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Våren är här och med
den ett nytt medium
för husägaren!

A

prilväder med sol ena stunden och snö den andra. Man
riktigt känner att våren står för dörren och att det börjar
rycka i trädgårdsnerven. Och huset, hur kan det fräschas upp denna säsong? Tankarna och livslusten väcks till liv i
vårsolen, tillsammans med fåglarnas allt livligare kvittrande i
trädgårdarna. Till denna vårens första knoppar hör Hantverkaren Hem & Hus – ett nytt medium för villa- och radhusägare i
Norrköpingsområdet. Tidningen kommer att innehålla tips &
trix, hantverkarprofiler, nyheter inom bygg och trädgård, blandat med inredningstips och rena fakta om det egna boendet.
Tidningen kommer också att medverka till att lokala hantverkare får en enklare kontakt med er läsare. Vår ambition är
att Hantverkaren Hem & Hus ska blir ett medium för lokala
hantverkare att verka och synas i. Första tidningen som du nu
håller i din hand har gått ut till 15 000 villor och radhus i
Norrköpingsområdet. Vår ambition är att upplagan ska växa till
21 000 villor och radhus inom en snar framtid och då få en total
täckning inom Norrköpingsområdet.
Trevlig läsning!
/Redaktionen
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Rot
&
Rut
så funkar det
Funderar du på att renovera, bygga till eller anlita en elektriker?
Utnyttja skatteavdraget och spara pengar.

S

edan 2009 kan privatpersoner få skattereduktion för
husarbete som är det gemensamma namnet för Rot- och
rutarbete. Enkelt förklarat fungerar det så att du som
kund enbart betalar halva arbetskostnaden då du låter utföra
vissa arbeten på eller i din bostad. RUT står för Rengöring,
Underhåll och Tvätt. ROT står för Reparation och underhåll,
Ombyggnad och Tillbyggnad. Endast arbetskostnaden ger rätt
till skattereduktion, inte material- eller resekostnader i samband
med arbetet.
Rot- och rutavdrag är en reducering av skatten och den skatt
du som köpare skulle ha betalat blir därmed lägre. Skattereduktionen är hälften av arbetskostnaden inklusive moms, men
aldrig mer än 50 000 kronor per år och person. Skatteavdraget
för rot-arbete är kopplat till den enskilda individen och inte
till bostaden. Ett par som äger halva bostaden var kan alltså
tillsammans göra ett maximalt avdrag på 100 000 kronor per år.
Så gör du som kund

Kom överens med företaget om att det är husarbete som ska
utföras. Be om företagets namn, adress och organisations- eller
personnummer. Företaget måste ha F-skattsedel för att du ska
kunna få skattereduktion. Be därför gärna företaget att skriva
på fakturan att det har F-skattsedel. När företaget har utfört
arbetet betalar du halva arbetskostnaden till företaget. Företaget
begär resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Därefter får
du ett meddelande av Skatteverket om hur stort belopp du har
fått i preliminär skattereduktion.

4

HANTVERKAREN HEM & HUS nr1 2012

Nästa år står det förtryckt i din inkomstdeklaration

hur stor preliminär skattereduktion du fått för husarbete
under inkomståret. När du skriver under deklarationen
godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna
stämmer samt att du har rätt till skattereduktion. Den slutliga
skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked. Mer
information hittar du på skatteverket.se och omboende.se.
Källa: Skatteverket

Relining

Slutet för kostsamma, tidskrävande stambyten?

Relining är ett samlingsnamn för metoder att laga och förstärka avloppsrör inifrån, istället för att byta ut dem. Fördelarna
med detta är många, man slipper riva upp golv, badrum, väggar
mm. Det blir heller inga kostnader för deponi då gamla avlopp
och stammar ibland innehåller asbest.

Plasten som används i bägge fallen är giftfri och starkt färgad
för att man enklare ska kunna följa upp resultatet. Både före,
efter och under processen övervakas det hela med kamera och
dokumenteras. Tester gjorda både i Sverige och Tyskland har
visat att produkten håller i minst 50 år.

Gemensamt för alla metoder är att man först inspekterar

rören för att se eventuella skador vilket görs med en kamera
för ändamålet. Sedan krävs en noggrann rengöring av rören
inuti. Man använder då ett roterande skärverktyg som tar bort
alla avlagringar och rost som bildats under åren, så att man får
en så ren och jämn metallyta som möjligt. Sedan beläggs rören
inifrån antingen med lösplast eller ett foder.
Vid relining med lösplast används en sprutteknik som till-

sammans med utjämningsverktyg ger en slitstark yta. Denna
process upprepas tre gånger så att det bildas tre lager, allt för att
få en maximal livslängd på rören igen. Plasttypen som används
i denna metod är polyesterplast. Vid infodring av avloppsrör
används ett flexibelt foder, som trycks in i rören med tryckluft.
Trycket behålls under tiden då plasten härdar. Metoden med
infodring fungerar även då det blivit mindre hål på rören.
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kort & Blandat
Potatis till midsommar?
Om du vill ha egen potatis till midsommar är det nu tid att köpa
sättpotatis. Förgro potatisen genom att lägga den på en ljus
plats där det är cirka 5-10 grader varmt. För att få en tidig skörd
– plantera i hinkar och placera dem utomhus på en solig och
varm plats.

Energideklarera ditt hus ett måste vid försäljning
och en hjälp vid boendet
Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan
minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en
energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur
mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli
mer energismart. Mer information finns på webbsidorna
boverket.se och energiaktiv.se där du hittar allt du behöver.
På SWEDACs webbsida finns de företag som utför energideklarationer.

Krydda vardagen!
Basilika, citronmeliss, dragon, rosmarin… Färska kryddor
förgyller nästan vilken måltid som helst. Dessutom är de nyttiga,
trevliga att se på och sprider en härlig doft. Du kan förkultivera
kryddor inomhus i krukor under mars och april och plantera ut
när frosten har försvunnit.
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Byt ut hushållsmaskinerna
regelbundet
Mellan 1996-2010 orsakade hushållsmaskiner drygt 3200 bränder. Ju äldre maskinpark desto större risker för överhettning och
slitna ledningar. Ur energisparsynpunkt är nyare vitvaror att föredra; en gammal frys kan dra runt 1800 kWh på ett år vilket kan
jämföras med en ny som drar cirka 325 kWh.
Energisnåla hushållsmaskiner är märkta A.

Stensätt din trädgård
Att stensätta sin trädgård ger för ögat ett vilsamt intryck och
man kan verkligen experimentera med olika höjder och material.
Stengångar, avskiljare, dammar, garageuppfarter. Uppslagen för
att pryda sin trådgård med sten är otaliga. Sen kan man ju välja
antigen natursten eller cementplattor, allt efter tycke och smak.
Det viktigaste när man anlägger med sten är underarbetet, om
man missar där så glider stenen lätt iväg, lyfts och kan spräckas
av tjällossningen nästa vår. Underarbetet är viktigt, speciellt om
det gäller stensättning av en garageuppfart som ska tåla att man
kör bil på den.Så börja med att schakta ur minst 30-40 cm av jorden. Lägg en markduk som förhindrar att jorden blandar sig med
sandunderlaget . Fyll upp med sten och grus i lager och packa
den noga med en markvibrator, är man osäker kan man göra det
i omgångar.
När man har kommit upp till den nivå som man vill ha, måste
man väga av noga, det gör man enklast med en lång metallprofil
och två långa rör. Tänk på vilket håll du vill ha avrinning av regnvattnet. När det viktiga underarbetet är klart så är det dags att
lägga den stensort man valt vilket brukar gå rätt fort om underlaget är rätt gjort.
Bra instruktionsfilmer finns bland annat på YouTube: Tips! Så
lägger du sten.Bilderna här intill kommer från czhemdekor.se
som är en lokal trädgårdsanlägggare.

25

...kilo onödigt matavfall. Det producerar en person per år,
visar statistik från Naturvårdsverket. En stor del av hushållens
matavfall är onödigt som till exempel bröd, hela frukter och
grönsaker samt matrester.
För att minska avfallet kan du till exempel…
• Planera dina matinköp.
• Förvara maten på rätt sätt.
• Tänk på att bäst före-datum är satt med marginal.
• Kolla att kylen håller rätt temperatur med en termometer.
• Gör matlådor av överbliven mat.
Mer matsmarta tips hittar du på:
slangintematen.se.

Ta vara på den korta
utesäsongen
Nutidens många möjligheter att skapa uterum utöver det
vanliga, gör att vi tillbringar mer och mer tid utomhus under den
varma perioden av året. Bygger man dessutom in sin uteplats
helt eller delvis så förlängs njutningen betydligt. Morgonsol
ger en fin frukostplats och kvällssol blir en idealisk grillplats.
Följ solen och ha mer än en uteplats så optimerar du din användning av trädgården.
Rekommenderad läsning ”Under bar himmel”, Ica Förlag.
HANTVERKAREN HEM & HUS NR1 2012
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profilen

Sandviken bygg
liten firma STORA PROJEKT
Kan man verkligen bygga ett hus helt i halm?
Ja, men det kräver sin hantverkare.
Vi träffade Fredrik och Marcus på Sandviken Bygg,
en firma som inte backar för annorlunda jobb.

F

redrik Wärlinge, ägare av Sandviken Bygg, har cirka
10 år i yrket och har sysslat med hantverk på heltid
de senaste tre åren. Han har två anställda, förutom sig
själv. Fredrik ger bilden av en hantverkare som är trygg i sitt
yrke och med stor egen kompetens. På frågan om vad ett gott
hantverk är, svarar han – Att lämna en slutprodukt som han
själv och kunden är nöjd med.

Ett annat jobb som har varit väldigt stimulerande är ett uppdrag
att rädda en lada från rivning. Om Mems slott handlade om
finlir skulle detta kunna sägas vara motsatsen: här fick de
använda sig av fyra stycken 20 tons domkrafter för att räta upp
och lyfta ladan, för att kunna mura ny grund och komplettera så
att byggnaden gick att använda igen. Även ett jobb med att byta
syllstock i ett äldre hus, nämns som ett roligt projekt.

Unika projekt

Tänker framåt

En firma på tre man kan tyckas liten, därmed inte sagt att
man är främmande för större jobb. Sandviken Bygg har haft
många olika renoveringsprojekt de senaste åren, varav flera
är lite speciella. Renoveringen av Mems slott, strax utanför
Söderköping är ett sådant. Ett riktigt roligt jobb, enligt Fredrik.
Då slottet har anor från medeltiden är det viktigt att gå varsamt
fram vid restaurering. Allt ska vara genuint och ytfinishen gjord
med handverktyg, inga maskiner där inte.

Som hantverkare och dessutom som egen företagare spelar det
stor roll hur stor orderingång man har. När Fredrik får frågan
om kommande jobb ler han lite illmarigt och säger – Jo, visst
kan man ibland tänka på hur det ska bli i framtiden (läs inom
ett år) men det lär man sig snart att leva med. Och fortsätter han
– Ju bättre arbete och nöjda kunder man lämnar efter sig, desto
större chans att de ringer igen och framför allt, rekommenderar
oss till andra.
Fredrik ser alltså ljust på framtiden och har i dagsläget
inplanerade jobb som sträcker sig cirka 5 månader framåt. Han
säger också att det är rätt vanligt att kunderna väntar in dem,
istället för att vända sig till någon annan, en ovanlig sits i ett
så litet bolag. Speciellt nu, när marknaden kraftigt bromsat in
till följd av den senaste finanskrisen. – Jo, säger Fredrik, vi har
ju kollegor i branschen som verkligen fått känna av att det är
bistrare tider men än så länge har det inte drabbat oss.
Drömjobben

Slott och lador i all ära, finns det något drömprojekt om Fredrik
själv får välja? – Att bygga ett nytt, gammalt hus, svarar han
snabbt. Alltså att bygga ett helt nytt hus i gammal stil. Och
verkligen låta hantverket komma fram i alla delar. Helst byggt i
1600- eller 1700-talsstil.
Äldre byggnader är alltså något som ligger Sandviken Bygg
varmt om hjärtat, och man håller sig inte enbart till hus; en av
de anställda, Fredriks bror Marcus är utbildad timmerman och
har tjänstgjort på Ostindiefararen Göteborg.►
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profilen

Sandviken Bygg tar en paus i renoveringen av ett villakök. Från vänster: Fredrik, Marcus och Adam.

”

Vi tycker om när det
krävs speciallösningar,
platsbyggda finsnickerier
och liknande, då spinner
vi loss.

Vem vill du se här? Maila uppslag & tips till redaktionen på hantverkaren@mailwalking.se
HANTVERKAREN HEM & HUS NR1 2012

9

profilen
Som timmerman utför han grövre träarbeten och för en
skeppstimmerman handlar det om att bygga och underhålla
träfartyg. Marcus mönstrade på som jungman och sedermera
som timmerman, och var med på Ostindiefararens resa till
Kina. Han har sedan dess seglat med fartyget varje sommar.
Men det ultimata huset för Marcus är inte byggt i timmer,
utan det lite ovanliga materialet halm. – Jag vill bygga ett rent
halmhus - 100 % miljövänligt. För en lekman låter det konstigt
och man undrar om det verkligen är möjligt? – Ja, men det
kommer att ta tid. Jag hoppas att kunna genomföra det inom
de närmaste 10 åren. Med sådana specialkunskaper skulle
man kunna tro att det är Marcus som har lärt upp sin bror i
hantverksyrket. – Näää, skrattar han, men visst är det så att
mina typer av kompetenser är till stort gagn för firman.
Fullt upp

– Vi tycker om när det krävs speciallösningar, platsbyggda
finsnickerier och liknande, då spinner vi loss, säger Marcus.
Eftersom vi själva är husägare kan vi testa nya lösningar
på våra egna hus och ta ut svängarna ordentligt om vi vill.
Problemet är bara som man brukar säga i andra yrken
–” skomakarens barn”. Det är svårt att hitta tid för de egna
projekten, då vi också ibland brukar bygga kök åt andra, i vår
verkstad.
Så brist på fritidssysslor har de alltså inte? – Nä, svarar Marcus
som dessutom är aktiv ledare inom scouterna. Och Fredrik är
hästintresserad och försöker rida så ofta han kan.■
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Fredrik Wärlinge - hantverkare med många järn i elden.

inredning

gammalt & nytt
Snygga inredningsdetaljer kan man aldrig få nog av.
Hantverkaren Hem & Hus blandar modernt
med antikt från Bukowskis och Kontorett.

1.

2.
3.

4.
6.

5.

7.

1. Hylla String Pocket, design Nisse Strinning.
Rek. pris 965 kr.
2. Spegelbyrå, jugend, tidigt 1900-tal.
Utrop 1500 kr slutpris 2701 kr.
3. Lampa PH50, design Poul Henningsen, Louis Poulsen.
Rek. pris 5695 kr.
4. Stol Rar, design Charles & Ray Eames, Vitra.
Rek. pris 4650 kr.
5. Papperskorg Vipp 13, design Holger Nielsen.
Rek. pris 1999 kr.
6. Öronlappsfåtölj,1900-talets andra hälft.
Utrop 3000 kr slutpris 3600 kr.
7. Byrå sengustaviansk,1800-tal.
Utrop 4000 kr slutpris 1000 kr.
Produkter från Kontorett och Bukowskis.
HANTVERKAREN HEM & HUS NR1 2012
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Den kokande vattenkranen har nu
etablerats i Sverige och finns idag
i över 200 köksbutiker runt om i
landet. Quooker är en extra vattenkran, som ger kokande vatten
– omedelbart.

Quooker

tevatten direkt ur kranen

D

et låter som något ur ett framtidskök men idén om en

kran som ger kokande vatten är gammal. När den holländske ingenjören Henri Peteri för 35 år sedan arbetade
med att utveckla en ”minutsoppa” för ett livsmedelsföretag, insåg han snabbt att soppa aldrig kan bli klar på en minut, om du
inte alltid har kokande vatten till hands. Från den dagen kunde
han inte släppa den tanken. Han lämnade företaget och började
experimentera hemma i källaren. Snart var Quooker född - en
apparat som kunde ge kokande vatten direkt ur en kran.
Quooker finns i dag monterad i över 800 000 hushåll i norra
Europa. För knappt fyra år sedan introducerades Quooker i
Danmark och idag säljs det en Quooker till vart sjätte kök i
Danmark där det har blivit mer eller mindre en ”standardprodukt”.

Så går det till

En Quooker består av en liten behållare som placeras i skåpet
under vasken i köket. Behållaren ansluts till en kran som monteras vid diskhon eller i bänkskivan. Behållaren är ansluten till
kallvattenledningen och värms upp med el. Det som behövs för
att installera en Quooker-kran är ett jordat vägguttag och vattentillförsel. Kranen installeras av en VVS-installatör och kan
monteras både i nya och befintliga kök.
Säkerhet

Det är alltid viktigt att vara försiktig med kombinationen kokande vatten och barn. Men enligt tillverkaren är Quooker en
helt säker produkt. Quookerkranen är fast monterad i bänkskivan, den har barnskydd genom en tryck och vrid-mekanism och
12
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pipen är isolerad. Dessutom kommer vattnet ut i en ”porös”
stråle blandat med luft, vilket minskar risken för skållning.
Kranen är också höj- och sänkbar så att den alltid kan regleras
för användningen och därmed minska skvätt.
Energiförbrukning

Behållaren som monteras under diskbänken är isolerad och
behåller därigenom värmen under mycket lång tid. En Quooker
har en energiförbrukning på 10 – 20 watt i timmen. Kostnaden
är runt 30 öre per dygn i standbyläge eller ca 110 kr om året
och den drar ungefär lika mycket ström som en normal vattenkokare.
Användning

Vanligast är att man använder en kokkran för att göra te och
kaffe. Annars är det användarens fantasi som sätter gränserna;
fylla kokande vatten i pastagrytan, blanchera grönsaker, värma
tallrikar, sterilisera en skärbräda, skålla tomater. Allt som du
normalt skulle behöva koka vatten för, antingen i en vattenkokare eller på spisen.
Quooker finns i flera olika modeller och utföranden. En
3-liters-Quooker kostar kostar cirka 9 900 kronor.
Mer information och återförsäljare hittar du på quooker.se.
Källa: quooker.se, foto: quooker.se.

Quooker steg för steg
Steg 1
Kallt vatten kommer in i behållaren.
Steg 2
Vattnet värms upp till 110° under tryck. Vattnet filtreras och den
höga temperaturen ser till att vattnet steriliseras.
Steg 3
När vattnet kommer i kontakt med kaffe eller te har det precis
kokat och har en temperatur på cirka 93°.Om allt vatten i tanken
används tar det cirka 10 minuter att värma upp nytt.

HANTVERKAREN HEM & HUS NR1 2012
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HANTVERKSGUIDEN
Din guide till jobbet du vill ha gjort
vvs

Avloppsspolning

Götalands Relining AB
011- 695 24, 070-668 38 40
www.gotalandsrelining.se

ÖHS AB
Slakthusvägen 4
011-10 13 90
www.ohs.se

Värmeteknik
IVT Center
Fjärilsgatan 7
011-31 88 80
www.ivt.se/norrkoping

Snickare
Sandviken Bygg
070-172 20 14
www.restaurering-norrkoping.se

Transporter

Maskinuthyrning

Rent a Wreck
Slakthusvägen 1
011-14 14 14
www.rentawreck.se

Tholmarks Uthyrning AB
Slakthusvägen 3
011-13 19 40
www.tholmarks.se

Målare

Inredning

Sverres Måleri & Design
Östra Tallgatan 12
076-127 77 28
Sverre309@hotmail.com

KontorEtt
Lindövägen 41
011-26 52 52
www.kontorett.com
Tapetserare Ateljén Eva Karlsson
Styrstad Björklunda
011-16 95 10
tapetserare@spray.se
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Dripp
Dropp
Dripp
Dropp

läckor upptäcks för sent!
mängder av fastigheter med gamla, slitna och framför allt trasiga
avloppsrör. I många villor är det så illa att rören inom några år
vittrar sönder helt. Dessa skador går att förebygga och riskerna
går att minimera. Under många år har vi renoverat avlopp åt
kommuner, landsting och andra fastighetsägare genom att genomföra så kallad relining – ett billigare och smidigare alternativ till
traditionella stambyten. Nu kan vi erbjuda dig som bor i villa eller
radhus samma möjlighet att spara pengar.

Relining - en beprövad teknik

GÖTALANDS RELINING AB
Vårt mål är att alltid vara det mest prisvärda alternativet på
marknaden. Våra hantverkare får den tid som krävs för att
skapa ett förstaklassigt slutresultat och vi säkrar alla böjar och
skarvar i avloppssystemet. Kvalité och miljöhänsyn är varje
medarbetares angelägenhet och all vår personal har engagemang och motivation att utföra sitt hantverk på bästa vis. Vi
har minimerat användningen av lösningsmedel och skadliga
ämnen vilket är bra för våra kunder och våra hantverkare.
Götalands Relining AB är ett av Sveriges äldsta reliningföretag
och våra hantverkare har erfarenhet från relining och avloppssytem sedan tio år tillbaks i tiden.

Relining innebär att vi tillverkar ett nytt rör i det gamla genom
att förse dess insida med ett slitstarkt material som håller i
decennier
optikkamera. Metoden är enkel och kräver minimala ingrepp i
dina våtutrymmen. Ytskikt och inredning behöver inte rivas ut
och arbetet genererar varken restprodukter eller rivningsmaterial.
Våra kunder bor kvar under arbetet då vi i regel bara stänger av
under dagtid, eller möjligtvis under en natt beroende på rörets
konstruktion och dragning.

Extra prisvärt med ROT-avdrag
Materialåtgången vid relining är relativt låg. ROT-avdraget görs
på arbetskostnaden och renoveringen av dina rör blir därmed

Götalands Relining – en erfaren aktör
Vårt företag har varit verksamt i mer än tio år och utfört relining
över hela landet med nöjda kunder och goda resultat. Våra upp-

Våra tjänster
• Rensning & Högtrycksspolning
• Relining
• Filmning och besiktning

rättsföreningar, men självklart fungerar relining lika bra i villor
och radhus.
Besök www.gotalandsrelining.se för mer information.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Telefon: 011-695 24
Mobil: 070-668 38 40
E-post: info@gotalandsrelining.se
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I nästa nummer av
Hantverkaren Hem & Hus:

Dags att plantera
- tips & trix

Våren

- då kommer odjuren

Tapetseraren

- gör gammalt till nytt

nästa nummer kommer i brevlådan:

vecka 21

