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Överums Rör | Lusthusvägen 3, Överum | Tel. 070-390 66 10

vi jobbar över hela kommu-
nen! hela kommunen!

vi jobbar över

Vi får många uppdrag
på rekommendation
från nöjda kunder.

Heltäckande 
fastighetsförmedling.
Sälja, låna, köpa,
försäkra på samma ställe.

0490-69 250 lansfast.se/vastervik

Vi gör det enklare att byta bostad.

Fastighetsbyrån Västervik
Rådhusgatan 48 | 0490-302 10 

www.fastighetsbyran.se
0490-290 45 • 0709-70 91 29 • www.fuktteknik.nu

Vi utför:
Fastighetsbesiktingar • Energideklarationer

Fukt-, lukt och mögelutredningar

KONTAKT
ADRESS: Perugatan 48 B, Box 176, Västervik
TEL: Kontor 0490 - 290 45
MOBIL: Tomas Ekeflod 070 - 97 09 129
Torbjörn Andersson 070 - 61 08 043
Johannes Lundberg 070 - 61 08 048
WEBB: www.fuktteknik.nu

uktteknik i Västervik anlitas ofta vid husköp och 
energideklarationer. Företaget kontaktas också vid 
fukt och mögelmisstanke i bostäder och på 
arbetsplatser. Tomas Ekeflod berättar att det ofta 

används material som blir fel i vissa miljöer med fukt och lukt- 
problem som följd. 

r ä t t  u t f ö r t  f ö r e b y g g e r  p r o b l e m
Det är likaså vanligt att kemiska ämnen från olika material 
belastar inomhusmiljön med lukt och ohälsa som följd. Tyvärr 
är det alltför vanligt att såväl byggare som lekmän gör sådana 
misstag. Det bästa är att anlita proffs från början för att 
slutresultatet ska bli bra. Rätt utfört kan man undvika pro- 
blem som mögel, röta och dålig lukt.

a l l e r g i r i s k e r  i n o m h u s
- På Fuktteknik har vi kunskapen, erfarenheten och de verktyg 
som behövs för att skapa en bra inomhusmiljö, säger Tomas.

F
Eftersom allergier ökat kraftigt under senare år är det också bra 
att ha koll på inomhusluften. Vi tillbringar långa stunder 
inomhus och påverkas därför mycket av de föroreningar som finns.
Ett av de senaste projekten har varit en större arbetsplats i 
Småland där Fuktteknik kontaktats för konsultation och 
sanering på grund av mögelproblem. De har då varit med som 
rådgivare i ombyggnationen för att komma tillrätta med 
problemet. 

- Vi har även renat luften med UV-ljus och är nu med i 
fortsatta provtagningar för att förhindra att något ytterligare 
tillstöter, säger Tomas.

p r o f e s s i o n e l l  h j ä l p
Har du tänkt köpa ny bostad eller renovera din gamla? Då är 
det bra att anlita professionell hjälp för att, om det behövs, 
snabbt sätta in rätt åtgärd och för att inte bygga in riskkon-
struktioner i din bostad. 

OBM FUkTTEkNik 
i VäSTERVik

u byggs många nya bostäder i Västervik, både 
villor och bostadsrätter. Kanske just din dröm-
bostad håller på att byggas! 

När höstlöven faller och mörkret kryper på allt 
tidigare känns det allt viktigare hur vi har det inomhus. Färger, 
värme och ljussättning har större betydelse än på sommaren. 

N
Höstrusk och harmoni

Rot är en förkortning av reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Staten subventionerar 50 % av 
arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen ges inte för 
material- eller resekostnader. Du måste bo i bostaden eller ha den som fritidsbostad för att få 
göra avdrag. Bara arbete på själva bostaden berättigar till avdrag, inte markarbeten och liknande. 
Skatteverket har listor på vad som godkänns. Se www.skatteverket.se för mer information.

FAkTA ROTAVDRAG

Är det något du vill förändra? Till din hjälp har du rot-avdraget 
som nu innebär att hantverkaren drar av halva arbetskostnaden 
direkt på fakturan och får resten i efterhand från Skatteverket. 

Kanske hittar du rätt hjälp bland de företag du kan läsa om i 
det här numret av Boguiden, både vad gäller inredning, värme, 
reparationer och byggnation.

ANSVARIG UTGIVARE: Torbjörn Nilsson  REDAKTION:  0490-161 60, www.MediaFokus.se  SÄLjARE: Else-Britt Lindberg, Peter Svensson, Karin Lindfors  fOTO: MediaFokus i Västervik 
AB, där inget annat anges  TExTER BOGUIDEN: Marie  Nilsson  TExTER BILGUIDEN: Micael Rundberg  fORMGIVNING: Reklambyrå LindströmRömbo  TRycK: V-TAB Vimmerby  
UppLAGA: 24.000 ex.  DISTRIBUTION: Hushåll i Västervik och Vimmerby  INTRESSERAD AV ATT MEDVERKA I NÄSTA NUMMER? Ring MediaFokus på tel 0490-161 60
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Njut av höstens alla färger, gör de förändringar du önskar och 
koppla av med en kopp choklad i favoritfåtöljen när mörkret 
sänker sig.

MISSA INTE BILGUIDEN

- VÄND pÅ TIDNINGEN!
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i har kommit i gång fantastiskt bra i Västervik, 
säger Staffan Petersson, delägare och marknads-
chef på Intressanta Hus. 

Fem beställningar har gjorts sedan i somras och 
det finns också ett spännande tomtprojekt på gång i Västervik. 
Detta projekt går att läsa mer om på hemsidan där nyheterna 
kommer att läggas ut så snart det är möjligt.

m o d e r n a  h u s  e f t e r f r å g a s
Företaget startades i Västerås för ungefär ett år sedan och 

försäljningskontoret i Västervik startades upp under våren 2011.
- Vi tänker växa långsamt så vi hinner ta hand om våra kunder, 

säger Staffan.
De arbetar med moderna hus och helhetstänkande kring 

design, funktion och konstruktion och har ett kreativt samar-
bete med Anders Holmberg Arkitekter, ett ungt arkitektkontor 
som år 2009 vann tidningen Residence formpris. 

- Vi arbetar till 70-80% med moderna hus, det är i första hand 
”platta hus” som efterfrågas just nu, berättar Staffan.

Vid ett planerat husbygge åker Staffan ut tillsammans med 
arkitekt Anders Holmberg för att se tomten och utifrån läget 
och beställarens behov planera hur man når de bästa lösnin-
garna. Den naturliga ljussättningen är viktig, hur solen vandrar 
över tomten och de planerade byggnaderna så att de inte ger 
oönskad skugga. Husen de ritar är praktiska med smarta 
lösningar som dold förvaring och minimala kommunikationsytor.

Har ni märkt av krisen i husbranschen?
- Vi märker inte av den över huvud taget. Eftersom vi inte är 

ett jättestort husföretag så påverkas vi inte av det på samma 

V

företaget har nu etablerat sig i Västervik och kommer att synas allt mer framöver. 
den första leveransen av intressanta hus till Västervik har skett och 

ytterligare 4-5 hus kommer på plats under hösten.

iNTRESSANTA HUS

sätt, vi har hur mycket som helst att göra. Vi har däremot märkt 
att bolånetaket gör det lite svårare för våra kunder att låna till 
att bygga hus.

s t ö r r e  f l e X i b i l i t e t
Martin och Lisette Eliasson letade länge efter ett lämpligt 
företag för sitt husbygge men upplevde att kostnaden ökade 
snabbt från ursprungspriset om de ville förändra något. 

- Till sist kom vi i kontakt med Staffan Petersson på Intres-
santa Hus, säger Martin Eliasson.

Där möttes de av större flexibilitet och ursprungsbudgeten 
har följts trots vissa förändringar av fönsterplacering och annat.

- Vi har bara ett kontrakt med Intressanta Hus och behöver 
egentligen inte ha några hantverkarkontakter utan de sköts i 
första hand av Staffan, det passar oss bra.

 Huset de valt är modernt med strama linjer, låg taklutning, 
stora fönsterpartier och liggande vit panel. Det levererades 
vecka 39 och nu pågår montering och färdigställande för 
inflyttning i februari/mars nästa år.

- Det vi tycker är så bra med Intressanta Hus är att de bygger 
väldigt fina hus, har god kvalitet och hög standard. De an- 
vänder bara de mest välrenommerade hantverkarna. Sen 
tillkommer flexibiliteten och det förtroende vi fått för Staffan, 
han gör sitt yttersta för att man ska bli nöjd med helheten, 
berättar Martin.

På www. intressantahus.se finns mera information kring 
pågående och kommande byggen. De som går i husbyggar-
tankar är välkomna att ringa eller mejla för att boka tid med 
Staffan Petersson och Anders Holmberg för fortsatt planering.

INTRESSANTA HUS SVERIGE AB
HUVUDKONTOR:
Kopparbergsvägen 16, Västerås.
021-15 51 70
info@intressantahus.se

föRSÄLjNINGSKONTOR:
Kvarngatan 32, Västervik 
070-858 40 55
vastervik@intressantahus.se
www.intressantahus.se

ANDERS HOLMBERG ARKITEKTER
Ett ungt och välrenommerat företag, publicerade
i ett flertal böcker och tidningar. Fick det prestige- 
fyllda priset ”Årets Arkitekt” år 2009 av magasinet 
Residence. 
www.andersholmberg.se
info@andersholmberg.se
070-747 55 78

Moderna hus med snygg design och helhetstänk
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vante Peterson gick i dessa funderingar och har 
bestämt sig för att göra slag i saken. Han skall 
bygga gedigna vackra lägenheter, lägenheter som 
känns som om de har själ. Han vill dessutom satsa 

på en byggnation som ligger rätt i tiden, energisnål och med 
låga driftskostnader.

c e n t r a l t  b e l ä g n a  l ä g e n h e t e r
I ett tidigt skede vände sig Svante Peterson till Fastighetsbyrån 
och rådfrågade om vad som efterfrågas på bostadsmarknaden. 
Vi konstaterade att Västervik är i stort behov av treor och fyror 
som ligger centralt. Så småningom började en plan ta form - 
att bygga 12 stycken bostadsrätter bara ett stenkast ifrån 
järnvägsstationen. 

Björn Karlsson på Fastighetsbyrån är glad över den fortsatta 
tillväxten i Västervik.

- Det är brist på bra lägenheter i Västervik och det är verklig- 
en roligt att Svante Peterson vidareutvecklar kvarteret Fängelset.

S

har du också tänkt på att det i centrala 
Västervik finns få lägenheter som har både 
hiss, balkong och garage? Att det inte finns 
många som är nybyggda och ändå har den 

charmiga gamla stilen, med högt i tak 
och kakelugn? 

KONTAKT
ADRESS: Stora Torget, Västervik
TEL: 0490-302 10
WEBB: www.fastighetsbyran.se

En av fördelarna med att köpa en nybyggd lägenhet är förstås 
att allt är nytt, fräscht och färdigt in i minsta detalj. Lägenheterna 
skall ha en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. I 
samtliga lägenheter finns det gott om förvaringsutrymmen. 
Alla lägenheter kommer att ha balkong eller altan. Många av 
lägenheterna får en fantastisk utsikt över Gamlebyvikens 
inlopp och S:t Petri kyrka. Några lägenheter får dessutom 
kakelugn.

Det skall byggas fyra stycken treor om 85 kvm och åtta 
stycken fyror om 108 kvm vardera. I huset kommer det att 
finnas hiss och garage. Är ni intresserade av de här bostads-
rätterna kan ni vända er till Hanna Friberg på Fastighetsbyrån.

BOSTADSRäTTER 
MED cHARM

Nybyggande av 

Västervik är i stort 
behov av treor och fyror 
som ligger centralt

fOTO SARA WINSNES

BILD ATRIO ARKITEKTER VÄSTERVIK
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Tel. 070-555 69 03, 0493-200 87 Lars
Tel. 070-555 69 04, 0490-306 05 Alf

Schaktning • Planering • Grävning

070-858 40 55 | www.intressantahus.se

w w w. p l a t s o n . s e
PLÅT • SMIDE • PORTAR

BUTIK / INSTALLATION / SERVICE
ALLT INOM RÖR, VVS & BAD/POOLER

Kristinebergsg. 30
Tel. 0490- 309 62

www.vattenvarme.nu
peder@vattenvarme.nu

KONTAKT
ADRESS: Kristinebergsgatan 26-28, Västervik
TEL: 0490-170 66
ARBETSLEDARE: Mats Lind, 070-273 26 35
WEBB: www.kattkullensbyggab.com

kattkullens bygg ab utför allt inom byggarbeten, både större byggen och mindre 
reparationer. snickeri, kakelsättning och murningsarbeten är efterfrågade tjänster. 
liksom renoveringar av kök och badrum, vinterbonade altaner och fönsterbyten.

kattkullen Bygg AB

e som driver företaget är Conny Henriksson, 
Anders Henriksson och Christer Persson. 
Företaget grundades 1999, då de tre snickarna 
och numera delägarna slog ihop sina företag. 

Nu finns cirka 25 anställda och företaget känns lagom stort 
tycker Conny. 

Nyligen utökades styrkan med en arbetsledare, Mats Lind, 
som började den första augusti. 

- Jag blev tillfrågad när jag gjorde ett jobb för Kattkullens, 
berättar Mats.

e r f a r e n
Mats har lång erfarenhet av byggbranschen och började sin 
bana som snickare. Han har sedan hunnit med några stora 
anläggningsjobb i Norge under ett antal år, studerat bygg-
teknik på YTH, varit arbetsledare på Skanska och även haft 
eget företag. Nu har han alltså landat hos Kattkullens Bygg AB 
där han ska avlasta ledningen och arbetsuppgifter tycks inte 
saknas. 

Vad har du fått ta tag i hittills?
- Vi försöker hitta en struktur för tjänsten men vi har också 

väldigt mycket jobb på gång just nu. Bland annat murar vi upp 
stommen till en arkitektritad villa i Ekhagen, berättar Mats. Vi 
håller också på att bygga till huset hos Riddarhusläkarna. De 
har vuxit ur lokalerna och behöver mera plats.

f u n k i s  p o p u l ä r t
Kattkullens Bygg AB bygger för fullt och är på gång med 
ytterligare sju hus för närvarande. 

De bygger också en del för Engströms Bil. Bland annat en 
billackering i Linköping och en dialoganläggning för bilbe-
siktning i Västervik som nu står färdig. Tidigare har de också 
byggt Filmstaden och Holmströms bil.

Vad byggs det för hus i Västervik nu?
- Det är mer funkis och rakare linjer. Det byggs modernare 

hus än tidigare, säger Conny Henriksson.

D

BYGGER UT MED EN 
ARBETSLEDARE

0490-160 30 | www.stadtjanst.nu

Med över 35 års branscherfarenhet vet vi vad 
som krävs för att du som kund ska bli nöjd
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MÄTNING
OFFERT
MONTERING
GARANTI

Unik konstruktion!

Aluminium/Trä 
Dina mått - vår standard
Svensk tillverkning

NYHET!
Nu hos 

Dörrtjänst!

fAKTA
REKOpORT: 
Nya generationens vikport, ekonomiskt och miljö-
mässigt bra. Låga underhållskostnader och stora 
variationsmöjligheter. Stabil, stark och smidig att 
manövrera.

TANUMföNSTER: 
Byggt för att klara bitande, salta vindar och starka 
temperaturväxlingar. De ska också släppa in det 

De som tror att vi bara sysslar 
meD återvinning pratar skräp.

Visste du att Stena utöver återvinning, erbjuder en mängd 
olika tjänster och utbildningar inom avfallshantering. Vi 
hjälper dig med allt från rivning och skrotning till hantering 
av farligt avfall och miljölagstiftning.

Västervik 010-445 56 50
www.stenarecycling.se

KONTAKT
ADRESS: Box 369, Mogatan 5, Västervik
TEL: 0490-655 695
E-pOST: info@orsab.se
WEBB: www.orsab.se

med både rivning, sanering och håltagning
i verksamheten kan vi komplettera andra 

 företag, säger fredrik strand, Vd på 
ostkustens riv & sanering.

redrik startade upp för fyra år sedan och har nu 22 
anställda och mer breddad kompetens inom 
företaget. Nu finns arbetsledning, ekonomi och 
projektering på samma ställe vilket underlättar 

både vid planering och i kontakten med kunder. En nyanställd 
arbetsledare, Michele med bred erfarenhet inom bygg, service 
och organisation, finns också på plats för att upprätthålla 
företagets nya struktur.

- Just nu räknar vi på väldigt mycket till våren, säger han. 
Projekt som pågår i höst är bland annat en renovering i 

kvarteret Garvaren. Det är Tempelriddarnas lokal på Norra 
Varvsgatan som ska göras om till lägenheter. Ostkustens Riv & 
Sanering river och förbereder åt byggföretaget som sedan ska 
ta vid.

- Vi håller också på att plocka bort en hel våning för Aquavilla 
som behöver högt i tak, berättar Fredrik.
Just nu pågår också en sanering av damm hos Akzo Nobel 
som strävar mot en dammfri tillvaro. Utrustade med special-
dammsugare och dammstoppmedel förbättrar de arbetsmiljön 
i deras lokaler. 

- Jag är imponerad av kundkontakterna i Västervik, säger 
Fredrik. Det finns otroligt många trevliga företagare och våra 
anställda har goda kundrelationer och tar ansvar för det de gör. 

F

ALLT i ETT
FÖRETAG 
HOS ORSAB

NYTT LiV i TORNET

u planeras gamla vattentornet att byggas om och 
ge Västerviksborna fina lägenheter. Det blir nio 
lägenheter fördelade på tio våningar. Den övre 
blir en etagelägenhet på ca 190 kvm, de övriga 

blir 3:or på ca 80 kvm med balkong.
- Det kommer att bli minst sagt helt unikt boende med en 

fantastisk utsikt! Det modernt funktionella i kombination med 
de ursprungliga tjocka tegelmursväggarna av en kvalité som 
man inte finner idag. Skicket i övrigt är dock väldigt dåligt och 
projektet är en chans att bevara tornet för framtiden, berättar 
Richard.

 I bottenvåningen blir det förråd och en trappa upp, fort-
farande i granitfundamentet, blir det ett gemensamt utrymme, 
troligen en gym/spa-våning. Därefter tar lägenhetsplanen vid. 

Tornet kommer att bibehålla sin vackra tegelfasad fast med 
flera fönster samt en designmässigt ”lättare” tillbyggnad med 
bland annat en stor hiss och trapphus. Hissen kommer att gå 
direkt till varje lägenhet. Alla lägenheter kommer att få en 
fantastisk sjöutsikt då tornet är beläget på Kattkulleberget ca 
25 meter över havet.

N

fAKTA
Byggt: 1905. Arkitekt: Johan Gustaf Richert (1857-
1934). Höjd: 36 m (42 m med originalkupol.)
Basen: 23 m ö h.
KONTAKT: richard@rgranberg.com

Då Västervik har mycket radonmark bland annat runt Kattkul-
leberget har en gedigen undersökning gjorts som dock visade 
att värdena faller inom ramen för Boverkets normer. Men en 
radonsäker ventilerad bottenplatta planeras ändå in i om-
byggnationen.

- I slutänden blir det nog det minst radonpåverkade huset i 
stan, säger Richard med ett lätt skratt då han fått mycket frågor 
runt just radon. 

Ombyggnationen planeras och ritas tillsammans med 
Tommy Lyberg på Atrio Arkitekter i Västervik. Byggstarten är 
planerad till hösten 2012 med försäljningsstart redan under 
våren om tidplanen med bland annat detaljplanändring håller. 
En intresselista finns och intresserade kan vända sig direkt till 
Richard. 

det gamla vattentornet får nytt liv. 
richard granberg, affärskonsult 

och entreprenör, är i full gång med 
Västervik Water tower estate projektet.

BILD ATRIO ARKITEKTER
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Vår kunskap är  
din trygghet!
TanumsFönster levererar standard- 
produkter med U-värde 1,0 W/m2K.  
Produkterna är även  P-märkta och har  
många års rötskyddsgaranti tack vare  
djupimpregnering enligt NTR-B.

ENERG IMÄRKT  

DJUP IMPREGNERAD
ENLIGT 

I SO  9001
I SO  14001

Vikportar
Takskjutportar 

Gångdörrar
www.recoport.se

En riktigt bra  
garageportsaffär

CC Västervik 
Kristinebergsg. 27 
Telnr 0490-345 67 
Mobilnr 070-7734567

Välkommen in i butiken och  
utställningen för att se vårt  
breda utbud!

Köp en  

garageport inkl  

montage så får du köpa

portautomatik för  

2.995
:-!

(Gäller vid köp av port upp 

t.o.m 2500x2125 mm (bxh),  

värde fr 4.995:-.)

Dörrar med klimatpackning 
som klarar alla väder
Personliga uttryck, i kombination med stor detaljrikedom  
och en unik konstruktion, är kärnan i all vår formgivning.  
Ta till exempel vår unika klimatpackning som sluter tätt i två  
zoner samt vår extra packning runt trycke och cylinderbricka.

Läs mer om våra produkter på www.bordorren.se

Alla våra produkter är godkända enligt SFDK, Dörr- och fönsterindustrins egen kvalitetsmärkning 

Västerviks dörrtjänst jobbar i hela norra kalmar län, främst i Västerviks 
kommun och oskarshamn. mestadels utför de fönsterinstallationer

men också installationer av ytterdörrar, industri- och villaportar.

ETT FÖRETAG i
STARk TiLLVäXT

Västerviks Dörrtjänst

i är ett Crawfordcenter vilket innebär att vi an- 
svarar för monteringen och har fem års garanti på 
alla delar och på montaget. Det finns totalt cirka 
trettio Crawfordcenter i Sverige, berättar Percy 

på Västerviks Dörrtjänst.
- Vi jobbar med helhetslösningar. Det vi gör när någon 

kontaktat oss är att vi åker ut, mäter fönstren och dörrarna och 
hör hur de vill ha det. Vi monterar allting hos kunden så det är 
fullt färdigt. Sedan fraktar vi bort det gamla materialet.

Under våren har de bland annat färdigställt en renovering på 
Sturegatan där de bytt alla fönster och dörrar samt klätt 
takfoten med lamellskivor i körsbär. De har också satt upp nya 
räcken i aluminium. Percy är nöjd med resultatet.

- Det blev snyggt, säger han.
Det går bra för Västerviks Dörrtjänst och de har vuxit under de 
senaste åren.

-För ett och ett halvt år sedan var vi två anställda, berättar 
Percy. Nu är vi åtta personer som jobbar här.

Företaget har också alldeles nyligen köpt in en lastmaskin 
och finns fortsättningsvis tillgängliga även för snöplogning och 
lyfthjälp av olika slag.

l y c k a t  V a l
Margareta Wittberg bor i ett hus som är byggt 1928 och har 
fått samtliga fönster och dörrar bytta av Västerviks Dörrtjänst. 

V
Margareta hade kollat en del firmor för att jämföra och tyckte 
att Västerviks Dörrtjänst låg humant rent prismässigt. Hon 
gjorde då ett val hon är mycket glad för med facit i hand.  
Fönstren de valde passar bra på det gamla huset.

- Jag fick en bredare fönsterbänk i en stil som passar jättebra 
på det här gamla huset. Det blev mycket ljusare! Förslaget 
kom de med när de var här och tittade.

- De var trevliga och noggranna och det gick förvånansvärt 
snabbt, säger Margareta.

Margareta är också mycket nöjd med den praktiska aspekten. 
De valda fönstren har spröjs som går att plocka av vid fönster- 
tvätt. Något som därför gör proceduren mycket enklare än 
med de gamla fönstren.

Eftersom det fungerade så bra i kontakten med företaget 
fick de utökat uppdrag med bland annat byte av en altandörr. 
De upptäckte också en rutten tröskel och gjorde ett rejält 
arbete, berättar hon. 

- De har gjort ett gott underarbete också och man kan lita på 
att de är kunniga fackmänniskor som gör ett gott jobb till ett 
humant pris.

- Och de var punktliga! utbrister Margareta. Hade de sagt att 
de skulle komma en tid så gjorde de det.

vackra kustljuset. Energimärkta fönster. Finns i många ut-
föranden för att passa olika estetiska önskemål, både för äldre 
och moderna hus.

WEST cOAST WINDOWS: 
Kvalitetsfönster och fönsterdörrar i aluminium/trä. Höga krav, 
god design. En av deras fördelar är möjligheten att kombinera 
olika typer av fönster i samma karm (t ex fasta, glidhängda, 
sidohängda etc.) Detta gör att du kan få fönster helt efter eget 
önskemål. 

BORDöRREN: 
En ledande dörrtillverkare. Personliga dörrar som är smart 
tillverkade både vad gäller säkerhet och bra energivärde. 
Den finns i många snygga utföranden.

cRAWfORD GARAGEpORTAR: 
De har den största produktbredden och stort urval av 
modeller, färger och dekorytor. Energibesparande, säkra 
och av mycket god kvalitet.

KONTAKT
ADRESS: Kristinebergsgatan 27, Västervik
TEL: 0490-345 67
fAx: 0490-345 65
E-pOST: info@dorrtjanst.nu
WEBB: www.dorrtjanst.nu
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Storgatan 22, Box 275, 593 33 Västervik

Tel 0490-153 70 Fax 0490-199 37 Mob 070-378 70 56

E-post byggtjanstivastervik @telia.com

Stig Persson

www.fogelforshus.se

Krönsnäs 707,
59892 Vimmerby.
Tel 0492-105 99

info@prefabbetong.se

Vi tillverkar och monterar
BETONGELEMENT

Vi levererar det stål du vill ha,
i det utförande du behöver

Myresjöhus • Myresjöhus • Myresjöhus • Myresjöhus • Myresjöhus • Myresjöhus

Förenklar byggandet
www.lindab.se

låtson har funnits i Västervik sedan mars 2009 
och har vuxit till nio anställda hösten 2011, 
berättar Johan Rosengren, platschef i Västervik.

- Vi är mycket nöjda med hur utvecklingen har 
blivit, säger Johan.

Byggnadsplåtslageri utgör kärnverksamheten hos Plåtson 
sedan starten i Oskarshamn 1982. 

Byggnadssmide och industriservice är även två viktiga bitar. 
Industriservicen är den del som kräver mest flexibilitet och 
snabba ryck. Delvis är det kanske också den arbetsuppgiften 
som lett vidare till arbetet med industriportar. Att installera och 
reparera industriportar är uppgifter som tillkommit och som 
fått ta allt större plats. 

Vad har ni för projekt på gång?
- Just nu arbetar vi med ett stort objekt på Åbyhöjden i 

Gamleby. Vi håller även på att lägga nytt plåttak på Ellen Key 
Skolan.

P

KONTAKT
ADRESS: Timmergatan 8, Västervik
TEL: 0490-141 80
WEBB: www.platson.se

GAMLA HANTVERkSTRADiTiONER 
OcH SNABBA RYck

w w w. p l a t s o n . s e
PLÅT • SMIDE • PORTAR

er berättar att byggrätterna nu vunnit laga kraft 
vilket ger stora utvecklingsmöjligheter i Gertruds-
viks företagspark. Det handlar om ett område på 
120 000 kvadratmeter som ska bebyggas. 

Detaljplanen är flexibel, någon industriell verksamhet är inte 
aktuell.

Vad står närmast på tur?
- Vi kommer att bygga om ett av de gamla husen på 

området. Vi ska höja det till fyra våningar och göra bostads-
rätter där.

e X k l u s i V a  b o s t a d s r ä t t e r
Det är det gamla Tjusthemmet som ska byggas om och ges 
ytterligare en våning. 

P
- Huset ska rymma 22 bostadsrätter, från 2:or upp till 4:or. 

Det kommer att bli något utöver det vanliga med gemensam 
swimmingpool och spa-avdelning, berättar Per. 

På varje våningsplan ska det finnas ett gästrum. I källaren blir 
det både vinkällare och gym, något som annars inte är så 
vanligt i gemensamma bostadshus. Bostadsrättsinnehavarna 
kommer också att ha varsitt garage/carport. När huset är 
färdigställt planeras ytterligare ett i närheten.

- Det finns ett stort intresse på marknaden för de här 
bostadsrätterna. Vi räknar med att komma igång snart och att 
de ska stå färdiga för inflyttning nästa höst, berättar Per.
I övrigt sker tomtförsäljning fortlöpande och Alléhusen står helt 
färdiga i november. Försäljningen av Alléhusen pågår via 
Svensk Fastighetsförmedling.

GERTRUDSVikS 
NYA BOSTADSRäTTER

i de natursköna omgivningarna i gertrudsvik fortskrider planerna 
och byggnationen. med självklar närhet till bad, båt och härliga 

promenadstråk utökas antalet bostäder på området.
- området är populärt och restaurangen har kommit i gång och 
fungerar mycket bra, säger per karlsson, platschef i gertrudsvik.

Alléhusen klara, nya bostäder på gång  

KONTAKT
pLATScHEf: Per Karlsson
TEL: 0490-864 85, 070-328 58 46
E-pOST: per@gertrudsvik.se

Huset ska rymma 
22 bostadsrätter, från 
tvåor upp till fyror
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Med Mitsubishi Electrics värmepumpar kan alla villaägare enkelt sänka sina driftskostnader. Vare sig du har 
direktverkande el eller vattenburen värme så har vi en luft-luft eller luft-vatten värmepump som passar dig. 
Kirigamine ZEN, Kirigamine FD och Ecodan Next Generation är tre värmesystem du kan lita på i vinterkylan.

www.mitsubishivillavarme.se
Hitta din Mitsubishi Electric-återförsäljare på vår hemsida 
eller hos vår riksdistributör CanVac på www.canvac.se

Läs mer på

Kirigamine FD
I Kirigamine FD har vi utvecklat en värmepump som har 30% högre värme-
kapacitet jämfört med tidigare modeller. Till skillnad från traditionella värmepumpar 
bibehåller den dessutom sin värmekapacitet när utomhustemperaturen sjunker.

Kirigamine Zen
Luftvärmepumpen Kirigamine Zen för tankarna till ett modernt konstverk, 
en installation som väcker uppmärksamhet och förvåning.

inovationinnovation

designdesign

framtid
en installation som väcker uppmärksamhet och förvåning.

framtid
en installation som väcker uppmärksamhet och förvåning.

framtid
Ecodan Next Generation
Det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett 
behagligare inomhusklimat i hemmet. Den framtidssäkrade Ecodan-
tekniken ger maximal värme med minimalt energitillskott.

LUFTVäRMEPUMPAR 
ViNNER TERRäNG

örsäljningen av luftvärmepumpar har ökat allt mer 
under året. De är nu mer efterfrågade även till 
sommaren, berättar Jonas Bergman, VD i 
företaget. 

- Att ha luftvärmepumpen i gång under sommaren kan kosta 
cirka en krona per timme och luftkonditioneringen ger då skön 
svalka och komfort.

Nu under hösten installerar företaget ungefär en luftvärme-
pump om dagen, cirka sex stycken per vecka och fler om de 
hinner.

e n e r g i s n å l a  k o n t o r s m i l j ö e r
Kyl-Bergman arbetar också mycket med kontorsmiljöer, det 
kan bli ett hundratal under året. Där gäller ofta energisnåla 
lösningar med kombinerad luftkonditionering och värmepump 

F
som flyttar energin mellan rummen när det behövs. Vill du ha 
en jämn temperatur i huset så utjämnar den temperaturen 
mellan de rum som befinner sig i sol respektive skugga vilket 
ger ett behagligt inomhusklimat. Varje rum har sin egen 
inställning vilket är optimalt på kontor där anställda ofta vill ha 
olika temperatur i sin omgivning. 

s t a b i l t  f a m i l j e f ö r e t a g
De är Västerviks äldsta kylföretag och grundades 1970. 
Kyl-Bergman är ett stabilt familjeföretag som nu drivs av Jonas 
och Tina Bergman. De är totalt sju anställda, varav två 
montörer nyanställdes under våren. 

- Vi är lättillgängliga och kan även nås på jourtid, säger Jonas.
Under det närmaste året finns planer på att byta lokal då det 

kommer att behövas mer yta för butik/showroom. 

KONTAKT
ADRESS: Kristinebergsgatan 21, Västervik
TEL: 0490-215 51
E-pOST: info@kyl-bergman.nu
WEBB: www.kyl-bergman.nu

Ökad efterfrågan hos kyl-Bergman  

KYL-BERGMAN
LIVSMEDELSKYLA INDUSTRIKYLA KOMFORTKYLA VÄRMEENERGI

Kyl-Bergman har bland annat ordnat värme, kyla och 
varmvatten till Gränsö slottshotell. De arbetar främst med 
Mitsubishi Electric i större anläggningar. De har också 
installerat klimatanläggningar i Arbetsförmedlingens nya 
lokaler i det gamla polishuset samt i Länsförsäkringars nya 
kontorslokaler som numera finns i tre våningar och omfattar 
cirka 40-45 kontorsrum.

s e r V i c e  o c h  r e n g ö r i n g
Det är bra att se över värmesystemet inför vintern. Det är 
därför läge att passa på att göra rent sin luftvärmepump. 

- Vi utför service och rengöring av luftvärmepumpar. Det kan 
göra stor skillnad i effekt och strömåtgång, säger Jonas. 
Kontakta oss för kostnadsfritt förslag på hur vi kan göra om 
uppvärmningssystemet i er fastighet ur besparingssynpunkt.
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ANDERSSONS ELBYRÅ  

I ANKARSRUM AB

Dygnet runt Jour 0490-500 66
www.anderssonselbyra.se

anderssons elbyrå är ett gammalt släktföretag sedan 1930-talet. de har tre delägare 
varav två är aktiva i företaget. martin andersson är fjärde generationen elektriker 

i företaget och driver det tillsammans med sven-erik andersson.

ANDERSSONS ELBYRÅ
Personalen nyckeln till framgång

KONTAKT
ADRESS: Kungsvägen 26, 590 90 Ankarsrum
TEL: 0490-500 66
fAx: 0490-508 89
E-pOST: info@anderssonselbyra.se
WEBB: www.anderssonselbyra.se

jOURTELEfON: 0708-85 96 67

Din belysningsleverantör

www.hidealite.se

dagsläget finns tio anställda i åldrarna 22-63 år med en 
bred kompetens. De satsar också på fortutbildningar 
och kvalitet.

Martin är väldigt mån om att personalen trivs och 
tycker det är roligt, vilket också återspeglas gentemot kunder. 

- När personalen trivs märks det i arbetet, säger Martin.
Anderssons Elbyrå är medlemmar i EIO och har sedan 2006 

AAA i kreditvärdighet, vilket är en trygghet för kunderna.

j o u r  d y g n e t  r u n t
Varje anställd elektriker har egen servicebil och med nio 
servicebilar ute täcker de ett brett område. Deras uppdrag 
sträcker sig från Ukna ner till Misterhult. De tar inga större 
entreprenader utan vill få tid till mindre kunder. Anderssons 
Elbyrå har också jour dygnet runt, något som kanske är ovanligt 
i branschen.

Företaget har nyligen införskaffat en fibersvets för att kunna 
vara snabbt på plats för att fixa akuta fiberarbeten i datanät.

s ä k e r h e t s m i l j ö e r
Nu finns en arbetsledare inom data/telesegmentet. Det är 
Daniel Johansson som har mångårig erfarenhet inom firman 
och nu tar steget att bli arbetsledare. Han arbetar bland annat 
med inbrottslarm, brandlarm och passerteknik. Det är en tjänst 
som efterfrågas rätt flitigt vid till exempel åsknedslag. Efter den 
senaste tidens åsknedslag har det varit en del utslagna larm. 
Ibland är det snabba, lite enklare åtgärder, ibland har anlägg-
ningen tagit mer stryk och hela centralen måste bytas och 
programmeras upp.

l å n g V a r i g t  s a m a r b e t e
Bostadsbolaget har avtal med Anderssons Elbyrå och har 
under flera år samarbetat med dem. Det rör sig om driftfrågor, 
installation och reparation av säkerhetsanläggningar.

- Vi har ett tätt samarbete som fungerar bra och det blir korta 
vägar och smidigare mot kunden, säger Lennart Olsson på 
Bostadsbolaget. 

l e d - b e l y s n i n g
Just nu är det mycket jobb med takvärmeanläggningar, upp- 
drag från fastighetsägare som inte vill ha sina tak sönder-
sprängda av is under vintern. De arbetar också mycket med 
belysning av utomhusmiljöer. Med LED-belysning går det att 
skapa olika ljusscenarion och få häftig mark- och fasadbelysn-
ing. Martin åker ut och tittar på platsen och lämnar ett grafiskt 
förslag på slutresultat. 

i

        När personalen trivs 
märks det i arbetet

www.thornlighting.se

83x50mm SE Advert_01.indd   1 07/10/2011   11:02
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maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som reglerar hur 
bygglovprövningen och den tekniska prövningen av en 
byggnad ska gå till. Lagen innebär ingen förändring av 
det som tidigare krävts lov för. 

- Den nya lagen ställer mer krav på redovisning i ett tidigare 
skede i byggprocessen. Innan lov kan lämnas ska bl.a. visas att 
byggnaden är tillgänglig och det måste anges vem som ska 
vara kontrollansvarig för arbetena. För en snabbare handlägg-
ning bör alla handlingar lämnas in från början, förklarar Marita. 

 
b y g g l o V  b e V i l j a t
Enligt den nya lagen ska svar på lovansökan lämnas inom 10 
veckor från att en komplett ansökan lämnats. Du får ett 
meddelande från miljö- och byggnadskontoret när ansökan 
anses fullständig. När lovet är klart måste det finnas ett 
startbesked innan byggnadsarbetena kan påbörjas liksom att 
det måste finnas ett slutbesked innan du får använda bygg-
naden. 

- Vi kommer i de flesta fall kalla till ett tekniskt samråd innan 
vi kan lämna ett startbesked och i samband med det kommer 

i
vi även ta ställning till behovet av arbetsplatsbesök. Innan 
slutbeskedet måste vi ha ett slutsamråd på plats så vi kan ta 
ställning till om samhällskraven är uppfyllda.

b r e d  V e r k s a m h e t
Miljö- och byggnadskontoret arbetar med en lång rad om- 
råden. Förutom bygglov och byggnadstekniska frågor, ingår 
även frågor som rör bl.a. naturvård, miljö- och hälsoskydd, 
alkohol och livsmedel i verksamheten. 

Ta gärna en tidig 
kontakt med oss för att 
veta vad du får bygga, 
vad du ska lämna in 
för underlag eller för 
att diskutera bygg-
tekniska frågor

KONTAKT
ADRESS: Lunnargatan 1, Västervik
KUNDTjÄNST: 0490-25 48 11 
öppETTIDER: kl. 07.30-16.00

Du är välkommen att kontakta handläggarna, tele-
fontider finns på www.vastervik.se. För att vara säker 
på att träffa rätt person bör du boka tid för möte.

INfO OcH ByGGLOV pÅ NÄTET
Du kan hitta mer information kring bygglov och 
byggnadstekniska frågor via nätet på kommunens 
hemsida www.vastervik.se eller på Boverkets hem- 
sida www.boverket.se.
På kommunens hemsida kan du hämta hem ansök-
ningsblanketter m.m. och under hösten kommer 
miljö- och byggnadskontoret att införa en möjlig-
het att söka lov via nätet om du har e-legitimation. 

MiLjÖ- OcH 
BYGGNADSkONTORET 

Din kontakt vid bygglov  

om du till exempel ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användningen av en 
byggnad inom Västerviks kommun ska du vända dig till miljö- och byggnadskontoret.

- ta gärna en tidig kontakt med oss för att veta vad du får bygga, vad du ska lämna 
in för underlag eller för att diskutera byggtekniska frågor, 

säger kommunens bygglovchef marita eriksson. 

VäSTERVik MiLjÖ & ENERGi 

anna Karlsson och Emil Holm flyttade in i en 
liten villa på Högalundsgatan i Västervik för 
ungefär ett år sen och har nyligen installerat 
fjärrvärme.

- Tidigare hade vi direktverkande el och en luftvärmepump 
och det blev väldigt dyrt. Eftersom vi har vattenburen värme i 
huset tidigare så blev det också rätt smidigt med installationen. 
Vi behövde inte byta ut elementen, berättar de.

j ä m f ö r d e  a l t e r n a t i V
När de tittade på alternativ spelade miljöaspekten viss roll. Att 
uppvärmningen tar tillvara förbränningen från värmeverket 
kändes bra. De jämförde också med bergvärme som var flera 
gånger dyrare i installationskostnad.

- Vi fick ett erbjudande om gratis offert och eftersom det 

H

- fjärrvärme ger en jämn och bra temperatur, är underhållsfri och fungerar väldigt bra. 
det är ett ekonomiskt alternativ jämförbart med bergvärme, berättar 

jörgen karlsson på Västervik miljö & energi.

fanns fjärrvärme i gatan så låg anslutningen på en vettig 
prisnivå, säger Hanna.

- Det är smidigt och håller en jämn värme. Vi behövde bara 
ställa in en behaglig grundtemperatur, sedan sköter det sig 
själv. De kom ut från Västervik Miljö & Energi för att hålla en 
genomgång med oss igår, berättar Emil som tycker det 
fungerat bra.

Det enda som inte är klart nu är en kåpa över rören som inte 
är på plats och asfalten utanför som ska läggas. Sedan återstår 
bara att se hur stor skillnad det blir i uppvärmningskostnad 
framöver.

Det är smidigt och 
håller en jämn värme

DET fINNS TRE fjÄRRVÄRMENÄT 
I KOMMUNEN:
VÄSTERVIK: 
2 504 leveranspunkter varav 2 036 villor
230 km kulvertledning

GAMLEBy:
416 leveranspunkter varav 345 villor
45 km kulvertledning

ANKARSRUM:
145 leveranspunkter varav 120 villor
16 km kulvertledning

Priset för uppvärmning och varmvatten i en villa med 
förbrukning på 20 000 KWh är 14 285 kr per år. Det är 
detsamma som 71 öre per KWh. Priset är inklusive moms 
och fast avgift.
Inom Västervik Miljö & Energi AB fjärrvärme är det 
22 personer på produktion och 5 personer på distribution. 

Värmeverket har serviceavtal med ca 1 300 villakunder. 
Västervik Miljö & Energi AB är ett av Västerviks Kom-
muns helägda bolag.

fOTO SARA WINSNES
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Vi finns
hos

Moore!

Golven är lackerade 
med svart hangarlack
som ger ett tufft intryck
och är slitstarkt för att
klara klackar och annat

MOckFjäRDSFÖNSTER

KONTAKT
ADRESS: Allén 80, Västervik
TEL: 020-43 00 00
E-pOST: glenn.klasson@mockfjards.se

På bilden ovan: Glenn Klasson, Magnus Cand- 
low, Jesper Claesson, Anders Åkesson, Michael 
Ljungkvist (Thomas Stenborg, nyanställd och 
på kurs vid fototillfället). 
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å Mockfjärdsfönster i Västervik huserar ett glatt gäng. När jag kommer dit är det 
Glenn Klasson, Magnus Candlow, Jesper Claesson, Anders Åkesson och Mikael 
Ljungkvist som tillsammans kommer körandes och öppnar butiken efter lunch. 
Glenn Klasson sadlade om från jobb inom vården för sju år sedan och drog igång 

Kalmardistriktet för Mockfjärdsfönster.
Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det roligaste med jobbet är att jag får träffa mycket människor och så många nöjda kunder. 

Det känns bra att kunna hjälpa dem med fönsterbyten till bättre inomhusklimat. Jag har hamnat 
på rätt plats nu, berättar han.

Han har nu fem anställda där Glenn och de övriga fem säljarna förser de 17 montörerna i 
Kalmar-distriktet med jobb. Det går bra och norra Kalmar vann Årets distrikt 2009. Då firade de 
genom att tävla i gocart och avsluta dagen med hyrd bastu på Lysingsbadet. 

Glenn startade upp Västerviksbutiken för ett år sedan eftersom det gick så bra även i Väster-
viks kommun.

- Killarna är jätteduktiga och noggranna, säger Glenn. De kommer på utsatta tider och utför 
jobben ordentligt. De är utbildade inom det här allihop. Erik Numan, på marknadsavdelningen, 
berättar att Glenn Klasson är en av Mockfjärdsfönsters mest framgångsrika agenter i Sverige.  

- En anledning till att det går så bra är att han sprider en bra stämning i distriktet. De har kul 
tillsammans och har också ett jättebra montageteam som gör att kunderna rekommenderar oss!

P
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www.tibrokok.se

ETT OVANLIGT BRA KÖK

www.nordhem.se

Exklusiva handdukstorkar

-20%
   t.o.m 19 / 12

Vi finns
hos

Moore!

KONTAKT
ADRESS: Allén 72, Västervik
TEL: 0490-332 79
WEBB: www.moorestore.se

utiken MOORE har fått något som ser ut att 
vara ett drömuppdrag. Pärnilla berättar att hon 
med relativt kort tidsram fick ett uppdrag att 
helinreda en lägenhet på Tändstickan. Riktlinjerna 

var att det skulle vara häftigt och fräscht. Allt skulle hottas upp. 
Den skulle stå klar efter cirka 6 veckor.

I uppdraget ingick även att införskaffa passande glas, tallrikar, 
skärbrädor, handdukar, handdukshängare och andra detaljer.

s p ä n n a n d e  l ö s n i n g a r
Pärnilla har gjort en grundlig renovering. Hon började med att 
låta lackera golven med svart hangarlack vilket både ger ett 
tuffare intryck än de tidigare ekgolven och är slitstarkt för att 
klara klackar och annat. I entrén lades stenplattor. 

I köket byttes bänkskivorna ut mot vita skivor i komposit-
material och speglar sattes på baksidan av köksön ut mot 
vardagsrummet för att ge ett rymligare intryck. Bänkskivorna 
fick levereras med lyftkran via balkongen. 

Soffan valdes i en orange färg. Tillsammans med den rosa 
mattan tycks det vågat men Pärnilla har lyckats med det 
häftiga valet och binder ihop det till en helhet genom kuddarna 
i soffan. Fåtöljerna är tillverkade för hotell, bekväma och 
smidiga i storleken.

Många detaljer har bytts ut för ett snyggare helhetsintryck, 
till exempel blandare, lampor och lysknappar. De vita laminat-
dörrarna är nu sprutmålade och har nya handtag.  

För att få ett enhetligt tema valde Pärnilla att genomgående 
använda sig av metall. Till exempel valdes lampor och lyktor i 
koppar och mässing.  

En vinkammare med glasdörrar installerades. Något som 
inte alls hör till vanligheterna i en lägenhet. Den speglar 
ägarens vinintresse och blev mycket uppskattad.

I badrummet sattes vitt kakel på väggar och golv och även 
fogarna är vita. Tillsammans med svarta granitskivor ger det 
utrymme för härliga färger på handdukar och badlakan.

Eftersom det var dåligt med förvaringsutrymme valde 
Pärnilla också att installera tuffa Montana-garderober från 
Italien.

u t e m i l j ö
Lägenheten har tre balkonger och de har inretts för olika 
ändamål. Balkong I har plastgolv och matmöbel för frukost i 

B

morgonsolen. Balkong II vetter mot stan och följer det övriga 
loungetemat med soffgrupp i bambu och en tålig gummimatta. 
Passar utmärkt för en kvällsdrink. Balkong III har fått konstgräs 
på golvet och låga loungefåtöljer som en skön och avkopp-
lande oas.

d e n  f ä r d i g a  l ä g e n h e t e n
Trots tidspressen fanns allt på plats när tidsramen nåtts. 

- Allt pågick nog till två minuter innan de kom för att 
inspektera lägenheten, men allt fanns på plats. Till och med 
toalettpapper, berättar Pärnilla.

Mikael Sjödahl som gjort beställningen berättar att de 
funderat mellan flera inredningsföretag och fått tips om Moore. 

- De vann genom Pärnillas engagemang, drivkraft och 
personlighet, säger han.

Tanken var att få en personlig lägenhet som var lämpad för 
både privat bruk och representation och Mikael är oerhört nöjd 
med resultatet. Själv är han lite extra glad för vinkammaren.

- Responsen hos besökare visar också att de blivit oerhört 
imponerade, säger han.

Mikael berättar att han och Pärnilla kommer att ha flera 
projekt på gång tillsammans i Västervik.  Hans uppmaning till 
andra som går i inredningstankar är:

- Våga mera och låt Moore ta hand om inredningen så får ni 
en upplevelse utöver det vanliga! Ta chansen, det blir helt 
fantastiskt!

MOORE LiViNG
Trendigt, snyggt, vågat!

när kunden tillåter tar pärnilla moore ut svängarna och bjuder på en upplevelse 
utöver det vanliga. har homestyling kommit för att stanna även i Västervik?

KAMPANJPRIS!

3.495,-3.495,-
Gäller t.o.m. 30/11 2011.
Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Akita Tak-
duschset

komplett med 
duschtermostat
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är den gamla silon i Västervik revs antogs en ny 
detaljplan för området. Riksbyggen kunde då 
börja göra nya planer för området. Ett förslag har 
nu tagits fram och kommer att lämnas in till 

kommunen under hösten. 
Riksbyggen har tidigare byggt bostäder på Tändstickan men 

tycker sig se en viss skillnad i efterfrågan av bostäder på stads- 
sidan. Det finns ett stort intresse och det har redan bildats en 

lång kö av intressenter, berättar säljare Kenneth Carlsson på 
Riksbyggen.

- Vi är väldigt glada över den positiva responsen, säger 
han. Husen kommer att ligga cirka 20 meter från kaj-

kanten och ger totalt ett sextiotal lägen- 
heter. Enligt förslaget innebär första 
etappen de tre punkthusen närmast kajen. 

De ska börja produceras först om intresse 
finns. Punkthusen kommer att bli fyra våningar 

höga med varsitt centralt beläget trapphus och cirka 
25 lägenheter. Etapp två är lamellhuset i bakkant, mot 

Slottsholmsvägen. Det kommer att bli ett femvånings 
suterränghus i vinkel som rymmer cirka 40 lägenheter.

h a V s n ä r a
Läget vid havet tas tillvara och alla lägenheter kommer att ha 
rymliga balkonger eller, som de översta lägenheterna i punkt- 
husen, öppna terrasser högst upp med utsikt över vattnet.

N
- Riksbyggen håller alltid en hög standard kvalitetsmässigt, 

säger Kenneth.
Det blir förstås modern produktion och yteffektiva lägen-

heter, mestadels med öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum. Husen kommer att rymma allt från tvåor till 
femmor och kommer att variera i storlek mellan cirka 60-120 
kvadratmeter.

Utemiljön med sitt fantastiska läge kommer att få en mer 
naturlig strandpromenad. På tomten ska också det mesta av 
bostadsrättsinnehavarnas parkeringsbehov rymmas. 

Riksbyggen förvaltar idag närmare trettio bostadsrätts-
föreningar i Västervik och Gamleby.

De två föreningar som nu planeras kommer naturligtvis att 
förvaltas långsiktigt, tryggt och hållbart i samverkan med 
föreningens styrelse.

KONTAKT
INTRESSEANMÄLAN:
Det går att anmäla intresse för bostad i bostads- 
rättsföreningen Hamnmagasinet via Riksbyggens 
hemsida eller genom att kontakta säljaren per 
telefon.

Säljare: Kenneth Carlsson
Tel: 011-21 95 06
Webb: www.riksbyggen.se /hamnmagasinet 

BOSTäDER MED
FANTASTiSkT LäGE

nu lever det centralt belägna kvarteret magasinet vid skeppsbrokajen i Västervik upp. 
här planerar nu riksbyggen för nya lägenhetshus med bostadsrätter.

Husen kommer att 
rymma allt från tvåor till 
femmor och kommer att 
variera i storlek mellan 
cirka 60-120 kvmfO

TO
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Sverige firar i år 5-årsjubileum och i Västervik 
har vi funnits sedan våren 2008. Vi är den i särklass snabbast växande mäklarkedjan i 

sverige och vi har redan hunnit bli sveriges tredje största med cirka 140 kontor 
i hela sverige. i Västervik är vi en av de tre dominerande mäklarföretagen.

TRYGG OcH BRA 
BOSTADSAFFäR

Försäkra dig om en

KONTAKT
ADRESS: Storgatan 10, 593 30 Västervik
TEL: 0490-69 250
E-pOST: vastervik@lansforsakringar.se
WEBB: lansforsakringar.se/fastighet

i som jobbar hos oss är Anette Eliasson (ägare 
och fastighetsmäklare), Ulf Sjöholm (ägare och 
fastighetsmäklare), Kerstin Severin, mäklarassist-
ent och Lennart Danielsson, fastighetsmäklare. 

Tillsammans bildar vi ett väl sammansvetsat team med över 40 
års mäklarerfarenhet, vårt mål är alltid att se till att våra kunder 
gör bästa möjliga bostadsaffär, oavsett om det är en stor eller 
liten, dyr eller billig bostad som ska köpas/säljas. För oss är 
varje kund den viktigaste!

 
V i  r e d e r  u t  f r å g o r n a
Det är många frågor som dyker upp inför en försäljning. Ska 
jag renovera innan jag säljer? Kan jag göra något för att på- 
verka priset? Vad ska jag tänka på inför visning? Hur mycket 
skatt blir det? 

 Vi utför även värderingar i samband med bodelningar, bo- 
uppteckningar och omläggning av lån. Vi kan hjälpa till med 
skrivuppdrag, upprättande av gåvohandlingar, skatteuträkning 
gällande fastigheter och bostadsrätter mm. Vi ställer upp med 
rådgivning i alla frågor som hör boendet till.

 
s a m l a d e  r e s u r s e r
Genom vårt unika koncept och samarbete med Länsförsäkrin-
gar kan vi erbjuda konkurrenskraftiga villkor på såväl bank som 
försäkring. Sedan en tid tillbaka har vi samlat bank, försäkring 
och fastighetsmäklare i våra nyrenoverade och lättillgängliga 
lokaler mitt i Västervik. Här finns allt du behöver när du ska 
köpa eller sälja bostad, den perfekta lösningen för våra kunder!

V

OM OSS
LENNART DANIELSSON:
Fastighetsmäklare som jobbar 
med skogsfastigheter och häst-
ställen.

ULf SjöHOLM: 
Fastighetsmäklare 
som jobbar med villor, 
fritidshus, tomter och 
kommersiella fastigheter.

ANETTE ELIASSON: 
Fastighetsmäklare som jobbar 
med villor, fritidshus, bostads-
rätter, tomter och kommersiella 
fastigheter.

KERSTIN SEVERIN: 
Mäklarassistent som med 
glädje alltid hjälper dig i 
din husaffär.
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några kalla vintrar ger lätt ansträngd ekonomi om man inte sett över sitt värmesystem. 
är du lite förutseende under hösten kan det ge dig mera pengar kvar efter vintern. 

det går ofta att göra besparingar på 50-80%, berättar peder johansson 
på företaget Vatten & Värme i Västervik.

PENGAR ATT SPARA

KONTAKT
ADRESS: Kristinebergsg. 30, 593 61 Västervik
TEL: 0490-309 62
fAx: 0490-351 10
E-pOST: peder@vattenvarme.nu
WEBB: www.vattenvarme.nu

os Vatten & Värme råder full aktivitet när 
höstens alla badrumsrenoveringar tar fart. Det 
är extra populärt att göra i ordning sina badrum 
under hösten. Det är också nu det finns 

kampanjer med bra priser vilket kanske ökar trycket något. 
Kampanjerna återkommer under våren och då drar det i gång 
nya renoveringar.

k o s t n a d s k a l k y l
En annan viktig arbetsuppgift under hösten är att på kunders 
uppmaning komma ut och se över deras värmesystem innan 
vintern sätter in.

- Vi åker ut och ser över vilka besparingar som kan göras och 
gör en kostnadskalkyl, säger Peder.

Ett exempel är byte av cirkulationspump. Där finns några 
hundralappar att spara varje år. Förbrukningen kan variera 
mellan 350 och 800 kronor beroende på befintlig pump, 
medan en modern pump idag är nere på cirka 100 kronor per år.

b e r g V ä r m e  p o p u l ä r t
Vanliga och efterfrågade värmesystem är bergvärme och 
luftvärmepump. Bergvärmen har högre installationskostnader 
men är mycket populär. Luftvärmepumpen är billigare vid 
installation och ger likvärdig besparing. Det som kan bromsa 
efterfrågan på luftvärmepumpar något är utedelen som 
behöver en lämplig placering, kanske till bergvärmens fördel.

- Är du lite förutseende kan även små förändringar ge 
skillnad i plånboken, säger Peder.

Det viktiga är att se efter vad som behövs hos just dig och 
serva systemet inför vintern. Det kan röra sig om service av 
element och justeringar av termostater. 

- En sak som kan sänka kostnaden oerhört är att hålla ”rätt” 
temperatur inomhus.

Just nu pågår också ett lite mer ovanligt jobb, ett vattenpro-
jekt i Gudingen. Sju hushåll ska förses med kommunalt vatten 
och Vatten & Värme arbetar därför med en sjövattenmatning 
som sänks med vikter. Projektet pågår nu och beräknas vara 
färdigt i slutet av oktober.

H

un-Britt och Bert Svensson i Piperskärr har anlitat 
Vatten & Värme för att sätta in en CTC luft/vatten 
värmepump för vattenburna element. De hade 
tidigare en gammal oljepanna från -74. Nu har de 

haft sin CTC i nästan ett år. 
Hur tycker ni det fungerar?

- Installationen gick snabbt och bra och det här är mycket 
bättre. Vi har kvar de gamla elementen och nu behöver vi inte 
tänka på uppvärmningen, berättar Bert. Normalt går uteaggre-
gatet och pannan skjuter till när det behövs. Det är lätt att 

G
MiNSkAD FÖRBRUkNiNG

Nu har vi jämnare 
värme hela tiden

justera temperaturen. Vi har två rum där vi vill ha lite svalare så 
där ska vi installera ett reglage så vi kan sänka värmen i just de 
rummen. 
Någon skillnad i förbrukning?

- Det gick åt mycket mer med oljepannan. Är det soligt och 
varmt ute nu så slår elementen av. Vi har en kännare i köket 
som reglerar mot aggregaten. 

Hur märks det ekonomiskt?
- Nu är det lite lägre pris även under vintern och jämnare 

värme hela tiden. Totalt sett kan det nog röra sig om en 
besparing på ungefär 65 %. Kanske ännu mer eftersom vi eldar 
med braskamin också, både för att det är trevligt och för att 
hålla energikostnaden nere.

PASSA PÅ NU!

KAMpANjpRISER pÅ UTESpA 

fRÅN 39.900 kr
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 www.lksystems.se

Nya CTC 

EcoHeat!

Nyhet! Sveriges effektivaste värmepump. 
Nu med pekskärm.

Svenskt rekord i effektivitet: 5,04 i COP • Upp till 80 % lägre värme
kostnader • Dubbelt så mycket varmvatten • Pekskärm i färg • Energyflex

www.ctcvarme.se

Svenskt rekord i effektivitet, 5,04 i COP  • Upp till 80% lägre värmekostnader   

• Dubbelt så mycket varmvatten • Pekskärm i färg • Energyfl ex

R Ö R    B O T T E N V E N T I L E R   
B L A N D A R FÄ S T E N    TÄ C K B R I C K O R    K O P P L I N G A R

www.trio-perfekta.se

- värmer och kyler 
- Effektiv varmvattenberedning 
- användarvänlig 
- Diskret 
- miljövänlig 
- upp till 70% lägre energikostnad

NIBETM SPLIT LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP

FÖR DIG SOM VILL HA BÅDE VÄRME OCH KYLA

Värmepumpen som 
anpassar sig

Bosch EHP LW Compress

C
C
J

Vill du kunna utveckla ditt boende 
i framtiden, utan att redan idag 
bestämma exakt hur? Då är jord-/
bergvärmepumpen Bosch Compress 
rätt val. Den är förberedd för anslut-
ning av både radiatorer och golv-
värme, pooluppvärmning och frikyla. 
Eller solpaneler. 

www.boschvarme.se

Kristinebergsgatan 30
tel. 0490-30962
www.vattenvarme.nu

Nu finns Blombergs 
Måleri i Västervik!

lombergs Måleri drivs av Annelie och Lars 
Blomberg och har 21 medarbetare. Huvudkon-
toret finns i Linköping och nu finns även en filial 
med två anställda i Västervik sedan några 

månader tillbaka.
Företagets affärsidé är att leverera måleritjänster av hög 

kvalitet, erbjuda en bra arbetsmiljö för sina anställda och verka 
för minskad miljöpåverkan. 

År 2008 utsågs Blombergs Måleri till årets Gasell-företag, 
ett välskött företag i stark tillväxt.

- Vi har gedigen erfarenhet och utbildning inom företaget. 
Både privatpersoner och företag anlitar oss och vi utför alla 
typer av måleriarbeten, berättar Annelie Blomberg.

Med ROT-avdraget har du möjlighet att anlita företagets 
professionella målare till halva kostnaden, summan dras av 
direkt på fakturan. När du anlitar professionell hjälp för 
husarbeten får du dra av halva kostnaden upp till ett maxbe-
lopp av 50 000 kronor. Beloppet är individuellt så två delägare 
till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med 
sammanlagt  100 000 kronor per år. Mer information hittar du 
på www.skatteverket.se

B

KONTAKT
TEL: 0490-107 55, 0708-38 39 81
E-pOST: info@blombergs-maleri.se
WEBB: www.blombergs-maleri.se

FRäScHA UPP 
HEMMA?

20% rabatt
på hela vårt

duschsortiment
Gäller
t.o.m. 

31/12 ed sonen Sigge 1 ½ år är det lätt att tro att det 
finns fullt upp att göra i huset ändå. Projektet 
har gett dem mer arbete än de tänkt sig, men 
det har varit värt allt jobb tycker Ulf.

I samarbete med lokala entreprenörer har drömmen vuxit 
fram och resulterat i ett robust hus med mycket trä och 
speciella detaljer. En öppen spis har murats centralt i huset, 
tillsammans med trappen, för mesta möjliga värmeutvinning. 
Ekgolvet, beställt direkt av ett hyvleri, har de oljat och vaxat 
själva. De har valt att installera ett KNX-system vilket ger stora 
möjligheter i programmering av lampor, värme och musik-
anläggning. 

f l e r  m ö b l e r  i  p l a n e r i n g s s t a d i e t
Ulf och Linda har gjort väldigt mycket själva och när det inte 
fanns möbler som passade huset bestämde de sig för att lösa 
det.

-  Linda designade möblerna, jag gjorde ritningarna i CAD 
och sedan lade vi tillverkningen på ett företag i Lettland. 

Prototyper är framtagna, huset är möblerat i New England-
stil med de egna möblerna och marknadsföring och försäljning 
av de nyframtagna möblerna är på gång. 

- Hittills finns TV-bänk, sängbord, sänggavel, hurtsar, ett lite 
lägre lounge-bord och en vägghylla. Ytterligare 5-6 möbler är 
på planeringsstadiet och kommer med all säkerhet att nå 
marknaden på sikt.

Katten Atlas fann sig snabbt tillrätta och skaffade nytt 
umgänge. Han gillar det skogsnära läget och umgås numera 
med fasanerna om dagarna.

M

HUSBYGGE OcH 
MÖBELDESiGN

när huset var färdigbyggt fanns inte 
möbler som passade. då bestämde sig 

ulf Qviberg och linda gjörloff att 
fixa dem på egen hand!

fAKTA
fAMILj: Ulf Qviberg, Linda Gjörloff, Sigge 
Gjörloff 1 ½ år och katten Atlas.
BOR: I unikt lösvirkeshus, byggt 2008 på Kanal-
viksvägen i Västervik.
AKTUELLA MED: Designar och låter bygga 
en helt ny möbelserie i New England-stil.
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VÄSTERVIK Ljunghedsvägen 1
Mån–fre 10–19, lör 10–16, sön 11–16 

Tel. 077-520 00 00 • www.biltema.se Varför betala mer?

Fjärrljus
Runt fjärrljus. Lamphus/sarg av plast. 
190 mm. Halogenlampa 55 W (H11, 
12 V). Stenskottsskydd. E-märkt. 
42-362

389:-

Verktygslåda
Med 85 delars verktygssats. Av lack-
erad stålplåt. Vikt: 12,5 kg. Mått: 47 x 
21,5 x 20,5 cm. 
71-004

999:-

Bältesstol
ECE 44/04-godkänd, för barn 15–36 
kg (ca. 4–12 år). Endast avsedd för 
framåtvänd användning i fram- och 
baksäte. 
39-928

299:-

Fjärrljusramp
Med vita, ovala lampor, ställbara i höjd/sidled. Fördragna 
kablar i ramen. Levereras med H11-lampor (12V 55W). 
E-märkta. 
42-374

749:-

Bilbatteri
Täta och underhållsfria batterier för 
bil och båt. 
80-2607

599:-

äLSkAR MOTORER
Vad än jan johansson har företagit sig med motorer, så har det alltid 
satt avtryck och lett till utveckling. I dag är det främst modellflygplan 
och hans vackra ferrari testarossa som gäller för janne.

7  Bilguiden

KURIOSA
• Jan Johansons individuellt största framgång som 
speedwayförare är en sjätteplats i SM 1977. 
• De mest kända speedwayförarna som Jan har me-
kat åt är Per Jonsson, Erik Stenlund, Jan Andersson, 
Jimmy Nielsen och Bengan Jansson.
• I Ferrarin sitter en femlitersmotor på drygt 400 hk.

janne förändrade speedwayvärlden

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS 

1973 byggde Jan Johansson i Gamleby den första 
prototypen till en fyrventilad speedwaymotor. Hans 
utveckling ledde sedan till en revolution inom sporten och 
inom bara ett par år så hade alla etablerade fabriker 

motsvarande motorer ute också.
– När jag började bygga och trimma var reglerna för motorerna 

mycket enklare. Varefter jag byggde och utvecklade, så förbjöd 
de det i nya regelverk. I dag är en speedwaymotor mycket mer 
begränsad än vad den var då, berättar Janne.

Fram till mitten av 1990-talet trimmade Janne till flera av den 
tidens största speedwayåkare och hann han även med att utveckla 
en fyrtaktsmotor till motocross på uppdrag av Huskvarna. 1994 
satte dock tidsbrist stopp för det som då var en ren fritidssyssla.

– Sedan dess har jag bara gjort enskilda ströjobb, säger Janne.
Men hans intresse för motorer har bestått. Numer är det 

modellflygplan som gäller.
– När jag slutade att trimma speedwaycyklar slog jag ihop en 

gammal pojkdröm (bygga modeller) med mitt största intresse 
(motorer).

Janne köpte därför en skalenlig tredjedelsmodell efter originalet 
till flygplanet Gere Sport 1931 och byggde ihop. Dubbeldäckaren 
mäter 2,5 meter mellan vingspetsarna och Janne har byggt en 
fyrcylindrig vattenkyld skalakopia av originalmotorn till den. Janne 
har även byggt en encylindrig fyrventilad motor med kompressor-
matning. 

– Den är på 15cc, utvecklar 4,5 hk och går lika fort uppåt som 
rakt fram. Det är mycket svårare att bygga smått. Exempelvis är 
tändstiftet M5-gängat, skrattar han.

1
– Det som driver mig i 

byggena är att utveckla 
något som är extremt och 
som inte finns att skaffa på 
annat sätt. På köpet har jag 
ju dessutom fått lärt mig att 
flyga modellflygplan och det 
är riktigt skoj, även om det tog några år innan man blev bra på det.

En annan stor fritidssysselsättning är den röda ögonstenen, 
Jannes Ferrari Testarossa av 1988 års modell, som han köpte 2004.

– 12 cylindrar och en helt unik motor. Vad mer kan man begära? 
Det går att köra från 30 till 300 km/h på samma växel utan att det 
hugger. Att ligga i stan på femman i 300-350 varv är inga 
problem.

Årligen blir det cirka 200-300 mil i Testarossan för Janne. Och 
mest ser han fram emot träffarna på Mantorp.

– Då får man ju också testa att bilen varvar ur som han ska, 
skrattar Janne Johanson.
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TORGNYS FROGEYE kNYTER kONTAkTER
ibland kan snålhet löna sig i längden. tack vare den återhållsamma 

budgeten vid framtagningen, är austin healey frogeye i dag 
en unik och värdefull bil i all sin enkelhet.

mitten av femtiotalet fick Donald Healey uppgiften att ta 
fram en billig sportbil, baserad på småbilen Austin A30.
Tillverkningen av Austin Healey Mk 1, som kom att kallas 
”Frogeye” på grund av de fasta lysenas placering mitt på 

motorhuven, pågick mellan 1958 och 1961.
Ett exemplar av dessa rullar i Västervik. Och faktum är att den 

lilla skönheten i mångt och mycket är anledningen till att Västervik 
nu har en egen Sportbilsdag.

– Det är tack vare min lilla Frogeye som jag har fått alla 
kontakter som krävs för att kunna arrangera ett sådant even-
emang som Sportbilsdagen, berättar en av arrangörerna, Torgny 
Gunnarzon.

Hans förhållande till den grå skönheten är något alldeles extra.
– Jag använder den så mycket som jag kan under sommarhalv-

året. Det är underbart att se folks leenden när de ser bilen och 
mina två hundar som hänger ut över kanten. Den har en enorm 
charmfaktor, skrattar han.

Arbetet med Sportbilsdagen är nu mer en heltidssyssla för 
Torgny och hans kompanjon. 2010 startade man med 80 bilar och 
till 2011 hade dubblat antalet. Senast fanns bland annat både en 
Ferrari Enzo, en Pagani, en Koenigsegg och en Mercedes 300 SL 
från 1955 att beskåda. Fyra bilar låg i prisläget 8-12 miljoner kronor.

– Inför 2012 planerar vi för ett stadsbilslopp i centrala Västervik 
samt en utökning av Sportbilsdagen till att omfatta tre dagar, 
17-19 augusti, berättar Torgny Gunnarzon.

i

i Vimmerby, Västervik och Linköping. Hos Engströms Bil AB hittar du ett av 
marknadens bredaste och starkaste bilsortiment. 

KURIOSA
• Torgny Gunnarzon är en av tre arrangörer till 
Sportbilsdagen i Västervik.
• Torgny är född utmed riksettan, vid Mantorp. 
• Torgnys Austin Healey Frogeye är uppborrad till 
1275 cc och har en effekt på 65 hk.
• Läs mer om Sportbilsdagen på www.sportbilsdagen.se

Tacka den lilla bilen för Sportbilsdagen i Västervik

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS 
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”iNGET SLÅR MULLRET AV EN V8:A”
med fyra motortokiga bröder fanns det inget 
alternativ. för ewa karlssons del började det 
med moped och epa-traktor. sedan dess har 
det blivit flera bilar och nu är Ewa stolt ägare 
till en pontiac catalina.

ag har jobbat mig uppåt under åren. Köpt, gjort i 
ordning, sålt och köpt en annan. Men det har alltid 
handlat om V8:or. Det finns inget som slår mullret 
och känslan, säger Ewa från Västervik.

ögonstenen hon har i dag köpte hon av en importör i 
Grebbestad. På en gård i Arizona hittade de vad Ewa sökte.

– Den hade stått still i solen i 15 år. Lacken var obefintlig och 
inredningen förstörd. Men den hade bara haft en ägare och 
lyckligtvis startade den direkt efter filter-, olje- och bensinbyte, 
skrattar Ewa.

Sedan augusti 2003, då Catalinan kom ”hem” till Västervik, 
har Ewa lagt oändligt många timmar på att göra i ordning den.

– På grund av storleken är det ju lite svårt att utnyttja den så 
mycket som man skulle vilja. Men de 15 gånger om året som 
det kanske handlar om är underbara. Med 300 hästar under 
huven och två ton att flytta runt på, så vaggar man fram 
ganska fint, skrattar Ewa Karlsson. 

j

MED 30 HäSTAR 
UNDER HUVEN 

ag älskar den här bilen. Jag köpte den av en kompis, som hade den stående i 
garaget. Det var kärlek vid första ögonkastet, skrattar Ted.

– Sedan drar den till sig uppmärksamhet. Det är ju bra i rent reklamsyfte men 
framför allt blir folk glada när de ser bilen.

Trots att Ted annars är helt ointresserad av bilar och av att meka, plockade han ner 600:an, 
som är av 1969 års modell, i molekyler.

– Ja, det var ett projekt det. Eftersom det var jag som höll i det, så tog det ett år också. Bilar 
ska vara fina att se på och det tycker jag verkligen att den är nu.

Med en maxfart på ungefär 70 kilometer i timmen är det kanske inte så att han drar på 
bilsemester ner i Europa med sin Fiat.

– Den är perfekt här i stan. Och faktiskt går både jag, frugan och två golfbagar in. Det räcker, 
skrattar Ted Samuelsson.

j

ett stressigt jobb som reklammakare och en utrymmeskrävande 
hobby som golfspelare. självklart köpte ted samuelsson i Väster-

vik då en fiat 600, med 30 hästar under huven, att susa fram i.

KURIOSA
ÅRSMODELL: 1969   cyLINDERVOLyM: 767 cm3    EffEKT: ca 30 hk
HjULBAS: 200 cm   BREDD: 138 cm   VIKT: ca 600 kg

KURIOSA
• Genom åren har Ewa Karlsson ägt både Cadillac,  
Ford, Chevrolet och Dodge. Pontiacen är favoriten. 
• Att Ewas Catalina blev till salu i Arizona berodde på 
att mannen i familjen dog och att änkan, på grund av 
bilens storlek, inte vågade köra den.
• Ewa har alltid varit den bilkunniga i sin bekantskapskrets. 

“DEN ROLiGASTE 
BiLEN jAG HAFT” 

tillsammans med kollegan conny 
berg driver peter nordenberg 
till vardags bergs golv & färg i 

Västervik. på fritiden tar han gärna 
en sväng i sin läckra chevrolet 

corvette sting ray.

KURIOSA
• Till vardags kör Peter Nordenberg Lexus. Han har en Lexus GS och en 450h.
• Sammanlagt har det tillverkats drygt en miljon exemplar av Corvette.
• Världens äldsta ”överlevande” Corvette var den tredje bilen som lämnade fab-
riken i början av 1950-talet. Den såldes fem år sedan för sju miljoner kronor.

ting Ray är den andra generationens Corvette och gjordes i årsmodellerna 1963- 
1967. Under C2-generationen hände mycket. En modernare strömlinjeformad 
design visades upp, den första kupémodellen såg dagens ljus och inte minst in- 
troducerades individuell hjulupphängning på alla fyra hjulen. Det var bland annat 

detta som gjorde att Sting Ray-modellen fick stora framgångar på racingbanorna. Corvette 
var därmed äntligen en fulländad sportbil.

Peter Nordenberg köpte sin Corvette 65:a i våras.
– Det var exakt en sådan som jag ville ha. Gamla bilar har man väl alltid varit intresserad av 

och har haft, men ingen så rolig som den här, säger han.
I somras visade han upp sin 300 hästar starka Sting Ray på Sportbilsdagen i Västervik.

– Vårt väder tillåter ju tyvärr inte att man kör så mycket med den som man egentligen kanske 
skulle vilja, säger Peter, som har fått smak på Corvette och inte utesluter nya förvärv i 
framtiden.

– Man måste ju ha drömmar. Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig en Corvette C1 från 
50-talet, avslutar Peter Nordenberg. 

S

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS 
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VIMMERBY   0492-147 55

RESERVDELAR  TILLBEHÖR

TILL  BIL  HUSVAGN   SLÄPKÄRROR

FIXAR
MESTA

DIN BIL

DET

TILL

Ring oss!

0492-147 55

ärgning av fordon, starthjälp, jourreparation, 
låsöppning, transporter, vägassistans mm. Detta 
är saker man kan få hjälp med av Ostkustens 
Bärgning & Assistans AB om bilen trasslar i 

Västerviks kommun med omnejd. Företaget ombildades till 
aktiebolag i december 2010. Från och med i höst kommer 
även sonen Jerry att finnas med i familjeföretaget. 

– Vi har även en liten verkstad med bland annat en egen 
däckmaskin för däckbyten. Vi försöker vara lite av en gammal-
dags bysmedja. Hit kan folk vända sig vare sig det handlar om 
service och reparation av bilen, om man behöver få gräsklip-
paren lagad eller kanske en trädgårdsstol svetsad, berättar 
Ingemar Sandberg.

– Vår ambition är att jobba nära kunderna och ha en bra rela- 
tion till dem. Här ska man veta att man får hjälp snabbt och smidigt. 

B

2009 tog ingemar och marie-louise 
sandberg på ostkustens bilbärgning över 
falcks bärgningsstation i Västervik. sedan 

dess har bland annat en ny bärgningsbil 
köpts in och verksamheten utökats.

OSTkUSTENS BiLBäRGNiNG

orbjörn Söderholm har köpt marken där det förr 
fanns en bensinmack i Storebro, vid den norra 
infarten till samhället. Hit har han redan flyttat 
försäljningen av bilar. Dessutom ska kontor byggas 

och en ny Qstar-mack anläggas.
– Vi räknar med att allt ska vara klart i april 2012. Vi bygger 

för framtiden, så att det enkelt ska gå att utöka verksamheten 
utifrån egna eller andras idéer, säger Thorbjörn, vars företag nu 
också arbetar med redovisning och bokföring.

– Att få tillbaka en mack till Storebro är viktigt för hela 

T

SÖDERHOLM OcH QSTAR
 STORSATSAR i STOREBRO

samhället och det är roligt att Qstar, som bygger och satsar på 
landsbygden och på mindre orter, går in i detta med full 
satsning, säger Thorbjörn.

– Det är just på landsbygden vi behövs bäst. Vi finns helt 
enkelt kvar och utvecklar, medan andra mackar lägger ner, 
säger Qstars grundare Claes Bergström.

– Sammanlagt driver vi drygt 400 Qstar-, Bilisten- och 
Pumpmackar från Abisko i norr till Skanör i söder. Och 
glädjande nog snart en i Storebro, avslutar han.

1996 drog thorbjörn söderholm igång med bilförsäljning och åkeriverksamhet i storebro.  
två år senare köpte han den gamla brandstationen, där han har huserat ända fram 

tills idag. nu är en ny storsatsning på gång.

Vi finns kvar, 
medan andra mackar 
lägger ner CLAES BERGSTRöM, QSTAR

Vi bygger för 
framtiden, så att det 

enkelt ska gå att utöka 
verksamheten THORBJöRN SöDERHOLM

KONTAKT
ADRESS: Sundsholm Lugnvik, 590 93 Gunnebo
LARMNR: 0490-373 73
VERKSTAD TEL: 0490-234 80

När din bil stannat någonstans

QSTAR I NoRRKöPING

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS 

Tel: 0490-151 51
Allén 80, Västervik
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POjkDRÖMMEN FRÅN USA

å den tiden var min svåger i USA och jobbade för 
SAS. Jag bad honom hålla utkik efter en MG TF 
och när han hittade den här i Florida var det bara att 
slå till, berättar Stig Persson.

– Jag var ju liten grabb när de här bilarna kom och redan då 
tyckte man ju att de var jättehäftiga. När man sedan blev 18 år 
drömde man ju bara om att få äga en sådan här bil någon gång.

När den vänsterstyrda bilen (den byggdes och exporterades 
från England till den amerikanska marknaden) anlände till 
Göteborg med båt, var ena skärmen tilltryckt. Från början kändes 
inte det som ett jätteproblem men det blev knepigt att ordna. 

PKURIOSA
• Stigs MG TF 54:a är på 1250 cc och 57 hk.
• När Hootenanny Singers stod på toppen av sin 
karriär, ägde bandmedlemmen Hansi Schwartz en 
exakt likadan MG TF som Stig Persson. Hansi har 
aldrig kunnat släppa att han gjorde sig av med den, 
så när han gifte sig fick han låna Stig Perssons bil.

1989 förverkligade stig persson i Västervik 
en pojkdröm. då importerade han en 

mg tf av 1954 års modell.

ot Rod är egentligen benämningen på en 
ombyggd amerikansk öppen bil, som är tillverkad 
innan 1948. Hot Rod-kulturen uppstod i USA 
efter andra världskrigets slut. Soldaterna som 

vände hem från Europa hade där sett små, snabba och enkla 
sportbilar från bland annat MG och Ferrari. I USA modifierade de 
sina egna bilar för att efterlikna européerna.

Ursprungligen var det gamla T-Fordar som demonterades och 
byggdes om men i dag kan en Hot Rod egentligen byggas med 
vilken bil som helst som bas.

Utanför Vimmerby bor Lasse Jonsson och han har byggt Hot 
Rods under 20 års tid. I dag är det en avkopplande fritidssyssel-
sättning för honom.

– Det är härligt att få komma hit till verkstaden och varva ner 
efter jobbet. Alla de timmar som jag lägger här på vintern får 
frugan och jag igen på sommaren, då vi kan utnyttja bilarna, 
berättar Lasse.

Lasse är medlem i Swedish Street Rod Association (SSRA) och 
i somras åkte han och sex andra medlemmar med sina Hot Rods 
till Belgien för en stor europeisk träff.

– Det både låter och ser ganska häftigt ut när sju stycken V8:or 
kommer i karavan. Vi fick många blickar på oss under vår resa 
genom Europa, berättar han.

H

för lasse jonsson i Vimmerby är det ren och 
skär avkoppling att bygga hot rod-bilar. 
det har blivit några stycken genom åren.

BYGGA HOT RODS äR 
AVkOPPLiNG FÖR LASSE 

KURIOSA
•  Den kortaste tid som Lasse har byggt en Hot Rod på är 
tre månader.
• De flesta delarna till en Hot Rod, som Lasse inte till-
verkar själv, direktbeställs från USA.
• Lasse har nästan enbart använt Chevroletmotorer.
• SSRA bildades 1975 och har 1200 medlemmar.

– Till att börja med avråddes jag av reservdelshandlare att köpa 
en ny, då skärmarna i stort sett var handgjorda och det skulle bli 
svårt att få det att se likadant ut. Sedan kontaktade jag flera plåt- 
slagare men det var knappt någon som vågade åta sig jobbet, 
berättar Stig. När Stig köpte bilen var den precis nyrenoverad. 
Därför har han själv inte behövt lägga mycket jobb på den under åren.

– Däremot kör jag med den så mycket jag kan. Jag är också 
med i Veteranfordonsklubben, så det blir ju en hel del resor till 
utställningar, avslutar han.

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS 
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Se fler bilder på vår hemsida: www.claesensbil.se
Öppettider:

Måndag–torsdag 9–18 • Fredag 9–17 • Lördag 10–13

Pris från 161.250:-Pris från 201.850:-

Dags för VINTERDÄCK!

KVALITETSDÄCK fr. 525:- | 

14" från 5200:-
15" från 5800:-
16" från 6800:-

MICHELIN 
XICE XIN2

Michelin X-ice XIN2 är ett 
dubbdäck framtaget för
nordiska vintervägar.

195/65/15 95T

1100:-/stFälg ingår ej

CONTINENTAL 
vIkINg CONTACT 5

195/65/15 95T

1145:-/stFälg ingår ej

Continental Viking Contact 
är ett friktionsdäck för det 
nordiska vinterväglaget.

KAmpANjpRIS 
på VINTERDÄCK

0490-44 68 50  
Baumansgatan 1 | Västervik
www.mebilodack.se
info@mebilodack.se
www.facebook.com/mebilodack

HjULpAKET 
med DÄCK 
& ALU.FÄLG

KÖp 4 NYA DÄCK & 
TÄVLA Om EN SKÖN

RESA FÖR TVÅ! 
Värde 8000:-

ÖPPETTIDER: 
Måndag-fredag 8.00-18.00  

Lördag 9.00-13.00

Högsäsong har vi även öppet på 
söndagar mellan 9.00 och 13.00

DROp-INDÄCK-

PROFFSEN

I VÄSTERVIK
DÄCK-

PROFFSEN

I VÄSTERVIK

DÄCKBYTAR
pAKET!

SML

SMALL  200:-
MEDIUM 500:-
LARGE  750:-

DROp-IN eller BOKA TID!

SÄKERT

& TRYGGT!

ALU.FÄLGAR fr. 699:-

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS 



VÄSTERVIK Ljunghedsvägen 1
Mån–fre 9–19, lör-sön 10–16

Tel. 077-520 00 00 • www.biltema.se Nya öppettider!

Nu har vi öppet 
mer för dig!

Mån-fre  9-19
Lör-sön 10-16

01 VÄSTERVIK 
VIMMERBY
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LASSE JONSSON
HOT ROD-BYGGAREN

PETER NORDENBERG
OM SiN STiNG RAY

EWA KARLSSON:
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