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Varnytt pa bostadsfronten
BoGuiden är en ny tidning i Linköping som kommer ut till alla villor och bostadsrätter två gånger per år. 

www.malerihantverkarna.se

MÅLERI SOM
GÖR SKILLNAD
En skillnad man ser, upplever och känner. En skillnad i kvalitet, 
livslängd och därmed ekonomi. En skillnad i vägledning och 
kunskap. För hem, företag och offentliga miljöer. Vi är proffs på 
Hemmamarknaden och ROT-jobb. Vill du att vi ska göra skillnad 
hos dig kontakta Måleri-Hantverkarna, telefon 013 10 22 10. 

Nu när våren nalkas kommer ofta längtan efter förändring och uppfräschning av 
bostaden. Somliga planerar att byta bostad och kanske bygga nytt och andra 

funderar på att byta tapet eller skaffa nya inredningsdetaljer till sitt hem. Hur vi har det 
inomhus påverkar vårt humör.  Det finns ett stort utbud av duktiga hantverkare och bra 
inredningsbutiker i Linköping. Kanske hittar du vad du söker i Boguiden.  För den som 

går i ombyggnadstankar, kan det vara bra att sätta sig in i hur ROT-avdraget fungerar.  
Behöver du veta mera om husarbete och ROT-avdrag så kan du kontakta Skatteverket 
eller gå in på deras hemsida www.skatteverket.se. Där kan du ladda ned blanketter och 
få svar på de vanligaste frågorna, både som privatperson eller som företagare. 
Ha en trevlig läsning!

www.rorvikshus.se

      Beställ vår 
Jubileumskatalog!

Villa GQ 
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När Linda Gjörloff och Ulf Qviberg byggde sitt drömhus i 
rustikt trä 2008 ville de ha en speciell stil på möblerna. 
När de inte kunde hitta det de letade efter bestämde 
de sig för att göra egna. Linda designade möblerna, Ulf 
gjorde ritningarna i CAD och sedan lade de tillverknin-
gen på ett företag i Lettland. Nu finns ett tiotal möbler 
klara och ytterligare 5-6 är på utvecklingsstadiet.

Våra möbler kommer att finnas med på Furniture Fair på Stockholmsmässan 
7-11 februari, berättar Ulf.

Mässan utgör startskottet för möblerna på marknaden och de har jobbat för det här 
under en längre tid. Några företag i England är intresserade och med hjälp av delägaren 
Darren Felvus pågår diskussioner kring försäljning även där. 

– Vi har tidigare tagit fram stora möbler och har nu en mindre uppsättning på gång, 
säger Ulf.

Känslan för design, färg och form fanns där redan. För Lindas del har den kanske 
mest tagit sig uttryck i uppdrag som makeupartist. Annars jobbar hon som under-
sköterska. Ulf har träkunskapen med sig genom sitt arbete i Torvald Timber.

Deras drömhus är redan inrett med de egna produkterna i New England-stil. För 
den som är intresserad finns möblerna att se på deras hemsida och kommer att finnas 
i butik inom kort.

www.villagq.se
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Stilrent hos Kennas
I Hjulsbro finns ett vackert gammalt 
hus, rött med vita knutar, som Anne 
och Thomas Kennås länge tittat på. 
Plötsligt skulle det säljas och de är nu 
själva stolta ägare till huset sedan ett 
år tillbaka. Sönerna Wictor och Lud-
wig och gordonsettern Millie verkar 
också ha funnit sig väl tillrätta i huset.

– Vi tyckte om känslan i huset och slog naturligt-
vis till när vi hade chansen. Vi har hunnit mycket 

på ett år och är nog allra mest förtjusta i poolen som vi 
byggt på gården, berättar Anne.

Sönerna uppskattar också TV-rummet i källaren. Där har 
de plats och kan husera tillsammans med sina kompisar.

Det rymliga köket sträcker sig över husets hela kortsida. 
Med svart bänkskiva i sten och vita köksluckor känns det 
fräscht och stilrent. Där finns mycket plats för familj och 
vänner och det rymmer också en fin gammal kakelugn 
som använts flitigt i vinter för värme och skön stämning. 

– Vi har målat väldigt mycket vitt i huset och jag gillar 
dansk inredning och märken som Housedoctor, Tine K 
och Day, säger Anne.

Fönstren är vackra och vid utbyggnaden 1995 gjordes 
de nya fönstren enhetligt efter den gamla stilen. Deras 
utseende går igen lite i köksluckorna. 

Med fyrtio meter till närmaste matvaruaffär känns han-
dlandet smidigt. De saknar heller inte sommarhuset och 
radhuset i Tannefors utan är mycket nöjda med större ytor 
och flera våningsplan i Hjulsbro.

– Det känns fantastiskt att kunna satsa på ett hus man 
verkligen trivs i! avslutar Anne.

Familj: Anne och Thomas Kennås
med sönerna Wictor 14, Ludwig 11 och
gordonsettern Millie.
Bor: Hjulsbro, i ett hus byggt 1914.

INFORMATION

Nytt kök Margareta och Hans Nettelblad bor i det gamla vattentornet i Linköping. De 
har nyligen anlitat Kvänum för att renovera sitt kök.

– Det är bara fläkten och induktionshällen som är kvar sedan tidigare. Allt annat 
är utbytt, säger Margareta.

SVART, VITT OCH VALNÖT
De har valt ett helvitt kök med detaljer i avvikande färg. Bänkskivorna är kritvita 
Silestone som är tåliga och starka. Kyl och frys är inbyggda bakom vita skåpluckor 
liksom den kombinerade ugnen och mikrovågsugnen. De snygga handtagen i skåp 
och lådor är i valnöt med en liten metallist. Undantaget från det vita är också diskhon 
och induktionshällen som bryter av i svart.

– Vi har ett stort kök, därför fungerar det bra med vitt. Gardiner undviker vi helt, 
dels för att vi vill ha in ljuset, dels för att de skulle skymma den fina utsikten. Des-
sutom är jag nog minimalist sedan födseln och blir stressad av alltför mycket saker, 
fortsätter hon.

KOMBINERAD MIKRO OCH UGN
Standardiserad inredning passar inte i det gamla vattentornet eftersom måtten inte 
är desamma. Kvänum har måttat och tillverkat för att det ska passa just där. Marga-
reta och Hans är mycket nöjda med sitt nya kök och inte minst med den nya ugnen. 

– Mikro och ugn är integrerade och man ställer in den man vill använda. De går 
också att kombinera vid tillagning. Vi provade det på rotsaker häromdagen och det 
gick mycket snabbare än i vanlig ugn. Det halverade tiden, berättar Margareta glatt.

Foto: Fotograf J. Falk

Foto: Fotohuset

Foto: Fotohuset

Foto: Fotohuset
Foto: Fotohuset
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Allt för ditt badrum

På Gottorpsgatan i Tornby hittar du 
Stensätt, ett företag som funnits i 
Linköping i 22 år och som är special-
iserade på kakel, klinker, natursten 
och badrumsinredningar. Stensätt 
har erfaren och kunnig personal som 
kan hjälpa till att hitta lösningar till 
dina inredningsprojekt. I butiken 
arbetar Sofie och Maria som hjälper 
kunderna till rätta.

– Det är roligt att hjälpa till att återge kundens 
smak och personlighet i inredningen, säger Sofie. 

Hos Stensätt kan du också ta del av deras stora bad-
rumsutställning. 

– Här kan du se och känna på kakel, klinker, natursten 
och badrumsmöbler innan du inreder ditt hem. I vårt 
stora utbud har vi möjlighet att hitta rätt produkter. Det 
spelar ingen roll om det är stort eller litet, vi är vana med 
alla slags projekt, berättar Sofie.

Under våren förändras en del i butiken. De kommer att 
bygga upp nya miljöer i utställningen för att matcha nya 
trender och nytt sortiment.

– Flera av våra leverantörer i Italien kommer med ny-
heter som ska likna natursten som vi kommer att visa en 
hel del av. Våra svenska grossister satsar mycket på mo-
saik, både keramisk, glas och natursten i alla tänkbara 
kulörer. De kommer förstås också att finnas med i vår 
utställning, säger Daniel, butikschef på Stensätt.

Här finns allt under samma tak, butik, lager och entre-
prenaddel med egna plattsättare. 

– Eftersom vi har hela kedjan kan vi hjälpa dig från 
idéstadiet ända till det färdiga resultatet, säger Daniel. 

Entreprenad
Nyligen har Stensätt gjort plattsättningsarbeten i Uni-
versitetssjukhusets nya södra entré och i den nya 
räddningsstationen.

– Vi har också gjort plattsättningsarbeten i nya Natu-
rum vid Tåkern, berättar Daniel. Det är ett originellt ob-
jekt med väggar och tak av vass. Där har det använts lokal 
sten, rödflammig kalksten från Omberg, till golven. 

Annars hör badrumsrenoveringar och nyproduktion av 
badrum till de vanligaste uppdragen. Daniel berättar 
också att det under våren påbörjas många projekt, bland 
annat en bilhall i Motala, Toyota (BT) i Mjölby och ett 
flertal bostadsrätter i Linköping.

Adress: Gottorpsgatan 14, Linköping
Tel: 013- 23 66 70
Hemsida: www.stensatt.se

INFORMATION

STENHUGGERIET MED YRKESKUNSKAP
www.perssonsten.se

Frank Jonsson

Maria Ågesjö Sofie Rosén Daniel Kursinski

Foto: Fotohuset

www.eurobad.se

• badrumsmöbler
• dusch
• tillbehör
• glasmosaik
• tvättställ - i glas, 

porslin, gjutmarmor
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Nytt kök 
MÅNGA MÖJLIGHETER

Sara Lindh, ägare till HTH Köksfo-
rum i Linköping berättar om trender, 
köksplanering och inte minst hur 
många valmöjligheter det finns när 
man väljer att renovera sitt kök.

Det är lätt att hitta något man tycker är snyggt i 
en inredningstidning men sedan ska det passa 

ihop med bostadens förutsättningar, den egna budgeten 
och vad som fungerar bäst med de egna behoven. Ibland 
får vi revidera önskemålen. Oftast går det ändå att an-
passa till den stil man önskar, berättar Sara.

Köksöar är något många önskar men som tar mycket 
mera plats än man kanske förväntat sig. Det kan också 
handla om andra praktiska aspekter som hur mycket 
förvaringsutrymme familjen behöver eller speciella mått 
utifrån snedtak och annat.

– Vi börjar med ett möte med kunden där vi diskuter-
ar oss fram till deras behov, smak och önskemål. Utifrån 
det lotsar vi dem vidare genom relevanta valmöjligheter, 
säger Sara.

Det låter betryggande då det i själva verket finns 473 
valmöjligheter vid införskaffandet av ett kök hos HTH. 
Vad sägs till exempel om 30 modeller på bänkskivor med 
15 möjliga framkanter och fyra olika material.

MUSTIGARE FÄRGER OCH EGNA MOTIV
HTH utför främst köksrenoveringar men även badrum 
och garderobslösningar.

– Vi är experter på kök. Våra kök är av modern, nord-
isk design. Under en längre period har det varit mycket 
vitt men nu börjar fler mörka toner att komma. Det är 

Adress: Roxtorpsgatan 10, Linköping
Telefon: 013-37 50 40
Hemsida: www.hth.se

INFORMATION

olika nyanser av grått, svart och brunt. Jag tror att mån-
ga längtar efter mustigare färger och då blir jordfärger-
na ett naturligt val.

En snygg detalj i köket är stänkskydd med motiv. Det 
finns många att välja mellan, både som glaspanel eller 
tapet. Det är också möjligt att få sitt eget unika stänk-
skydd genom att beställa efter eget foto. 

– Tänk ett vitt rakt kök men med motiv av sädesfält eller 
gröna blad mot svart bakgrund, det blir en effektfull helhet!

ELEKTRONISK
DISKMASKINSAVSTÄNGARE - EDMA
Köksmaskiner och vitvaror köps mest i rostfritt och vis-
sa i svart. Nu märks dessutom en ökning av vita, traditio-
nella men i modernare tappning. En praktisk pryl till 
diskmaskinen är EDMA. Det är en elektronisk disk-
maskinsavstängare som minskar risken för läckage och 
vattenskador. Du måste då öppna vattentillförseln när du 
sätter på maskinen och sedan stänger den tillförseln 
efter tre timmar och du behöver inte oroa dig för en läck-
ande eller sprucken slang.

VIKTIGA VAL
Något som är viktigt att tänka på är att köksrenoverin-
gen är en process som tar tid. Du ska vara nöjd med dina 
val en lång tid framöver och det ska passa din budget 

och dina behov. 
– Det är rimligt att tänka sig att det tar cirka tre månad-

er innan allt är klart och på plats, det vill säga från första 
besöket i butiken tills den första middagen avnjuts i det 
nya köket.

Vad det nya köket kommer att kosta är en svårare frå-
ga att svara på, det beror helt och hållet på vilka val du 
gör. Exempelvis är bänkskivor i granit ett exklusivare 
och mer kostsamt alternativ är bänkskivor i laminat.  

Valet av ugn, häll, mikro och fläkt kan också påverka 
totalkostnaden mycket. 

– Där kan du själv styra mycket genom ditt val. Det 
finns flera alternativ med samma kapacitet men där pri-
set skiljer på grund av tydligare profilerad design. När 
du väljer fläkt är det också viktigt att du kollar ljudnivån, 
inte bara kapaciteten, tipsar Sara.

www.thermex.se

013-13 97 97 | www.vallacom.se
Gottorpsgatan 15, Linköping
info@irebrobyggservice.se

Din kompletta byggpartner 
i Linköping med omnejd! 
Vi utför alla typer av byggarbeten åt både privatpersoner och företag 
- allt från små reparationer och renoveringar till totalentreprenader av 
nybyggnationer och omfattande tillbyggnationer.
Läs mer på www.irebrobyggservice.se eller ring 0705-58 16 92. 

Osier köksblandare
med dm avstängning
Ord. pris 2895,-

360°

Nu
2395,-
Spara 500,-

Sara Lindh, Marianne Widell och Maria Bouarné
John Lindqvist 
och Mika Hietanen Anders Nygaard Madsen

Daniel Kursinski
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Rörservice i Linköping
och närliggande orter

När det är dags för renoveringar, rep-
aration av kranar som rinner, tätning 
av läckor eller återställning efter vat-
tenskador då kan det vara någon av 
Stångå Rörservice trettio montörer 
som rycker ut med sin servicebil.

Stångå Rörservice AB är ett privatägt rörföretag 
som finns i Linköping och som har filialer i Åtv-

idaberg och Mjölby.
Företaget arbetar både med service om- och tillbyggnad 

samt nyproduktion.
– Vi jobbar ofta med flera olika byggföretag, bostad-

srättsföreningar och kommunala bolag, till exempel Le-
jonfastigheter och Stångåstaden men även åt privatper-
soner säger Jerry Wiström.

De har mycket entreprenadarbeten. Just nu pågår till 
exempel om- och tillbyggnadsarbeten på Himnaskolan 
och stamrenoveringar på Ådalagatan.

Vad gäller nyproduktion uppförs nu villor och radhus i 

Heda i Ljungsbro och Ullstämma åt olika uppdragsgivare.
– Vi har också flera kontorsrenoveringar och anpass-

ningar av kontorslokaler i centrala Linköping som pågår 
just nu, fortsätter Jerry.

TILLÄMPAR ROT-AVDRAG
Åt privatpersoner handlar det ofta om badrumsrenover-
ingar ofta i samband med vattenskador åt försäkringsbo-
lag men givetvis även vanliga renoveringar. De är också 
vana att tillämpa ROT-avdraget åt privatkunder. Fak-
turamodellen har gjort det enklare för privatpersoner att 
anlita hantverkare och kunna dra av halva arbetskost-
naden redan vid betalningen till företaget. För att få veta 
mer i detalj hur det går till kan man kontakta skatteverket 
eller gå in på deras hemsida www.skatteverket.se. 

– Ungefär 30 % av vår omsättning är åt den privata 
marknaden. Vi kan ställa upp med kort varsel och är 
snabbt på plats vid akuta ärenden.

AUKTORISATION- SÄKER VATTENINSTALLATION
Jerry berättar att de är certifierade inom både kvalitet och 
miljö samt auktoriserade för säker vatteninstallation. Det 

Linköping:
Adress: Sunnorpsgatan 5
Tel: 013- 37 47 50

Åtvidaberg:
Adress: Centrala industriområdet Facetten
Tel: 0120- 136 20

Hemsida: www.stangarorservice.se

INFORMATION

är ett regelverk som tagits fram av branschens aktörer för 
att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, 
brännskador och förgiftning. Med auktorisationen följer 
också utbildning av rörmontörer och arbetsledare. Allt för 
att få en ökad säkerhet och trygghet för kunden. Reglerna 
ställer krav både på installatörer och produkter.

– Vi är ett av de ledande rörföretagen i Linköping och 
alla våra montörer är certifierade! påpekar Jerry. 

NYHET!

Mora Shower Kit
- med designsmarta

funktioner och unika fördelar. 
Välj bland 9 olika modeller. 

Mora MMIX S5 Shower System
Mora MMIX duschblandare

Ifö Sign WC-stol 
Sveriges mest sålda WC-stol

Foto: Fotohuset
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Henrik Rapps Glas AB är ett glasmästeri 
i klassisk bemärkelse, men det innefat-
tar så mycket mer än det man spontant 
tänker på. Numera ingår glas i inred-
ningen på ett helt annat sätt än tidig-
are. Glas används som snyggt stänk-
skydd i köket, ofärgat mot en snygg 
tapet eller i den färg man önskar. 

– Det är lättstädat, snyggt och vi har det själva 
hemma också, berättar Anki, delägare i företaget. 

Glasskivor används också i trappräcken, skjutgarder-
ober och ibland som rumsavdelare eller glasstaket när det 
är öppen planlösning ända upp till nock.

FÖNSTER, MÅTTBESTÄLLDA
DUSCHAR OCH VINDRUTOR
Den stora delen av jobbet är fortfarande fönsterförsäljning 
med montering. Fullständiga lösningar där Rapps tar in 
plåtslagare när det behövs. Men de utför även måttbeställ-
da lösningar till duschar och uterum. Dessutom byter de 
vindrutor på bilar.

Anki och Henke som driver Henrik Rapps Glas AB har 
tre killar anställda för att utföra jobben. 

– De är bra killar med känsla för stil och de ser till att 
resultatet blir bra. Många kunder återkommer och nya 
kunder dyker upp på rekommendationer.

INGLASAT UTERUM
Göran Ydreborg i Linköping anlitade Henrik Rapps Glas 
för bygge av altan och inglasat uterum. 

– Rapps hade gjort bra ifrån sig tidigare när vi bytte 
våra fönster och dörrar så vi anlitade dem gärna igen, 
berättar Göran. 

I samråd med Torkil Åsenhed har familjen Ydreborg 
ritat och planerat och gjort materialval. Det blev vanligt 

Adress: Hanorpsvägen 18, Ljungsbro 
Tel: 013-652 52  
Hemsida: www.rappsglas.se  

INFORMATION

tryckimpregnerat virke på altanen och lärkträ i uterum-
met. Tack vare att kommunen i samma veva utfärdade en 
allmän dispens så kunde uterummet växa fram som de 
hade tänkt sig. Henrik Rapps Glas har sedan gjort allt i 
uppförandet utom visst plåtarbete.

– Uterummet är på 15 kvadratmeter och vi fick det pre-
cis som vi ville ha det. Det fungerade jättebra! Nu har ele-
ktrikern varit här också så nu är allt klart.

Snyggt med glas
i inredningen

Välkommen till tornet och Linköpings butikscentrum för hus och hem. Här möter du 
gammalt och nytt i spännande samspel. I våra butiker finner du kunskap, inspiration 
och ideér - material och produkter för allt inom modern och klassisk heminredning.

TORNET

SvenSka duSchväggar
och dörrar i glaS

www.invitrea.se

– Det brukar gå åt mycket gardiner under våren. 
Mest färdigsydda längder, kappor och paneler. Vi 
har bland annat både snygga tryckta moderna 

mönster och lantlig stil från Svanefors. Nu säljer vi också 
en hel del knythissgardiner som blivit moderna i och med 
den lantliga stilen. I Linköping tror jag nästan vi är ens-
amma om att sälja Marimekkotyger också, säger Louise.

SOLSKYDD
Den första frågan att ta ställning till är om du behöver 
solskydd eller mörkläggning, dessutom vilket väder-
streck det gäller. Ibland kan det behövas både markis och 
invändigt solskydd. Med ett bra solskydd får du en beha-
glig inomhustemperatur och möbler och inredning 
skyddas mot blekning. 

När vårsolen blir allt starkare börjar 
vi ofta längta efter vårgardiner och 
kanske saknar vi markiser. Louise 
Renholm, butikschef på AH:s i Tornet, 
har precis fått in vårens sortiment av 
textil. Både metervaror och färdigsytt.

Vargardiner och solskydd

Adress: Tornbyvägen 3,
Tornet. Gamla Slakthusområdet
Tel: 013-13 10 09
Hemsida: www.ahsgroup.se

INFORMATION

Just nu är det stor efterfrågan på enfärgade markiser 
i grått och svart. Retrofärger finns men efterfrågas inte 
lika mycket.

– Det går att välja mellan bland annat markiser, lamell-
gardiner och plisséer. Eftersom AH:s har egen tillverkning 
i Finspång går det att få både skenor och stänger exakt 
på millimetern som man vill ha dem. Vi gör också hem-
besök med konsultation där vi hittar lösningen för alla 
typer av fönster. Tillsammans med kunden tar vi fram 
vad de vill ha, monterar och syr. 

Fulländad
design i textil som 

alltid är klassisk  
marimekko/unikko

Foto: Fotohuset

Anki Rapp

Emma och Elisabeth

Lamellgardiner fungerar både som härlig 
inredning och med funktion för solskydd, insyn 

och mörkläggning.
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Färg & formEkstrands
Utställning i Tornet

Det gör mycket för huset vilken typ av dörrar 
och fönster man väljer. I Tornet har du tillgång till 
Ekstrands stora fönster- och dörrutställning där 

det finns möjlighet att se dem monterade på plats innan 
du gör ditt val. 

– Det ger en ökad trygghet för kunden att kunna se och 
känna på fönstren och hur de fungerar innan man byter 
fönster i hela huset. Har man bara sett dem i en katalog 
är det lättare att göra missar, säger Mattias Kallentoft.

Ekstrands är med i hela kedjan från tillverkning till in-
stallation och bjuder på gedigen kunskap kring både 
produkter och montering. Som ett första steg erbjuder de 
kunden att träffas i utställningen innan köp för att se de 
olika produkterna och deras funktion. Nästa steg blir att 
ses i hemmet för slutligt val och måttagning.

Adress: Tornbyvägen 3, Tornet, Linköping
Tel: 013- 31 10 90
Hemsida: www.ekstrands.com 

INFORMATION

TORNET

TORNET

Kunglig hovleverantör

År 2011 blev Kvänum kunglig hovleverantör efter att un-
der 2010 levererat kök, bad och garderobsinredning till 
Haga Slott. Under 2011 har företaget också varit delaktiga 
i renoveringen av Sagerska Palatset. Kvänums inredningar 
finns också monterade i orientaliska palats och franska 
slott men även i Turning Torso i Malmö.

– Vi håller en hög kvalitet. Kvalitet är inte bara att 
produkten ska vara den bästa utan det ska genomsyra allt 
från känslan man får i utställningen till att överträffa de 
förväntningar man som kund har på sin nya inredning, 
säger Michael Anderlund.

SKRÄDDARSYDDA INREDNINGAR
Kvänums inredare är också gärna med i planeringen av 
hela rummet som möbler, tapeter, paneler, kakel och färg-
er. De har möjlighet att utföra det kunden önskar genom 
samarbeten med snickare och målare som auktoriserats 
av Kvänum för att säkra den höga kvaliteten.

Sedan snart 90 år tillbaka finns 
Kvänum, företaget som tillverkar 
kök, bad och inredningar av alla de 
slag. Företaget startades av Gustav 
Johansson som byggde sitt första 
kök 1923, redan då med krav på 
design och ergonomi. Nu driver 
barnbarnen företaget vidare med 
fortsatt god kvalitet, snygg design 
och FSC-certifierade trävaror.

– Vi gillar att göra kök i den stil som huset har. Därför 
jobbar vi mycket med årtalsrelaterad inredning men ofta 
i en modern tappning. Vi gör också en hel del moderna 
kök, gärna supermodernt men med en tanke på att inred-
ningen ska kännas rätt och fräsch även om 10år.  

Hur ser det typiska jobbet ut?
– Det finns inget typiskt jobb för oss, det gäller att an-

passa sig till varje projekt. Projekten varierar från parad-
våningen mitt i staden till radhuset i utkanten eller den 
röda stugan på landet. Skillnaden mellan Kvänums inred-
ningar ligger aldrig i olika kvalitéer utan enbart i vilket 
material och utförande det är. Det gör att köket med den 
släta målade luckan blir mycket billigare än den innanför-
liggande luckan anpassad till två och åttio i takhöjd.

Adress: Tornbyvägen 3, 582 73 Linköping
Tel: 013-13 04 00
Hemsida: www.www.kvanum.com

INFORMATION

www.decosteel.se

013 - 31 10 90

Besök vår dörr- & fönster-

utställning på Tornbyvägen 3

Paul Wright, Mattias Kallentoft och Helena Greiff Christer Malmén och Mikaela Radakovic

Foto: Fotohuset

Foto: Fotohuset

Foto: Fotohuset

Foto: Fotohuset

25% rabatt på en valfri vara
max 8 rullar Fiona/lager tapet

PASSA PÅ!

eller

Kan ej kombineras med andra erbjudande och rabatter.  
Erbjudandet gäller Tornet-butiken t.o.m. 2012-07-31
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Megakakel
i Linköping

Megakakel har två butiker i Stockholm och har 
nyligen köpt upp Wennstams i Linköping.

– Det var ett naturligt steg efter en längre tids 
samarbete, berättar Fredrik Andersson på Megakakel.

Det är Anders, Lasse och Roger, kända Linköpingspro-
filer, som driver butiken vidare.

– Kompetens är det absolut viktigaste i ett företag och det 
finns det gott om. Butiksgänget är rutinerade i kakelbran-
schen och vi får en bra nystart i Linköping, säger Fredrik.

Vad kommer att förändras i butiken? 
– Vissa märken utgår för att göra plats för andra. Det 

viktigaste är att våra butiker är kompletta med allt inom 
kakel, klinker, badrum och allt däromkring för att våra 
kunder ska hitta en bekväm och professionell inköp-
skanal. Vi fokuserar på att ha ett starkt bassortiment och 
jobbar med trender därutöver. Butiken kommer att ha 
öppet som vanligt.

Ett intresse för färg, form och design förenar Mi-
kaela Radakovic, Håkan Pettersson och Krister 
Malmén, butikschef för Flügger Färg i Tornet. 

Butiken har funnits i Tornet sedan precis fyra år. 
– Vi trivs bra här. Tema hus och hem passar oss perfekt 

och det blir alltmer folk här ute. Nu har även Stångåst-
aden flyttat hit med kontor och bobutik.

Vintertid går det mest tapeter och inomhusfärg och 
framåt sommaren kommer försäljningen av utomhus-
färger i gång ordentligt.

– Naturligtvis säljer vi mycket tapeter och färg men vi 
har också verktyg och tillbehör här, säger Krister. Hittills 
har det varit väldigt mycket vitt och en del gråtoner som 
går åt. Vitt har varit populärt därför att man blir friare i 
färgval av textilier i inredningen. Men det känns som om 
trenden går lite mer mot kulörer på väggarna igen.

Adress: Tornbyvägen 3, 582 73 Linköping
Tel: 013 - 14 00 20
Hemsida: www.megakakel.se

Adress: Tornbyvägen 3, Tornet, Linköping
Tel: 013- 23 90 10
Hemsida: www.flugger.se

INFORMATIONINFORMATION

Lindholms Interiörhuset

– Det är en väldig charm i de gamla tegelbyggnad-
erna. Läget är bra mellan stan och Tornby och det 
finns bra parkeringsmöjligheter, berättar Per.

Lindholms satsar på svenska och skandinaviska lever-
antörer med bra kvalitet, till exempel Gad, Eilersen, 
Iremöbler och Olof Nilssons möbelverkstad. 

Finns det någon särskild möbel som sticker ut i
sortimentet?

– Det finns stolar och bord i spännande material som 
akryl och gjuten plast från Kartell. Vi har också Carl 
Malmstens fåtölj Häggbom, från 1943. Det är en klassisk 
öronlappsfåtölj som fått utmärkelsen ”världens skönaste 
fåtölj”.  Det danska hyllsystemet Montana är också myck-
et populärt och går att bygga i miljontals varianter. Ett 
stramt hyllsystem som finns i många färger.

Ni är ute på många inredningsuppdrag – några tips?
– Jag tycker att inredningen ska harmonisera med arki-

tekturen. Undvik också att övermöblera ett rum! De stora 
soffor som varit populära ett tag dominerar ibland rum-
met helt. Köp en fotpall till den mindre soffan för att öka 
flexibiliteten istället!

Per Lindholm trivs bra i Tornet och 
ser det utökas alltmer. Hans företag 
Lindholms Interiörhuset har funnits 
där i drygt fem år. 

Adress: Tornbyvägen 3, Linköping
Tel: 013-25 22 70
Hemsida: www.lindholms.com

INFORMATION

TORNET

TORNET

www.megakakel.se

allt inom kakel, 
klinker & badrum!

www.gad.se

iremobel.se

Svenska kvalitetsmöbler för hela livet.

www.broderna-anderssons.se

Anders Sandqvist, Roger Johansson
och Lasse Landin

Foto: Fotohuset

Foto: Fotohuset

Jan Thörnström, Annelie Lellky och Per Lindholm
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VVS-expert med badrums renoveringar
i fokus

– Nu finns fyra anställda i firman, Leif i butiken, 
Stefan, Tomas och Angel som jobbar ute, berät-
tar Kenneth Johansson.

Bad & Elexperten erbjuder helhetsrenoveringar med 
fokus på badrum. Eftersom företaget har både plattsät-
tare, elektriker, VVS:are och snickare under samma tak 
är det inte ovanligt med större jobb, exempelvis byte av 
badrum där även väggar behöver flyttas. 

– Bad & Elexperten är Linköpings enda VVS-expert. 
De stora kedjorna hänvisar ofta kunderna hit när det 
gäller lite svårare saker. Leif är rätt person att anlita i 
sådana lägen, berättar Kenneth.

Hur ser trenderna ut, vad efterfrågas mest idag?
– Det är till 95 % vita kakelplattor. Oftast väljer 

kunderna svart eller grått på golvet och någon pelare 
med avvikande färg eller mosaik på väggen. De flesta 
väljer större kakelplattor än vad som förekommit tidi-
gare, det är 25 x 40 eller 30 x 60 cm som gäller nu. Det 
blir snyggare och färre fogar, berättar Kenneth.

HÅLLER STÄLLNINGARNA I BUTIKEN
När du kommer in på Bad & Elexperten möts du av Leif 
Magnusson, en man med glimten i ögat. Hans far 
startade VVS-lagret 1979 och Leif drev det sedan i mån-
ga år och anställdes sedan av Bad & Elexperten när de 
köpte upp företaget. Han tar nu hand om kunderna i 
butiken och fixar också allehanda saker som dyker upp. 
Med över trettio års erfarenhet av VVS löser han det 
mesta. Leif fyllde 70 år i april och du kommer att möta 
honom där länge än. Han trivs med att jobba och håller 
sig i form med tennisspelande och kundkontakter.

I butiken kan du också se bildexempel från Bad & 
Elexpertens tidigare renoveringar och kanske få en och 
annan idé inför kommande badrumsrenovering.

Masoud Balla och Kenneth Johansson 
startade upp Bad & Elexperten AB för 
tre år sedan. Båda jobbade inom bran-
schen tidigare. Masoud står för el och 
VVS och Kenneth är van plattsättare.

Adress: Djurgårdsgatan 11, 582 29 Linköping
Tel: 013-31 21 91
Hemsida: www.badel.se

INFORMATION

Lars-Åke Thornblad driver Thornblads Fönster- 
och Trähantverk sedan 2004. Han arbetar med 

naturliga linoljeprodukter, lokalt framtagen linolja, 
svensk ren linoljefärg och linoljekitt.

– För min hälsa och för träets hälsa kör jag med linolj-
eprodukter. Det är beprövade grejer som funkat i några 
hundra år, säger Lars-Åke.

Det är främst villaägare till 1930-1940-talshus som hör 
av sig och vill behålla sina gamla spröjsade fönster. Lars-
Åke berättar att det även lönar sig att renovera fönster 
som inte är fullt så gamla och naturligtvis även äldre. 

Den naturligare tekniken med linoljeprodukter gör det 
även lättare att underhålla fönstren i framtiden.

– En fördel är att du inte behöver måla om dina fönster-

Adress: Carl Cederströms gata 18,
586 63 Linköping Tel: 013- 29 90 60
Hemsida: www.thornbladsfonster.se

INFORMATION

Naturliga färger för
din och fönstrens hälsa

bågar och karmar med färg när färgen mattas av, du be-
höver bara stryka dem med linolja.

Slate Takdusch
komplett med duschtermostat 
Ord. pris 5995,-

Nu 3495,- 
Spara 2500,-

Bergänsat
antal...

Lars Åke Thornblad

Leif Magnusson

Leif Magnusson , Masoud Balla
och Kenneth Johansson.

Linoljefärg för
byggnation och
konstmåleri.
www.ottossonfarg.com

Vi har även färg-
material och tillbehör!

nyDusch
Dags för

Nyhet! Macro Skagen U www.nordhem.se

Exklusiva handdukstorkar

-20%
   t.o.m. 10/3

Bad & Elexperten
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Staffan Petersson och Göran Hjälmeby 
arbetar med moderna hus och hel-
hetstänkande kring design, funktion 
och konstruktion. De har ett kreativt 
samarbete med Anders Holmberg 
Arkitekter, ett ungt arkitektkontor 
som år 2009 vann tidningen Resi-
dence formpris.

Tillsammans med arkitekten vill de skapa mod-
erna hus som sticker ut och har därför inte bundit 

upp sig till en leverantör.
– Vi har ett tätt samarbete med kunden och det är kun-

dens önskemål och tomtens förutsättningar som bestäm-
mer. Sen hittar vi leverantörer som kan leverera det vi 
behöver. Det gör att vi kan gå utanför de traditionella 
ramarna, berättar Staffan Petersson, delägare i företaget.

Intressanta Hus startades i Västerås och har sedan ett 
år tillbaka försäljningskontor i Västervik. Företaget har 
ett flertal kunder i Linköping och vill nu etablera sig där.

Moderniteten i husen är genomgående, även på de-
taljnivå. 

– Vi skapar intressanta hus tillsammans med skickliga 
arkitekter och duktiga hantverkare. De kostar inte mer 
än storblockshus men blir unika, säger Staffan. 

STÖRRE FLEXIBILITET
Martin och Lisette Eliasson letade länge efter ett lämp-
ligt företag för sitt husbygge men upplevde att kost-
naden ökade snabbt från ursprungspriset om de ville 
förändra något.

– Till sist kom vi i kontakt med Staffan Petersson på 
Intressanta Hus, säger Martin Eliasson. 

Där möttes de av större flexibilitet och ursprungsbud-
geten har följts trots vissa förändringar av fönsterplacer-
ing 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 taklut-
ning, stora fönsterpartier och liggande vit panel. 

– Det vi tycker är så bra med Intressanta Hus är att de 
bygger väldigt fina hus, har god kvalitet och hög standard. 
De använder bara de mest välrenommerade hantverkar-
na. 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 hus-
byggartankar är välkomna att ringa eller mejla för att 
boka tid för fortsatt planering. 

INTRESSANTA HUS SVERIGE AB
Huvudkontor 
Göran Hjälmeby, Västerås
Tel: 021-15 51 70

Försäljningskontor 
Staffan Petersson, Västervik
Tel: 070-858 40 55

Hemsida: www.intressantahus.se

ANDERS HOLMBERG ARKITEKTER 
Ett ungt och välrenommerat företag,
publicerade i ett flertal böcker och
tidningar. Fick det prestigefyllda priset
”Årets arkitekt” av magasinet Residence
år 2009.

Tel: 070-747 55 78
Hemsida: www.andersholmberg.se

INFORMATION INFORMATION

med snygg design
Moderna hus

och helhetstänk
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På Östgöta Portservice AB finns Nenne 
Andersson och Benny Mattisson.
Nenne berättar att de precis avslutat 
jobb med leverans och montering av
ett 40-tal portar till den nya 
räddningsstationen i Linköping.

Östgöta Portservice är den största portfirman i 
Östergötland och de anställda har tillsammans 

många års erfarenhet av portservice. 
– Vi har en väldigt bra fungerande akutservice och har 

personal på plats på flera orter i Östergötland, berättar 
Benny Mattisson.

MEST SERVICE
Den stora delen är service. Dels utförs återkommande 
översyn halvårs- eller årsvis, dels finns akutservicen. 
Akutservice efterfrågas när portar blivit skadade och 
kunder vill ha hjälp, om inte på minuten så i alla fall myck-
et snart. De har också nyförsäljning av portar, grindar, 
lastbryggor och vädertätningar. 

– Vi jobbar med alla på marknaden förekommande fab-
rikat. En av våra största leverantörer är Teckentrup Scan-
dinavia AB, säger Nenne.

Stor order till nya 
räddningsstationen
i Linköping

Adress: Roxengatan 3, Linköping
Tel: 013-37 50 50
Hemsida: www.portservice.se

INFORMATION

Östgöta Portservice AB  
Roxengatan 3, Linköping, 013-37 50 50  

11.895,-

40 mm isolerad port i 
sandwichkonstruktion.

Inklusive motoröppnare.

4 kampanjstorlekar = 1 pris

Takskjutport GSW 40-M

* Gäller t.o.m. 2012-03-31

Exklusivt
erbjudande!

*

WWW.TECKENTRUP.SE

www.portservice.se

Nenne Andersson och Benny Mattisson

När paret Grimlund-Träff arbetar 
går mejlen varma mellan våningarna. 
Båda har sina kontor hemma i huset 
på Baldersgatan. Här bor också hun-
den Strauss, en busig valp på fyra 
månader, som leker bra i den inhäg-
nade trädgården med utsikt över 
Stångån. 

Catherine och Erik har bott precis 15 år i huset 
och trivs väldigt bra. Efter några år helrenoverade 

de köket för att få det kök de hade längtat efter. De satte 
in golvvärme och murade upp en tegelvägg som ger en 
snygg kontrast till den övriga inredningen. 

TYDLIGA INFLUENSER
Eftersom de har bott i England några år avspeglar det sig 
på flera ställen i huset. 

– Gardinerna är sydda i England. Där är det självklart 
att gardiner i sällskapsrum är fodrade. Förr var det nöd-
vändigt på grund av draget från de enkla fönstren men nu 
hör det till den traditionella inredningsstilen, säger Cath-
erine som förklaring till hur tjocka de är. På övervåningen 
har vi våra Parker Knoll-fåtöljer som är svensktillverkade 
men i engelsk 50-talsstil. Favoritfåtöljen är visserligen 
den svenska öronlappsfåtöljen från gammelmormor Tek-
la, men när den kläddes om för fjärde gången blev det i 
ett grönt engelskt tyg. I det trivsamma sovrummet med 
öppen spis har de gjort en annorlunda lösning. För att 
undvika den traditionella möbleringen utgår sängen från 
hörnet tillsammans med en bokhylla som de har special-
byggt så den bildar sängbord. 

Vad är bäst med huset?
– Läget. Vi bor insynsskyddat med ån nedanför, har en 

skön trädgård och cykelavstånd till stan, berättar Cath-
erine. Något av det bästa med huset är också den nya en-
trétrappen som är arkitektritad utifrån min idé och sedan 
tillverkad av en älskad snickare som heter Bengt Nordholm.

Engelsk inspiration

Här bor: Catherine Grimlund-Träff, Erik 
Träff och hovawartvalpen Strauss, 4 månader.
Hus: Byggt 1913 som tvåfamiljshus, fyller 100 
år nästa år.
Äldsta möbeln: Ett ärvt golvur gjort av urma-
kare Gerhard Henric Welcher i Eskilstuna med 
året 1703 påskrivet.

INFORMATION

Foto: Fotograf J. Falk
Foto: Fotograf J. Falk

Foto: Fotograf J. Falk

Foto: Fotohuset



13 boguidenHELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS 

Företag med färg

– Vi jobbar en hel del åt större bolag som till 
exempel NCC, PEAB, Bo Trygg Bygg och Skan-
ska men även åt privatpersoner. Andelen privat-

personer som anlitar oss har ökat i och med ROT-av-
draget, säger Annelie.

VÄLJA FÄRG
Hur ser det moderna färgvalet ut i hemmen?
– De flesta vill ha ljusa färger hemma. Det är lite mer 
mönstrade tapeter än tidigare och ofta väljer man att 

Sedan ett år tillbaka hittar du Blom-
bergs Måleri i nya fräscha lokaler i 
Duvkullen, Johannelund. Annelie 
och Lasse Blomberg driver företaget 
tillsammans sedan 2006. Annelie tar 
hand om bokföring och löner och 
Lasse sköter måleridelen.

sätta en mönstrad tapet som fond-
vägg.  Många vill också måla sina 
gamla trätrappor vita.

Kan ni se någon trend utomhus?
– Efterfrågan har ökat på mörka 

färger och svart och mörkgrått är 
vanliga färgval. Det är stor skillnad 
sen tidigare. För bara ett par år sen 
skulle man måla i ljusa färger. Vad 
grannen har målat med för färg 
eller vad butiken rekommenderar 
påverkar också mycket.

Adress: Duvkullestigen 4
Tel: 013- 10 16 34, 0708-38 39 81
Hemsida: www.blombergs-maleri.se

INFORMATION

www.linkoping.se

Välkommen till oss med 
dina bygglovsärenden
För att bygga ett nytt hus, bygga ut eller kanske riva en byggnad krävs 
oftast tillstånd. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller för dig som vill 
bygga nytt eller förändra din bostad.

Hör gärna av dig till oss på Linköpings kommun, Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 013-20 64 00 med dina frågor.

stangastaden.se

När du hyr av oss betalar du inte bara 
för ditt boende. Vi inkluderar nämligen 
en hel del annat i hyran, som underhåll, 
reparationer och skötsel av gemensamma 
ytor. På så sätt får du tid att göra sådant 
som är viktigt för just dig. Att vi sedan 
kan erbjuda ett otroligt brett bostads-
utbud gör inte saken sämre – allt från 

strandvillor vid Roxen till centrala sekel-
skiftesvåningar, barnvänliga radhus och 
trivsamma smålägenheter. 

Det är sådant som gör att vi har massor 
av nöjda kunder. Välkommen du också!

All inclusive i Linköping

move your mindTM

Möjligheternas Bilvaruhus!

Vigfastgatan 5 - tel 013-28 99 00

www.biva.se

Gör som Blombergs Måleri, 
hyr liftar och ställningar ifrån

www.tlmhyrut.se 
Tel. 013-35 64 00 

Lasse och Annelie Bolmberg

Anders Zackrisson
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Club Fogelvik
TILLGÅNG TILL BIL,
BÅT, HUSBIL OCH
GEMENSAMMA
AKTIVITETER

Fogelvik Estate AB satsar lite extra på 
sina hyresgäster i Valdemarsvik och 
Loftahammar. Under året har de star-
tat upp uthyrning av poolbil, husbil 
och båt, något som kan tänkas bli 
mycket populärt. De anordnar också 
olika aktiviteter för medlemmarna 
i Club Fogelvik som är klubben för 
hyresgäster 55 +.

I januari anordnades en jaktdag på Fogelvik gård 
utanför Valdemarsvik. Taxen Stella, känd från 

kontoret, deltog som drivande hund i rådjursjakten. Ak-
tiviteten gav möjlighet för alla medlemmar, med eller 
utan jaktintresse, att träffas ute i skog och mark en för-
middag och uppleva friluftsliv i en trevlig omgivning.

Klubben har också gjort en resa till Söderköping och 
en båtresa från Valdemarsvik till Fogelvik gård. Båtresan 
var en populär utflykt där alla fick möjlighet att komma 
ut i skärgården en sommardag.

Är det många som utnyttjar möjligheten att hyra bilar 
och båt?

– Vi startade upp den verksamheten i år och alla har 
väl inte upptäckt möjligheten riktigt än, säger Isabelle 
Wikner, VD på Fogelvik Estate.

PENGAR ÖVER TILL ANDRA RESOR
En som upptäckt fördelarna med att kunna hyra pool-
bilen är Sune Mendahl, hyresgäst i Loftahammar. Han 
har hyrt bilen vid ett flertal tillfällen och tycker det är 
ett jättebra initiativ av hyresvärden.

– I Loftahammar är det dåligt med allmänna kommu-
nikationer och bil är oslagbart för att kunna ta sig dit 
man vill, säger Sune.

Tillgången till hyrbilen underlättar hans tillvaro utan 
att han själv behöver äga en bil med de kostnader som 
uppstår med inköp, drift och underhåll. Kostnaden för 
hyrbilen är 200 kronor dygnet + bensin.

– Jag bokar i tid och har alltid tillgång till en fräsch bil. 
Nu kan jag lägga pengarna som blir över på mina resor 
med Transsibiriska järnvägen, Orientexpressen, Inland-
sbanan, och båtresor med Hurtigruten, säger Sune som 
är en sann spårvägs- och järnvägsfantast. 

AKTIVA MEDLEMMAR MED FÖRMÅNER
Gunborg Karlsson Stark och Roland Stark bor i Valde-
marsvik. De är med i Club Fogelvik och har deltagit i 
flera aktiviteter.

– Vi var med på en guidad tur i Söderköping i somras. 
Det är Sveriges minsta stad och den har så mycket fin 
gammal bebyggelse som man inte ser när man bara åker 

igenom. Hela dagen var väldigt lyckad! För ett par år 
sedan var vi också med på båttur till Fogelvik gård, det 
var också en härlig tur, berättar Gunborg.

Gunborg och Roland har haft husvagn tidigare. Möj-
ligheten att ibland kunna hyra husbil till ett rimligt pris 
är därför välkommen. Även båt lockar och kan bli aktu-
ellt i vår och sommar.

– Skulle man bli stående med sin egen bil så är det 
också jättebra att kunna hyra den billigt genom Fogelvik. 
Hyrfirmor är mycket dyrare.

Något som varit praktiskt för dem är också extralägen-
heten för gäster. När släktingar och vänner kommer 
långväga ifrån och det är knepigt med plats för övernat-
tande i tvåan så är det optimalt att kunna hyra extralä-
genheten för en natt. Gunborg har haft eget hus tidigare 
och tycker nu det känns bekvämt att hyra sin bostad och 
samtidigt ha dessa förmåner.

Huvudkontor
Adress: Storgatan 1,
615 33 Valdemarsvik
Tel: 0123-510 90

Bobutiken, Västervik
Adress:  Albert Tengers väg 55,
593 35 Västervik
Tel: 0490-314 95

Hemsida: www.fogelvikestate.se

INFORMATION

Sune Mendahl

Isabelle Wikner, Roland Stark och Gunborg Karlsson Stark
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Badrumsrenoveringar
och golvKlimatlösningar året runt

Takentreprenad

Brandstationen i Linköping är helt 
ny och har precis tagits i bruk. Under 
2011 lade Golvbröderna AB mattor i 
alla personalutrymmen och nu ska 
allt ha kommit på plats. Ett annat 
större projekt som nyligen blivit klart 
är Kunskapsgallerian och Folkuni-
versitetet. Där har renoveringen 
pågått över ett år och nu står även 
det klart, med mattor och allt.

Bröderna Magnus och Peter Eriks-
sons företag GS Kylservice AB säljer, 
installerar och servar värmepumpar, 
luftkonditioneringar och kyl- och 
frysanläggningar. Vintertid är det mest 
värmepumpar som säljer och de har 
anordnat återkommande värmepump-
skvällar. Då finns möjlighet att kolla 
in olika typer av värmepumpar och 
ställa frågor inför eventuellt köp.

Joakim Söderlund och Mattias
Andersson startade R & C Nordic 2004. 

Golvbröderna AB ägs numera av Daniel Ström, 
Tomas Jardstål, Robert Lund och Dick Wolgast 

och företaget har funnits sedan 1987. De har åtta anställ-
da och utför många badrumsrenoveringar. Företaget tar 
in rörmokare och elektriker när det behövs.

– Vi är auktoriserade och GVK-anslutna, berättar Daniel.
Vad är roligast med jobbet?
– Det är variationen som är roligast, det är nya jobb hela 

tiden. Mycket folk och nya utmaningar, svarar Daniel.
De lägger alla tänkbara sorters golv; parkett, textil, 

mattor, kakel, klinker och laminat. Dessutom slipar och 
behandlar de trägolv när det efterfrågas.

Vad efterfrågas mest?
– Privatkunder vill oftast ha hjälp med sina badrum.
 Något som blivit vanligt och ökar alltmer är textilplat-

tor i kontorslandskap. De dämpar ljud och det är lätt att 
byta ut enstaka plattor om någon spiller ut något.

Vad är vanligaste frågan sådana kvällar?
– Ja, det är väl prisfrågan som är vanligast. In-

vesterar du i en värmepump så ger det alltid en energibe-
sparing. Hur mycket du sparar beror förstås på hur mån-
ga kWh du förbrukat tidigare, säger Peter Eriksson. 

Inför köp av värmepump är det viktigt att ta hem någon 
som kan bedöma vad som är bäst i just den bostaden så 
man får rätt värmepump till rätt hus. Man bör också an-
lita ett certifierat företag för att få det ordentligt utfört.

När du kontaktar GS Kylservice är det oftast Monika 
som svarar i telefonen. Hon sköter också administra-
tionen. Peter och Magnus arbetar främst med försäljning 
men är också ute på jobb tillsammans med de fyra övriga 
montörerna för installation och service.

Vad händer just nu?
– Det som varit mest aktuellt nu är att vi nyligen gick 

med i företagsgruppen TESAB för att utöka vår kompe-
tens och våra inköpskanaler, säger Peter. 

R & C Nordic AB har under senare år specialiser-
at sig på takentreprenader. De har haft en tajt tids-

plan under hösten. Ofta droppar beställningar in från 
september någon gång, när bostadsägare kommit på att 
taket måste läggas om före vintern. 

– Under hösten blir det väldigt komprimerat med jobb. 
Det händer att vi måste tacka nej till vissa jobb på grund 
av tidsbrist. Framförhållning är bra! nämner Mattias An-
dersson, delägare i företaget.

SKÄGGETORP OCH STUREFORS
Kunderna är både villaägare, hyres- och bostadsrätts-
föreningar. Ett par större projekt pågår över längre tid. Det 
är ett projekt för HSB i Skäggetorp som pågår fram till 2015 
och ett för HSB i Sturefors där det gäller 34 tvåfamiljshus.

UTVECKLAR FÖRETAGET
R & C Nordic AB expanderar och har två planerade 
nyanställningar nästa år. Företaget är också på gång med 

Adress: Molijns väg 17, 589 41 Linköping
Tel: 013-15 30 15
Hemsida: www.golvbroderna.se

Adress: Jägarvallsvägen 6 D,
584 22 Linköping Tel: 013-21 20 10
Hemsida: www.gs-kylservice.se

INFORMATION

INFORMATION

energiarbete och utvändig isolering på tegeltak som ger 
bättre klimatvärden på vindarna.

– Nu kan vi dessutom erbjuda finansiering via Handels-
banken finans. Det är ett lån utan säkerhet där vi gör 
kreditansökan och de får svar direkt, berättar Mattias.

Adress: Nyckelgatan 13, 589 41 Linköping
Telefon: 013-451 05
Hemsida: www.rcnordic.se

INFORMATION

Provlägg själv våra golv i olika miljöer på www.kahrs.com

KINNAN

Daniel Ström

Christoffer Winskog, Fredrik Rosén 
och Joacim Söderlund

testad av SP 

Nyckelgatan 13, Linköping | 013-451 05 | www.rcnordic.se

takentreprenad

Foto: Fotohuset
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VI HJÄLPER DIG!
Vi jobbar med färg, form och inredning och vårt mål är att inspirera 

dig till att förnya ditt hem – lite eller helt och hållet. Hos oss finns allt 

för att skapa spännande rum. Såväl drömmarna som de praktiska 

tipsen och alla produkter du behöver. 

Välkommen hit för inspiration! Vi har det senaste inom tapet, färg, 

golv, kakel och tillbehör. Vi har till exempel ett fantastiskt sortiment 

kvalitetstapeter i de senaste färgerna och mönstren. Vi har även 

färger för alla ytor i ditt hem, såväl inne som ute. Och golv i olika 

material och utföranden. Alla som jobbar hos oss har lång erfaren-

het och svarar gärna på alla dina frågor om material och om hur 

jobbet ska göras. 

Vi hjälper dig att få ditt hem precis som du vill ha det!

Camilla 
ger tips och 
råd om färg 
& tapeter.

VI HAR TAPETER FRÅN ALLA 
KÄNDA VARUMÄRKEN:

LINKÖPING: Nya Tanneforsvägen 96. Telefon: 013-35 53 40. 
Öppettider: Vardagar 9.30–18. Lördag 9.30–13.30. 

Din idé – vår design!

FÖRNYA DITT HEM!

www.nordsjoidedesign.se

Peter
ger tips och 

råd om kakel 
& klinker.

   Passa på! GRATIS 
INREDNINGSHJÄLP!

Vi hjälper dig kombinera färger, 
tapeter och golv till ett rum helt 

gratis när du tar med annonsen in 
i butiken! Tillsammans med vår 
inredningsrådgivare skapar ni 
en harmonisk helhet – ett hem 

att trivas i! Värde 495 kr.


