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VAD ÄR DET
SOM KRYPER?
Försommarens
oönskade husgäster

lÄstips fÖr
hÄngmattan

eva
karlsson
Tapetseraren
välkomnar till ateljén

din lokala guide för villa och trädgård!

Mellan hägg
och syrén...
Våren är i full blom och sommar och semester står för dörren. Dagarna blir längre
och vi kan äntligen njuta av lite välbehövlig värme. För oss med trädgårdsintresse är vår bästa tid nu som Jan Malmsjö
skulle ha uttryckt det: dags att, klippa,
plantera och ansa. Det här numret av
Hantverkaren Hem & Hus rymmer tips
och råd för trädgårdspåtandet. Vissa av
oss ligger hellre i hängmattan med en bra
bok. Vi tipsar om läsning inför semestern.
I det här numret får du även stifta bekant skap med Eva Karlsson, tapetseraren som
”klätt om möbler som hela Norrköping
suttit i”. Med sommaren kommer kanske
också tyvärr en del gäster som man helst
inte vill ha i huset – men det går att mota
dem i grind, Hantverkaren ger några råd.
Vi har fått många positiva kommentarer
om första numret av Hantverkaren Hem
& Hus. Det tycker vi är trevligt och stimulerar oss att jobba vidare. Vi träffar hela
tiden intressanta hantverkare och företagare som vi vill presentera i kommande
nummer.
Vi önskar er en god fortsättning
på våren!
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vad händer i
norrköping?
Under maj-juni finns det
gott om aktiviteter för den
som har tid och lust.
Hantverkaren tipsar om...

Vävtisdag

Vandra i mumindalen

Norrköpings stadsmuseum visar hur
det gick till i svunna tider och kör de
gamla vävmaskinerna som användes i
textilindustrin. Något för den historie intresserade! Nu närmast 29 maj och 5
juni. För mer info gå in på
norrkoping.se/stadsmuseet

...inte i Finland men på Arbetets Museum.
Ta med barnen och träffa Snorkfröken,
Lilla My och Mumin. Utställningen
Det stora äventyret pågår hela sommaren och är något för hela familjen. På
arbetetsmuseum.se hittar du fler spännande utställningar.

Jätteloppis

Cirkus

Gillar du att loppisfynda ska du bege dig
till Norrköpings centrum Lördag 2 juni.
Då är det dags för LokusLoppis på Gamla
Torget och delar av G:a Rådstugugatan.
Är du själv intresserad av att sälja finns
mer info på pagang.info

Norrköpings ungdomscirkus bjuder på
show för hela familjen på Tyska Torget
under flera dagar i månadsskiftet maj/
juni. Första föreställningen 31 maj.
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Trädgårdsdag
på Färgargården
Lördag 26 maj arrangerar Upplev
Norrköping trädgårdsdag från klockan
10-15 på Färgargården. Handla växter eller blomsterarrangemang, lokalt
producerade varor från gårdsbutiker.
Lyssna på föredrag och få råd och tips för
trädgården.
Mer info på upplev.norrkoping.se

Rätt tid
för utemålning
Bra underarbete ger bäst slutresultat

Frostrisken är över och dygnstemperaturen rätt.

Alla som tidigare målat om ett hus vet att det kräver både tid och
pengar. Därför är det viktigt att göra rätt från start. En felaktig
målning kan se bra ut från början men rätt snart kan problemen
visa sig. Ibland i form av röt- och fuktskador, vilket kan kosta
mycket pengar att åtgärda. Ta hjälp av fackhandeln när det gäller
färgval och kulörer. Börja med att tvätta av fasaden med avsett
medel, använd helst inte högtryckstvätt då det lätt trycks in för
mycket vatten i träet. Om du ändå vill använda högtryckstvätt,
tänk på att det då krävs lång torktid.
När fasaden är ren och torr- skrapa loss lösa färgflagor och
påbörja sedan grundmålningen. Grundmålning är ett måste för
ett bra resultat då det är den som färgen ska fästa i. Efter grundmålningen kan man eventuellt spackla sprickor och skönhetsfläckar som man vill dölja. Sen är det dags för den så kallade
mellanstrykningen. Här är det viktigt att man inte målar på för
tjockt, helt täckt är det meningen att det ska bli först vid den
tredje övermålningen. Var extra noga med ändträ då du målar, då
det är där vatten och fukt lätt kan tränga in i.

Er lokala husfabrik
i Norrköping

-vi tillverkar allt från stommar till kompletta hus
Tel. 011-123529 www.husgruppen.se
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dags att plantera
Tips och trix för trädgård och hus

En riktig klassiker
...är pelargonen som trivs bra i rumstemperatur men som faktiskt mår allra bäst
utomhus. Den är tålig mot torka och vill
ha mycket sol och väldrenerad jord. Pelargonfamiljen är stor och har cirka 250
arter, alla med olika utseende på blad och
blommor. Plantera pelargoner i krukor,
balkonglådor eller i rabatten.
Gör så här för att få fina pelargoner:
-placera pelargonerna på en ljus och solig
plats. Rötterna behöver gott om plats
så se till att det finns lite avstånd mellan
blommorna.
- fyll på med näringsrik pelargonjord.
- vattna och låt jorden torka mellan vattningarna. Överskottsvatten kan hällas bort
efter cirka en halvtimme.
För att få en rikare blomning är det bra
att plocka bort vissna blommor och blad
då och då. Under perioden mars-oktober
kan du ge blommorna växtnäring en gång
i veckan. När frosten kommer är det dags
at plocka in pelargonerna. Rätt skött kan
pelargonen blomma i många år.

Nu börjar
altanens högtid men hur ser den ut?
Vintern och kylan kan gå hårt åt trädäck
och altan. Se över altanen och fräscha
upp den inför sommaren. Skruva ner
skruvar och slå ner spikhuvuden. Är någon
planka dålig, byt ut den. Det är en fördel
om man tvättar sin altan på våren men
det går självklart lika bra på sommaren.
När du tvättar altanen, använd skurborste
eller högtrycktvätt kopplat till en altantvätt.
Bäst resultat får man faktiskt med gammaldags vanlig knäskurning. Det finns på
marknaden speciella medel för altantvätt
men det går lika bra med såpa. Såpa kan
dock torka ut träet lite så vänta inte för länge med att återolja ditt däck. Olja din altan
minst två gånger, du ser hur oljan sugs in
i träet medan du håller på. Ett riktigt uttorkat trädäck kan faktiskt behöva upp till
tre strykningar. Glöm bara inte att låta oljan torka mellan varje strykning. Ju högre
hartsinnehåll i oljan desto bättre skydd.
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Snabbare
tillväxt
…får grönsaker om du täcker dem med
fiberduk. Det bildas ett bra växtklimat
under duken och det skyddar också mot
många skadedjur.

med mera...
Förbättra jorden
Brunnen kogödsel är guld vid
nyplantering eller som jordförbättring.
Den innehåller de näringsämnen växten
behöver och stimulerar mikrolivet i
jorden.

Blåbär
Pröva något annorlunda och odla
blåbär! De odlingsbara sorterna är amerikanska med större bär än våra svenska
vilda bär. Blåbär trivs bra i kalkfattig jord
som till exempel naturtorv eller rhododendronjord som har lågt pH-värde.
Rhododendrongödsel passar även bra till
blåbärsplantor.

Grönt är skönt
Mossa är visserligen grön men de flesta av oss föredrar nog
gräsmatta framför mossmatta. Aska efter vedeldning hjälper till
att hålla mossan borta. När det är dags att klippa gräset- klipp
det inte för kort. Om gräset är för kort blir det lättare torrt och
visset.
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profilen

i evas ateljé blir
gamla möbler som nya
En blåsig vårdag besökte vi Styrstad Björklunda, en bit ut på Vikbolandet.
Här håller Eva Karlsson till, tapetserare och ensamföretagare sedan 1995.

D

et handlar inte om tapetsering av väggar. Tapetseraren sysslar med möbelvård och klär om stolar, fåtöljer
och liknande möbler som på så sätt får en förlängd livstid. Eva är idag etablerad tapetserare men har tidigare jobbat
på Posten och innan dess hela sjutton år inom konfektionsbranschen. På Posten jobbade hon som kassörska i några år och när
en av de allra första omorganisationerna var aktuell så valde
Eva att bli friställd. – Jag fick en omställningspeng som gjorde
att jag kunde satsa på att utbilda mig i det jag alltid har velat
göra, klä om möbler och ägna mig åt möbelvård.

Under två år gick hon som elev hos Kenta Andersson, en

välkänd tapetserarmästare här i Norrköping på den tiden. Men
något mästarbrev för Eva fanns det inte tid för då.– Nej, för där
emellan kom barnen och det blev aldrig av att avlägga några
prov. Under den tiden hade jag dessutom precis fullt upp med
alla jobb som strömmade in. Så jag höll till i vardagsrummet de
första tre åren innan jag skaffade en lokal i stadsdelen Oxelbergen i Norrköping. Därifrån gick flytten förra sommaren – då vi
äntligen blev klara med renoveringen av huset i Styrstad som
nu fungerar som ateljé.

”

...jag kunde satsa på det
jag alltid velat göra, klä
om möbler och ägna mig
åt möbelvård.

Evas specialiteter som tapetserare är många och man slås av

hennes kunskap om stilhistoria och den respekt hon har inför
att rädda och föra vidare ett kulturarv. Detta syns bland annat
i hennes val av traditionella material, hon jobbar gärna med
tagel som köps in i längder och redes upp till den stoppning
som finns i gamla soffor och fåtöljer. Enligt henne är tagel det
bästa material man kan ha i en möbel för en bra sittkomfort.
Eva har också specialtillverkning i skinn till olika handikapphjälpmedel. En annan specialitet är hennes stora och välkända
tygprovssamling. Från den kan hon plocka fram textilier från
olika decennier. En samling som fyller en viktig funktion då ►
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Vem vill du se här? Maila uppslag & tips till redaktionen@hantverkarensverige.se
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Eva samarbetar med arkitekter som bland annat vill ha hennes
kunskaper då det gäller väggfasta möbler som skall kläs om i
tidstypiska tyger.
Trots det stora antalet gamla möbler som Eva stött på och
jobbat med under årens lopp är hon själv ingen ”antikmöbelsamlare”. – Nej, en och annan har jag väl men det jag samlar
är just textilier och keramik från klassiska Gabriel keramik,
tillsammans med min man Steve, en samling som har hunnit
bli ganska omfattande. Det har varit riktigt spännande i vår
gemensamma jakt på auktioner och loppisar genom åren. Och
det är faktiskt så att vi i vår samling har föremål som inte ens
Gabriel museet har.
Men nu för tiden då alla bara kastar och köper nytt, vad har
man egentligen för kunder som tapetserare? –Ja, det är både
äldre som yngre. Äldre som vill bevara det riktigt gamla och
många yngre kunder som kommer in med kult- eller designmöbler som ska kläs om. Det är även många uppdrag för företag
och kommun. Man märker att när Eva pratar om sina kunder,
vilka det än må vara, är det just samtalet och samspelet dem
emellan vad det gäller stilar och materialval som får igång
henne.
Det verkar som att för Eva är varje dag speciell och ingen är
den andra lik. Hon har helt klart haft många och varierande
uppdrag under åren som tapetserare med uppdrag för olika teatrar, McDonalds, Stads- och Rådhuset samt många kommunala
enheter. –Ja man skulle kunna säga att hela Norrköping har
suttit i möbler jag klätt om, säger Eva med ett skratt. ■
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Nåldynan i tapetserarens ateljé är i storlek XXL...

lästips för
hängmattan
Snart dags för sommar och ledighet. Och man kan ju inte alltid
jobba med trädgården och huset. Koppla av med en bra bok!

Arne Dahl
Hela Havet Stormar
Deckare är perfekt
sommarläsning.
Arne Dahls senaste
handlar om en serie
brutala mord som
leder polisen till en
ökänd fängelseö.

Anna Jansson
När skönheten kom
till Bro
Ännu en del i serien
om polisen Maria
Wern. En sextonårig
flicka försvinner under medeltidsveckan
i Visby. Spåren pekar
mot en gåta i det förflutna…

Bodil Malmsten
En månad går
fortare nu än ett
hjärtslag
Bodil Malmsten
skriver personligt och
humoristiskt om livet
i Finistère vid den
franska atlantkusten.

Sofie Sarenbrant
Vila i frid
Folk dör på löpande
band på Hasseluddens
spa. Emma Sköld på
Nackapolisen kopplas
in och upptäcker snart
att det inte handlar om
något rutinfall...

För dig som inte fått nog av
trädgårdspåtandet rekommenderar vi klassikern
Vår Trädgårdsbok av
Christel Kvant och Inger
Palmstierna. Möjligen lite
tung att ha med sig i hängmattan, men fullspäckad
med värdefulla råd för den
trädgårdsintresserade.
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vad är det
som kryper?
försommarens oönskade husgäster
Nu vaknar naturen och med den alla dess invånare. Så här
års är det särskilt vissa arter som kan orsaka problem om
de bygger bo i villan eller sommarhuset.
Svartmyror

Svartmyran är nog ganska välbekant för de flesta husägare. Visserligen gör myrorna ingen skada om de tar sig in i hus men det
kan ju vara obehagligt att ha myror springande i marmeladen.
Andra namn för svartmyra är trädgårdsmyra, svart tuvmyra
eller sockermyra. Tuvmyra kallas den eftersom den bygger bo
i tuvor, gärna intill stenar, brädlappar och liknande. Svartmyror
är cirka 2-4 millimeter stora. Svartmyreinvasion är ett typiskt
vår- och sommarproblem och de söker sig gärna in under tidig
vår då blomningen i naturen inte riktigt har kommit i gång. En
enda saftfläck kan snabbt locka till sig horder av myror. När en
myra har funnit en sötsak lägger den ut ett doftspår som kan
leda hundratalsmyror till plasten.
Så förebygger du en svartmyreinvasion

- Håll rent från spill av socker, saft läsk och så vidare.
- Se över och laga trasiga dörrlister och hål i väggar.
- Ta bort eller trimma buskar alldeles intill huset där bladlöss
kan bo, där myrorna gärna samlas i stor mängd.
- Det är bra att lokalisera själva boet om man vill bli av med
myrorna. Ofta är det beläget under plattor eller stenar.
Om man misslyckas med att ta bort boet kan så kallad betesutläggning lösa problemet. Det funkar så att så många myror
som möjligt ska frakta betet till samhället så att larverna och
framförallt drottningen påverkas.
Hästmyror

För hus i mer lantlig miljö kan hästmyran vara ett problem.
Den är vår störta svenska myra och lever i skogar i större delen
av Sverige. Myran har kraftiga käkar och med dem gnager
den ut gångar och håligheter i trämaterial och kan göra stor
skada om den kommer in i byggnader. Attraktiva byggplaster
för hästmyran är väggar och vindar med olika typer av isolering som skumplastskivor, glasfiberull, sågspån med mera.
12

HANTVERKAREN HEM & HUS nr 2 2012

Hästmyror lever bland annat på insekter, växter och det söta
sekretet, ” honungsdagg”, från bladlöss. Eftersom myrorna har
en förkärlek för sötsaker är det vanligt att de inomhus gärna
söker upp socker, kakor, godis eller öppnade läskflaskor. Om
man misstänker att man har ett angrepp av hästmyror finns det
vissa typiska tecken att vara uppmärksam på, såsom spånhögar,
rassel i väggar, golv eller tak, myrstigar intill huset..
Hur förebygga skador

Genom ett antal enkla åtgärder kan du minska risken för att
hästmyror tar sig in i huset och i värsta fall bygger ett bo.
- Rensa bort högt gräs och vegetation som växer alldeles intill
husgrunden.
- Reparera trasiga ventiler och andra håligheter utmed grunden.
- Inte stapla ved alldeles intill eller under huset.
- Trimma träd om grenar hänger ned och är i kontakt med
hustaket
- Undvika slipers eller annat massivt trämaterial som dekoration i rabatter alldeles intill huset.

Getingar

Alla har vi väl något förhållande till getingar…
Getingar fyller en viktig funktion i naturens kretslopp och är ett
rovdjur som bidrar till begränsning av många andra skadegörare på träd och grödor. Ett enda getingsamhälle kan faktiskt
på en sommar fånga cirka fyratusen larver.
Getingar kan bygga bo på alla upptänkliga platser – ofta vid
en takbjälke eller i en ihålig vägg. Boet byggs av pappersmassa som getinghonan tillverkat genom att tugga trä som hon
blandar med sin saliv. Getingboet är ofta klotrunt och efter ett
par veckor inte större än en valnöt. Inne i boet läggs äggen
och de första larverna utvecklas till arbetare som så snart de

är färdigutvecklade i maj-juni bygger vidare på boet. I juli är
getingsamhället i full gång och ett gettingbo kan bli så stort
som över en halv meter i diameter och kan innehålla flera tusen
individer.
Hur tar man bort ett getingbo?

När man ska ta bort ett getingbo måste man vara mycket
försiktig. Använd skyddshandskar och ha en bislöja över
huvudet. Säkrast är att ta bort boet på vintern då det inte finns
några levande getingar i det eller på försommaren då boet bara
innehåller en hona och ett mindre antal larver. Om du måste ta
bort ett aktivt bo är det bäst att göra det en mörk kväll då kylan
gör dem slöa och de flesta getingar är inne i boet. Anlita professionell hjälp om du är osäker på hur du får bort boet.
Om du blir stucken

En geting kan faktiskt till skillnad från bin stickas flera gånger
eftersom gadden saknar hullingar. Du kan tvätta getingsticket
med tvål och vatten och dämpa smärtan med en isbit. För att
minska risken för infektion kan du lägga en fuktad huvudvärkstablett på sticket. Om man känner sig illamående eller får klåda
ska man söka läkare, samma sak om sticket sitter i mun eller
hals. Om man misstänker att man är allergisk kan man ha ett
allergiläkemedel till hands under sommarhalvåret.
Minska riskerna för getingstick bland annat genom att:
-undvika häftiga rörelser när en geting närmar sig
-täcka över kött och söta rätter vid måltider utomhus
-inte dricka ur en öppnad burk eller mörk flaska som stått ute
Mer information om skadedjur hittar du på anticimex.se.
Källa och bilder Anticimex.
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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

Månsson Rör
Fjärilsgatan 7
011-31 88 80

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

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

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

Hustillverkare
Husgruppen
Butängsgatan 9A
011-12 35 28
www.husgruppen.se

Snickare
Sandviken Bygg
070-172 20 14
www.restaurering-norrkoping.se
HN Bygg AB
Mariehov
0708-77 30 18
hnbygg.se

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

Inredning
Kontor-Ett
Lindövägen 41
011-26 52 52
www.kontorett.com
Tapetserare Ateljén Eva
Karlsson
Styrstad Björklunda
011-16 95 10
eva.tapetserare@spray.se
Yakobs Ram & Reklam
Stockholmsvägen
011-23 94 44
www.ramochreklam.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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byggnadsvård
- så funkar det

utflyktssommar
- strandhugg i Bråviken

nästa nummer kommer i brevlådan:

vecka 27

