Göteborg AB producerar de sex lokala livsstilsmagasinen 
Hallå-tidningarna som kommer ut varje månad, fyra bostadstindningar 
samt ett flertal kundtidningar och trycksaker för stora och små företag.
Vi har ett stort kunnande och lång erfarenhet i branschen.
Läs mer på www.media-konsult.com
MediaKonsult, Askims Industriväg 1A, 436 34 Askim.

MediaKonsult utökar nu sin annonsavdelning med
ytterligare en driven säljare som vill vara med och bygga

framtiden tillsammans med oss. Är du intresserad?
Välkommen att skicka in din ansökan till:
mikael.robertsson@media-konsult.com

ANNONSÄLJLJARE?ÄR DU VÅR NYA
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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

SÅLD
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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

SÅLD



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  
BYGGPLÅTSLAGERI

VENTILATION
TAKSÄKERHET

Vi utför även  
MÅLNING  

AV PLÅTTAK

0524-121 90  www.gmplat.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

FLAGGSTÄNGER
i plast till lågpris. Vi utför även monteringar.

ÖPPET ALLA DAGAR

Arad Ing. Konsult
Mobil: 0706-16 36 11

Lager i Fjällbacka

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

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:



• 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


