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TRE L ÄTTA STEG ATT FÅ DITT BUDSKAP
TILL 30.000 HUSHÅLL MED VN HEM
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Kolla vilken storleks annons du
vill ha. Vi har både helsidor (1/1),
en fjärdedelar (1/4), halvsidor
(1/2) och 2 sp x 50 mm.



Ring eller e-posta våra glada
försäljare*. De hjälper dig att
hitta rätt pris, rätt kanal och
den bästa införelsedagen för
din annons.




Gör din annons själv, anlita en
byrå eller be våra grafiker hjälpa dig
sammanställa en annons.

*RING REDAN IDAG!
A G N E TA W I K H O L M - R E H N , t f n . 0 5 0 4 0 0 2 6 8 0
JOHAN LINDHOLM, tfn. 050 355 1504
J A N E TA W O L O N T I S , t f n . 0 4 0 5 9 4 4 1 1 1

OM DET ÄR VATTEN,
KAN DET BLI DRICKBART

Det är enkelt och förmånligt
att serva maskinen.
Du kan lätt göra det själv.

Miljövänligt kvalitétsvatten med god smak till stugan
- rakt från Östersjön!
Lämna vattenﬂaskorna i butiken och gör ditt eget dricksvatten
med SolarRO MINI. Enkelt och rent rakt från stranden.

• Från havet, sjön, ån eller brunnen
• Med solpaneler, batteri eller el
• Inhemsk, säker, energisnål
besök solarwatersolutions.ﬁ eller ring 040–523 8640
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Suvi Ahlfors, 28 års erfarenhet – 28 vuoden kokemuksella!
Höghus - Kerrostalot

Egnahemshus - Omakotitalot

Sommarbostäder

Lojo, Virkby
172/195 m2
4 sr, stor aula, vardagsrum, k, 2xbdr/ wc, klädPojo, Centrum
76 m² rum, bdr, b, balk. Välskött hem byggt 2011. T.
3 r, k, kldr, bdr, ingl.balk. Genom huset lägenhet 1130 m2. EB A. Fp. 359.000 €.
i tredje våningen, ej hiss. Köket förnyat, laminatgolv. Genast ledigt. Rör och fönster förnyade
i bolaget. ET F. Fp. 54.296 € + skuldand.
4.704 €.

Rad-/Parhus - Rivi-/Paritalot

- Bra tvåspråkig basservice.
- Smidig tågförbindelse till huvudstadsregionen.
- Tryggt boende i lantlig miljö.
- Kuperat kulturlandskap och natur.
- Mångsidiga fritidsmöjligheter.
- Endast en halv timme från huvudstadsregionen.

www.siuntiontontit.fi

Tenala
155/194 m2
4–5 r, k, 4 garderober, 2 wc, omkl.r, tvättr, b,
gar, pannrum. Välhållet, rymligt 1-plans hem
i Tenala centrum, med goda trafikförbindelser.
Lättskött tomt på 2588 m2 i naturtillstånd. EJ EB.
Nytt pris! Fp. 159.000 €.

Pojo, Tallbacka
63 m2
2 r, k, br i urspr. skick. Ett bra alternativ till
hyresboende, som placering eller som första
bostad. Bra planlösning, stort vardagsrum
med utgång mot terrass. EB F. Fp. 39.000 €.
Hasselgränd 2 Visn. må 18.6 kl.17.35-18

Pojo, Tallbacka
96 m2
4 r, k, br, wc. Gavelbost. i ett plan, ytrenov.
2013. Bra planl. Längsgående balkong med
utsikt mot bakgård, där det är skönt att
njuta av sommardagar. EB F. NYTT PRIS! Fp.
86.500 €. Hasselgränd 2 Visn. må 18.6
kl.17.35-18

Lojo, Karislojo
32m2
1 r, kokvrå, uthus, tambur+ gammal huvudbyggnad, bastu, 2xvedbod/lider. B.-40. T:
8072 m2 Fp. 59.000€ Murrontie 33. Visn.
sö 17.6 kl. 14.05-14.30

Karis, Centrum
ca 172 m2
7 r, k, bdr/wc, gårdsbastu, lider. Idyllisk och
fin remontad 20-tals stockhus också för större
familjer. Renoverad med stil. 3 sovrum i övrevån. varav 2 är oinredda. Fint skött 2126 m2
hyrest., mycket byggr. kvar. Gårdsb. renv. på
2000-talet. EJ EB. Fp. 229.000 €. Bangatan
33. Visn.må 18.6 kl.18.30-19
Lojo, Karislojo
32m2
Kokvrå, alkov, terass+strandbastu. Vid Enäjärvi. Bastu och balja alldeles vid stranden!
Strandlinje ca 30 m. Rätt till strandområden.
B.66/71. T. 2080 m2. Fp.120.000€ Lauttakuja 38 Visn. sö 17.6. Vägledning till objektet
startar kl. 14.45 från Sale i Karislojo, Hakosenkuja 2. Om du åker på förhand ring 0500-505
Karis, Påsarby
200/239 m2
32 m2
9 r, 2 x k, 2 x bdr/wc, wc, aula/vardagsrum. Antskog
Förtjusande hem även för en stor familj eller 1 r, k, tambur, klädr, wc/b, ekon.byggnad,
fr. 40-talet i
för t.ex. två generationer. T. 7276 m2. Ej EB. Bp. verkstad, jordkällare. Stockstuga
behov av renov. T. 612 6m2. Ej EB. Fp. 35.000 €
199.000 €.
Tallaa
30m2
Stuga, kv, klädr, bastu, lekstuga, vedlider/wc,
grilltak. B. 1969. T. 5860 m2. NYTT PRIS! Fp.
39.000 €. Takalahdentie 32.PREM. Visn.
sö 17.6 kl. 13.40-14

Suvi Ahlfors Oy LKV

Lojo, Karislojo
219/263,3 m2
Ekenäsvägen 9, 10300 Karis
Karis Kila
100 m 7 r, k, 2 kldr, 3 wc, 2 bdr, hjk, s, loft, v. garage/
Tammisaarentie 9, 10300 Karjaa
4 r, k, wc, bdr/wc, b, balk, terrass, lager. lager. JORDVÄRME. 0,8 ha tomt i närheten av
Tel./puh. 0500 505 838
Snyggt tvåvånings radhus väntar på en ny sjöar. B. 2002 av träd från egen tomt. Ej EB.
suvi.ahlfors@kotikone.fi
familj. EB F. Fp. 149.000€.
NYTT PRIS! Fp. 249.000€.
SE VÅRA ANDRA OBJEKT www.suviahlfors.fi – KATSO MUUT KOHTEEMME www.suviahlfors.fi
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Tomtförfrågningar 044-386 1100

20 år
INDIVIDUELLT FRÅN INGÅ TILL HANGÖ - OCKSÅ I SKÄRGÅRDEN!

KARIS, Kroggård

Egnahem omf. kök, 3 sr, vardagsr, bastu, tvättrum, wc, hjk, förråd, boyta 91.5 m2 / 38 m2
byggår 1964. Bra omskötts hus, men kanske
ytorna är i behov av uppdatering. Arrendetomt 1176 m2 som gränsar till grönområde.
Separat garage. Lugnt område, nära till centrum och tågstation. Inget E-intyg.

TENALA, Krokby tomt 15,097 ha,
vattenområde 3 ha

Gammalt jordbruksställe. Huset b. 1922,
men har anor från 1700-talet, ca 100
m2. Ladugård/ uthus omf. bastu, sommarrum. Separat sommarstuga, gårdsbastu. 2
borrbrunnar, avloppssystem. Friställs enligt
överenskommelse. Inget E-intyg.

FP 245.000 €

FP 128.000 €

EKENÄS, Tenala kyrkby RH 70 m2

Trevligt hem i två plan. I första våningen
finns k, vr, wc och balkong. I bottenvåningen finns sr, bdr, b, hjk, samt egen inhägnad
gård. Biltaksplats. Lämpligt hem för en eller
två personer, eller som fritidshem. Lägenheten blir snabbt ledig. Inget E-intyg.

ÅMINNEFORS EGH tomt 6508 m2

KARIS, Lärkkulla MATTSGATAN 31 EGH

VÄLKOMMEN TILL VISNING lö 16.6 kl. 12.00-14.00. Samtidigt finns det auktion och loppis där det säljs bl.a. möbler, prylar, hantverk, husgeråd och
verktyg. Kom och fynda samt bekanta dig med huset. 5 r, kök, bastu,3 bdr,
3 wc, gillestuga, hobbyrum, garage, takterrass. 207/230 m2. Härligt kök med vedspis,
gillestuga i källaren, samt bastu/bdr. Bekvämt direkt in i huset från garage och mycket
mer. Separat garage/ hobbyrum. Tomt 1661 m2. Inget E-intyg.

MH / FP 208.000 € / Anbud

EKENÄS, Predium Björnholm Fritid

Sommarstuga byggår 1983 som omfattar
stuga, 2 sovalkover, veranda, totalt 31.5 m2.
Bastu/ gäststuga byggt 1983/1987 omfattar
bastu, omklädningsrum, bastukammare +
rymlig terrass. Dessutom finns uthus/komposterande wc. Tomt 4615 m2 mot söder,
strandlinje ca 80 m. El och brunn finns.

FP 98.000 €

& (019) 241 3202

FP 158.000 €

Förtjusande hus som är med omsorg renoverat och omskött. 9 rum, kök, 2 x bdr, 2 x
wc, bastu, hjk, samt källare, boyta ca 250
m2, b. 1939/40. Möjligt att dela huset för
två familjer, eller köpa andra delen. Huset
har ursprungligen varit parhus. Finns färdiga
ritningar. Inget E-intyg.

MH / FP 265.000 €

KARIS Pentby EGH 147,5/206 m2

POJO Åminnefors Brunkom EGH tomt 2279 m2

Invid Brukomträsket. 5 r, kök, brasr., arbetsr., b, 3 x bsr, 3 x wc, tambur, glasveranda och
terrass mot träsket. Boyta 198,5 m2/tot. 225 m2. B. 1957/1990. 2 bilars garage. Rätt
till 200 m2 stort strandområde som gränsar till tomten. På stranden finns egen brygga
och terrass. Inget E-intyg.

FP 265.000 €

Ljust och välplanerat hus, med golvvärme
och värmelagrande spis i vardagsrummet. 2
sovrum, kök, bastu, badrum, wc, hjk, garage,
arbetsrum, terrass. Oinredd källare under
hela huset. T. 1203 m2. E=nej. Ledig enligt
överenskommelse. Inget E-intyg.

MH / FP 325.000 €

EKENÄS, Knipnäs EGH tomt 816 m2

Rymligt bastant stenhus. Här ryms även en
större familj. B. 1957. 5 rum, 2 x kök, 2 x
wc, bastu, tvättrum, hobbyrum och förrådsutrymmen. Huset är välskött, men alla ytor
är i behov uppdatering. Bilgarage. Lättskött
tomt. Snabbt ledig. Visning enligt överenskommelse. Inget E-intyg.

FP 255.000 €

HANGÖBY EGH 99/107 m2

Fint läge invid park finns ett egnahemshus,
byggår 1956. Bostadsbyggnad är behov en
total sanering. Arrendetomt 1840 m2, arrendetiden är till år 2034 Bostadsbyggnad
är byggt av bräder och har mineritfodring.
Gammalt trädgårds tomt, finns mycket planteringar. Genast ledig. Inget E-intyg.

FP 68.000 €
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Från drömmen att
äga till börda att bära
En generationsväxling beträffande sommarstugor är just nu på gång. Tidigare sågs det som rena
drömmen att äga en liten, enkel stuga ute på en holme i skärgården. I dag är det betydligt färre
unga som överhuvudtaget vill ha en sommarstuga. Att ärva en stuga i dag ses allt oftare som en
börda än en gåva, speciellt om stugan saknar bekvämligheter och bilväg ända fram.
Sommarstugor förknippas
med extra arbete och känslan av att vara bunden till
en specifik plats.
– Folk föredrar i dag alltmer fritidsresor framom fritidsboende. Det lockar mycket mer att flyga iväg till värmen än att åka till stugan
och rusta på den, säger fastighetsmäklare Mosse Lindholm.
Lindholm tror att en stor
orsak till detta är att många
upplever vardagen rätt hektisk. Då semestern kommer,
vill man kunna koppla av till
fullo och inte behöva göra
något utöver det allra nödvändigaste.
Där kommer följande
trend in. För dem som antingen vill köpa sig en stuga

eller ärver en, är bekvämlighet A och O.
– Stugan skall så gott som
motsvara det egna hemmet.
Bilväg ända fram är ett måste. Rinnande vatten är också
självklart och en stuga utan
ström kommer inte på fråga,
förklarar Lindholm.
Med tanke på bekvämligheten kunde det antas att
bostäder i centrum av städer då lockar köpare mer än
stugor ute på landsbygden.
Så är ändå inte fallet.
– Lägenheterna i stan blir
sakta populärare bland dem
som vill köpa fritidsboende
men de hotar ändå på långt
när inte ställen ute i skärgården med närhet till vattnet, säger Lindholm.

Alla följer inte
trenderna
Carola Valkama bor permanent i Esbo men köpte ifjol
en sommarstuga i Bromarv
tillsammans med sin man. De
går emot de flesta av dagens
trender.
För paret Valkama är det
viktigt att stugan är enkel
och att de gjort arbetet där
själva. Då de köpte stugan
visste de att mycket arbete stod framför men tanken
lockade snarare än skrämde.
– Både jag och min man
har växt upp med att en stuga ska vara en stuga, en enkel plats dit man kommer om
sommaren och där man bra
klarar sig utan en massa bekvämligheter, säger Valkama.

De har därför valt att hålla sig till utedass och har
fortfarande inte bestämt sig
om de överhuvudtaget vill
ha rinnande vatten i stugan.
Valkama berättar att de
ändå är väl medvetna om
att de flesta i dag, särskilt
yngre, tänker helt tvärtom.
Paret har tillsammans tre
vuxna barn och bestämde
sig därför att innan köpet,
grundligt diskutera stugan
med barnen.
– Man kan inte bara ta förgivet att barnen tänker lika
som en själv en dag, konstaterar hon.
Advokat Kurt Sjöblom poängterar det samma. Han berättar att det förr var vanligt att i de fall där det fanns
flera arvingar, minst två var

intresserade av att ta över
sommarstugan.
– På senare tid har det blivit vanligt att ingen av arvingarna yrkar på att få stugan på sin lott, säger Sjöblom.

Diskutera och skriv
in i testamente
Som stugägare finns det tack
vare dagens trender, flera
saker det på äldre dagar är
klokt att tänka på.
– Oftast då någon i dagens
läge vill sälja en sommarstuga, handlar det om att man
på äldre dagar inte orkar ta
hand om stugan mer eller att
det blivit stridigheter syskon
emellan efter ett arv, berättar
fastighetsmäklare Lindholm.
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Kolumn
Studsmatta
(trampolin)
på husbolagets
gård
Bekvämligheter, som
bilväg ända fram till
sommarstugan, är ett
måste för de flesta.

Sommaren är på kommande med full fart och i många
husbolag har det blivit aktuellt att fundera på om det är
tillåtet att placera en studsmatta på husbolagets gård.
Eftersom det handlar om att placera en studsmatta, blir
inte bostadsaktiebolagets bestämmelser om aktieägarens ändringsarbeten tillämpbara.
Som utgångspunkt är således att aktieägaren har rätt
att placera studsmattan på gården ifall gården är i aktieägarens enskilda bruk. Husbolaget kan inte förbjuda
den enbart på grund av att den leder till ljud som skratt
och rop då den används.

Sommarställen vid
vattnet är fortfarande
mer populära som fritidsboenden än lägenheter
inne i centrum.

Om man vet att flera av arvingarna i framtiden är intresserade av stugan rekommenderar Sjöblom att man
sätter sig ner tillsammans
och diskuterar vem som verkligen är intresserad och sedan även funderar på att skriva in den i sitt testamente.
– Trots att en allmän trend
verkar vara att stugorna ses
som avskräckande arbetsläger ser man även det motsatta. Fastigheter med kvällssol
och ställen med bilväg ända
fram kan nog också intressera flera än bara en av arvingarna, menar Sjöblom.
Vet man däremot att ingen av bröstarvingarna har något intresse av att ta över stugan en dag, kan det vara skäl
att sätta sig ner med familjen och höra ifall någon annan, möjligtvis ett barnbarn,
är intresserad av den.
– Om man är mogen att
överlåta fritidsfastigheten
som gåva men behåller besittningsrätten, kan man dra
nytta av besittningsrättsavdrag i beskattningen, förklarar Sjöblom.
Eftersom det blir allt vanligare att ingen av bröstar-

”Både jag och min
man har växt upp
med att en stuga
ska vara en stuga,
en enkel plats dit
man kommer om
sommaren och
där man bra klarar
sig utan en massa
bekvämligheter”
Carola Valkama

vingarna är intresserad av
att ta på sig det extra jobb
och de kostnader en sommarstuga innebär, blir en
försäljning då enda utvägen.
Då är det viktigt att man
värderat fastigheten så nära gängse värde som möjligt
för att minimera kommande
skattepåföljder, dvs skatten
på överlåtelsevinst som för
bröstarvingars del är mycket
högre än arvsskatten.
Även fastighetsmäklare
Lindholm understryker det
samma.
– Unga i dag ser stugan
som en börda och därför är
det inte ovanligt att ingen
av syskonen är intresserade av att ta den på sina axlar vid arvskifte, vilket i sin
tur lätt leder till stridigheter och försäljning.
Då paret Valkama beslöt
sig för att köpa stugan i Bromarv, bestämde de sig genast för att skriva in den i
testamente.
– Det var något vi diskuterade med barnen och något vi gjorde för att undvika framtida problem och vi
var alla nöjdast så, konstaterar Valkama.

Oskäliga olägenheter får studsmattan dock inte medföra. Exempelvis om gården är såpass liten att studsmattan påverkar användningen av grannens gård, sträcker
sig över på grannens sida eller stör utsikten.
Ifall gården inte är i aktieägarens eget bruk krävs dock
samtycke av husbolaget för att placera studsmattan
på gården. Bolaget kan fritt överväga huruvida det ger
samtyckte att placera studsmattan eller inte.
Ifall samtycke gives bör observeras fastighetsägarens
ansvar för fastighetens säkerhet. Det lönar sig att kräva att aktieägaren förbinder sig att ansvara för att se efter studsmattans skick samt säkerhet samt att denne i
tillräcklig grad övervakar användningen av studsmatta.
Eftersom fastighetsägaren alltid i sista hand ansvara för
fastighetens säkerhet lönar det sig för husbolaget att
noga överväga huruvida samtycke ges. Ifall det sker en
olycka bör husbolaget påvisa att det förfarit omsorgsfullt gällande studsmattan.

Kristel pynnönen
Biträdande chefsjurist
Finlands Fastighetsförbund
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EH HANGÖ, Kapellhamnen

EH KARIS

Galeasgatan 19
5r,k,bdr,b,wc,garage, gårdsbyggnad
Fp. 292.000 €

Kvarngränd 5
4r, k, bdr, b, hobbyrum, sep.garage
Fp. 255.000 €

190/230 m²

-*

624285

122,8/150,6 m²

Förtjusande beläget egnahemshus vid Kapellhamnen. Öppen och rymlig bottenplanslösning. Lummig och
skyddad gård. Stor gårdsbyggnad.

616384

-*

2008 byggt villa i ett plan med ett stort förråd/hobbyutrymme på en vacker lättskött gård. På tomten
972 m2 finns en separat garage/förrådsbyggnad. I närheten av idrottsplan, centrum och daghem.

Berndtsson p. 0400 473 677

Eskola p. 040 630 8535

EH Hangö, Hangö norra

RH Hangö, Hangö norra

VH Hangö,Östra Hamnen

VH Hangö, Centrum

4r,k,bdr,wc,b,kr,garage
Fp. 155.000 €

3r,k,bdr/b,terrass
Fp 129.000 €

2-3r,k,bdr,wc
Fp. 309.605 € Skfp. 319.000 €

3r,k,bdr,wc,balkong
Fp. 129.000 €

Kottstigen 2

127/155 m²

-*

622043

Nyström p. 0440 473 577

Dykandvägen 4

80 m²

E2018*

621765

Nyström p. 0440 473 577

Högbergsgatan 11 A

96 m²

G2013 *

624701

Berndtsson p. 0400 473 677

Fredsgatan 1 A

80 m²

F2013*

617661

Berndtsson p. 0400 473 677

VH Karis, Centrum

FRITIDSBOSTAD Ingå

FRITIDSBOSTAD Pojo

EH Ekenäs

3r,k,bdr,balkong
Fp. 108.000 €

3r,k,wc,bastu,garage
Fp. 230.000 €

1r, alk, b
Fp. 55.000 €

4r,k,hjk,bdr,b,brasrum,wc
Fp. 192.000 €

Malmikatu 5 A

73 m²

F2013*

624663

Eskola p. 040 630 8535

Grönkullavägen17

80/100 m²

-*

624423

Kaisajärvivägen 9

20 m²

Eskola p. 040 630 8535

Se våra övriga objekt på nätet

-*

624501

Malmsten p. 0400 840 734

Duvgränd 3

138,5/183 m²

-*

622976

Granlund 044 374 0608

TEMABILAGA
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EH EKENÄS, Trollböle
Blocket 2
5 r, k, bastu, hjälpkök, 2 wc.
Fp. 293.000 €
169/195 m²

-*

623727

Trivsamt egnahemshus även för en större familj! Grönskande 1801 m² tomt med två terrasser och
skyddad bakgård, på tomten även ett med omsorg renoverat spannmålsmagasin från 1880-talet.

Den Rätta

Lindström p. 040 583 2257

VH Hangö, Centrum
Långgatan 35 A

Brunkom strandvägen 200

EH Pojo

VH Karis, Centrum

EH Ingå, Täkter

3r,k,bdr,balkong
Fp. 62.133 € Skfp. 69.000 €

4r,k,b
Fp. 139.000 €

Fp. 149.000 €

2r,k,b,balkong

1r,k,bdr,loft,skild bastubyggnad,förråd
Fp. 128.000 €

65 m²

G2013*

620486

Nyström p. 0440 473 577

110/155 m²

-*

Villagatan 1

624913

60 m²

Visning 19.6.2018 klo 18:00-18:30
Malmsten p. 0400 840 734

-*

621168

Malmsten p. 0400 840 734

Täktervägen 283

50 m²

-*

625362

Eskola p. 040 630 8535

EH Ekenäs

TRÄHUS Ekenäs,Centrum

FRITIDSBOSTAD Ekenäs

FRITIDSBOSTAD Ekenäs

4r,k,matplats,b,bdr,garage
Fp. 98.000 €

3r,k,b,2wc
Fp. 259.000 €

2 r,kv,loft,bastu,tvättrum
Fp. 152.000 €

2 r, kv
Fp. 98.000 €

Skepplandavägen 32

118/138 m²

-*

Skillnadsgatan 10 A

623550

Granlund 044 374 0608

125 m²

E2013*

623923

Orsholmssvängen 90

59/73,5 m²

Lindström p. 040 583 2257

Åbonejdens OP-Fastighetscentral Ab AFM I op-koti.fi I tel. 010 2569 118
EKENÄS
Stationsvägen 3 tel 010 2569 545

HANGÖ
Berggatan 21 tel 010 2569 549

KARIS
Elin Kurcksgatan 2 B tel 010 2569 541

-*

624480

Granlund 044 374 0608

Möllviksvägen 37

44/59 m²

-*

618611

Granlund 044 374 0608
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06 474 5900

WWW.LILLEVILLA.FI

BRYGGOR MED
EN UNIKT LÄTT
KONSTRUKTION
Också i år har många finländare kommit ut till stugan på våren och kunnat
konstatera att isen farit iväg med bryggan. För att undvika det här vanliga
problemet har Lillevilla utvecklat en serie lätta bryggor som enkelt går
att ta upp på land över vintern.

I början av 1990-talet började en
tanke gro hos företagaren Jaakko
Viitamäki iYlistaro vid Kyro älv
i Österbotten – skulle det vara
möjligt att tillverka en brygga av
stål? Att han hade börjat fundera på saken berodde på att Kyro
älv är en obarmhärtig miljö för
bryggor. Om bryggan inte är ordentligt uppdragen på torra land
under vintern, så kan man vara säker på att endera översvämningarna eller ismassorna kommer att fara iväg med den.
I början var många skeptiska till Viitamäkis idé, men faktum är att en galvaniserad stålstomme är både kostnadseffektiv
och lätt, samtidigt som den också är lätthanterlig. Just lättheten
var den springande punkten för
att bryggan skulle fungera i Kyro
älv eftersom bryggan måste kunna lyftas upp ur vattnet på hösten, och vara lika lätt att sjösätta

marstugan med utedass och utan rinnande vatten. Men nu ser
EN LÄTT MEN
man en ny trend där allt flera vill
ägna semestern åt att koppla av
TUFF BRYGGA
istället för att jobba, säger Mika
Det här var startskottet för ut- Anttila på Lillevilla.
vecklandet av bryggmodellerna
Ett kännspakt fenomen på
Rentukka, Ulpukka och Lumme sommarstugor i Finland är årliga
som säljs av företaget Lillevilla. bryggtalkon. Endera har bryggan
Den originella idén med ståls- än en gång åkt iväg med isen, det
tomme och löstagbara element fattas delar av den, eller så behösom gör bryggan lätt att trans- ver den sjösättas och ytbehandportera visade sig vara en vin- las. I många fall är bryggan tillnare, och bryggorna finns nu på verkad av sommargästerna själv
en stor mängd sommarstugor i av impregnerat virke, ända från
Finland. En brygga som klarar trädäcket till själva stommen som
de tuffa förhållandena i Kyro älv ligger i vattnet.
klarar nämligen också av vilken
– Det här är varken särskilt
annan finländsk strand som helst. miljövänligt eller praktiskt, och
På Lillevilla har man sett ett dessutom blir konstruktionen
ökat intresse bland sommarstu- väldigt tung. Lyckligtvis finns det
geägare för att beställa färdiga prisvärdiga färdiga bryggalternabryggor.
tiv nuförtiden för dem som trött– Vi finländare har alltid gillat nat på att ägna en betydande del
att ha det lite primitivt på som- av semestern åt bryggan.

HURDAN BRYGGA
BEHÖVER JAG?

igen på våren.

DET FÖRSTA
SOM AVGÖR
HURDANT
BRYGGFÄSTET
SKA VARA
ÄR SJÄLVA
JORDMÅNEN.
MIKA ANTTILA

Före köpet av ny brygga, är det
viktigt att reda ut några saker gällande stranden där bryggan kommer att ligga.
– Det första som avgör hurdant bryggfästet ska vara är själva jordmånen. Ska bryggan fästas i en klippa, i en färdiggjuten betongkaka, eller på grus eller gräsmatta? En annan aspekt
som påverkar valet är ifall vågorna kommer åt bryggan, eller
om vattnet strömmar hårt vid
bryggan? Den tredje viktiga saken att beaktan är vattennivån
så att pontonerna inte tar i botten. När man rett ut de här sakerna och valt rätt fäste har man
i ett huj har en ny, trygg och stabil brygga, som garanterat är till
nöje i flera år framöver, säger
Mika Anttila. 

TEMABILAGA

JUNI 2018

hem

9

ANNONS

vi finns även på:

RENTUKKA DX 1-4-6 FRÅN 4998 €
ULPUKKA ULB 3-2 FRÅN 1729€

LÄTTA BRYGGOR
FÖR ALLA BEHOV



Alla våra bryggmodeller har samma grundprincip
– de är både lätta och lätthanterliga. Till samtliga
bryggor går det att köpa extrautrustning såsom
trappor, bänkar, förtöjningsringar etc. Det går
även att förlänga och förstora bryggorna om
behoven förändras. Delarna är standardiserade
så att de alltid passar ihop med varandra.
FLEXIBELT FÄSTE.

ULPUKKA OCH LUMME
BRYGGAN RENTUKKA KAN KÖPAS
VIA VÅR EGEN WEBBSHOP
WWW.LILLEVILLA.FI
ELLER VIA T.EX. RAUTAJOKELA I TUSBY.
LUMME-BRYGGAN SÄLJS AV KODIN TERRA
OCH PRISMA.
ULPUKKA KAN KÖPAS VIA K-RAUTA,
HANKKIJA ELLER RAUTAJOKELA.
IFALL NI HAR FRÅGOR GÅR DET BRA ATT
KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST PÅ
WWW.LILLEVILLA.FI

Ulpukka och Lumme är byggda på en mycket lätt stomme av galvaniserat stål. De här
modellerna har lådformade pontoner, som är helgjutna och därmed saknar fogar där vatten
kunde sippra in. Ulpukka och Lumme baserar sig på element som lätt går att plocka isär och
lyfta upp på land. En Ulpukka ULB 3-2 som är 5,8 meter lång väger bara 200 kilo, och när
trädäcken är bortmonterade är vikten för den resterande stommen endast ca 100 kilo.
Alla bryggorna levereras som element och hela bryggpaketet ryms smidigt i en släpkärra.
Det enda som måste göras på plats är att skruva ihop delarna och fixa fästet.

RENTUKKA
Rentukka är designad för att kunna vinschas upp och ner ur vattnet. Stommen är extra stabil
och tillverkad i galvaniserad stål. I motsats till de övriga modellerna guppar Rentukka på runda
pontoner som roterar kring sin egen axel. Det här möjliggör att hela bryggan lätt kan dras upp
på land, med hjälp av t.ex. en handvinsch eller en liten traktor. Stålstommen är förstärkt, och
som tilläggsutrustning finns det små hjul som kommer väl till hands när bryggan ska bärgas
upp på land.
Eftersom också Rentukka-bryggan tillverkas av element, finns det nästan oändligt med
möjligheter för bryggas utseende. Det vanligaste alternativet är att ha en landgång bestående
av 2-3 element och lika många pontoner, samt ett bredare däck, där det går att ha en bänk
och förtöja båten.
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Sedan kan man också bygga
egna nivåer i fönstren. Ställ
några växter på en sockerlåda,
använda sig av krukor på ben
och piedestaler, och hänga
växter i amplar på olika höjd.

Therese Rosenvinge, som driver Krukväxtpodden, är särskilt
förtjust i amplar. ”Häng dem en bit in i rummet. Vill man inte
hänga från taket kan hängande eller klättrande växter också stå
på hyllkanter. I sovrummet mår gullrankan och Monstera ’Monkey Mask’ fint i ljuset från fönstret”, säger hon.
FOTO: Christine Olsson/TT

Inred på och runt
fönsterbrädan
När Therese Rosenvinge slog till på en stickling under föräldraledigheten fick
hon samtidigt en ny passion. Nu driver hon Krukväxtpodden, och lovar att
det finns en krukväxt för alla typer av fönster.
I Therese Rosenvinges välplanerade 1980-talslägenhet med inglasad balkong finns det krukväxter
överallt. På golvet, i alla fönster,
på blombord, i amplar och bokhyllor. Till och med som gardiner
– i köksfönstret klättrar en porslinsblomma målmedvetet runt
fönsterkarmen.
Den blommar nu, det är roligt! I sovrumsfönstret har jag en
gullranka i stället. Många tycker den är tråkig, men jag gillar
den. Den är lättskött, växer fort
och är snygg att rama in fönster
med, säger Therese Rosenvinge.
För henne började allt med ett
elefantöra hon köpt via Tradera
under föräldraledigheten. Den tog
sig snabbt, och i jakt på mer inspiration upptäckte Therese ett
helt ”krukväxtuniversum” i sociala medier. Facebookgrupper med
10 000-tals medlemmar som bytte tips och erfarenheter.
I sociala medier har krukväxter
verkligen exploderat på senare år.
Samtidigt handlar traditionella

medier som inredningsprogram
på tv och inredningstidningar oftast om trädgårdar och rabatter.
Det förutsätts nästan att man har
en villaträdgård om man är intresserad av odling – till exempel ”så anlägger du en kompost”
eller ”bygg ett eget orangeri”. Så
jag startade podden för mig och
alla andra som vill ha mer växtsnack med fönsterbrädan i fokus.

Ingen expert
Innan sticklingsköpet hade Therese Rosenvinge precis som
många andra mest haft krukväxter för att man ”ska”.
Då hade jag någon pliktskyldig orkidé som stod i något hörn,
men knappt mer än så. Nu ser
jag krukväxterna som avkoppling,
det är närmast meditativt att gå
runt och spraya, vattna, plocka
vissna blad.
Therese hävdar att hon inte är
någon expert. I podden, som hon
och Jonna Westin driver, ställer

de sig i stället på lyssnarnas sida och bjuder in experter som
får svara på frågor. Däremot kan
man absolut öva upp sina gröna
fingrar, säger hon.
Jag kunde ingenting för bara
några år sedan. Det finns oändligt många att fråga i olika forum,
och sedan är ju faktiskt växter
ganska bra på att själva säga till
om de mår dåligt. Övervattning
är till exempel en väldigt vanlig
dödsorsak, så vet man med sig
att man varit där och daltat väldigt mycket och växten ändå ser
ledsen ut så är det dags att ta ett
steg tillbaka, säger Therese med
ett skratt.
Förutom det meditativa med
växtpysslandet tycker Therese
Rosenvinge också att växterna fyller en viktig funktion i inredningen. Hennes främsta tips är att våga tänka utanför boxen – som i
det här fallet är fönsterbrädan.
Visst, alla växter behöver dagsljus. Har man inga fönster i badrummet kan man tyvärr inte ha

Therese rosenvinge
Journalist
växter där, även om de flesta
krukväxter älskar fukt.

Färgglada blad
I Thereses lägenhet finns mängder av inspiration på hur man
kan inreda med grönt. Allt från
”gardinen” av porslinsblommor
i köket till en randig kalatea på
soffbordet och en prickbegonia
på en hylla på väggen.
Gröna växter med mönstrade eller färgglada blad är väldigt
trendigt, i synnerhet begonior och
kalateor. Just nu är det väldigt lite blommande krukväxter på tapeten, men däremot har många
1970-talsväxter gjort comeback.
Kan man hitta en odlingsbok om
krukväxter från 1970-talet på loppis kan man i princip använda
den som trendbibel, säger Therese.
En stark trend är stora växter
och träd. I Thereses vardagsrum
står en frodig monstera i en kruka på golvet. Att inreda med en
så pass stor växter är också ett
bra tips, om man har väldigt stora fönster att fylla upp där mindre växter kan se lite pluttiga ut.
Sedan kan man också bygga egna nivåer i fönstren. Ställ några
växter på en sockerlåda, använda
sig av krukor på ben och piedestaler, och hänga växter i amplar
på olika höjd.
Amplar är generellt ett bra
tips, tycker Therese, och även
där tipsar hon om att våga lämna fönstret och hänga amplarna
en bit in i rummet. Vill man inte hänga från taket kan hängande eller klättrande växter också
stå på hyllkanter.

En del växter kanske inte trivs
så bra en bit in, men i princip
alla klarar sig ett tag där – och
sedan kan man ju byta plats på
dem. Jag flyttar runt mina växter väldigt mycket.
Smala fönsterbrädor kan också vara ett problem, men där har
Therese löst det genom att ställa
blombord framför fönstret så att
hon har dubbla rader av växter.
I Thereses hem står det växter
i alla rum, utom i det fönsterlösa
badrummet. Även i barnrummet
– där hon har satsat på kaktusar.
De har lekfulla former och därför tycker jag de passar fint in
i barnrum. Visst, de sticks, men
mina barn har aldrig gjort sig illa på dem och man kan förstås
ställa dem lite högre upp. Generellt kan man tänka höjd i barnrummet om man vill att växterna ska få vara i fred. Annars är
stora golvväxter också fint, så att
det blir lite djungelkänsla!
Generellt tycker Therese Rosenvinge att man inte behöver
hänga upp sig på lägenhetens
eventuellt dåliga förutsättningar
heller. Norrläge, små och få fönster, mörka rum – det finns växter
även för sådana hem.
Massor av växter trivs i halvskuggiga och skuggiga lägen.
Tvärtom skulle jag säga att det
kan vara en större utmaning att
få krukväxter att trivas i supersoliga söderfönster, där växter lätt
kan brännas sönder. Fråga dig
fram, flytta runt växterna hemma tills de trivs och våga ”glömma bort” dem ibland i stället för
att övervattna, tipsar Therese.
Maria Soxbo/TT
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+Begonior, av alla sorter. Lite extra heta är de
med spännande blad, som prickbegonian vars
blad är gröna med via prickar på ovansidan och
rödrosa under.
+Växter med spännande blad generellt. Leta
gärna efter lite ovanligare sorter, som Monstera
Variegata som delvis har vita blad. I kalateasläktet finns många häftiga blad.
+1970-talsväxter, som palettblad, gullranka,
monstera och fikus.
+Blanda olika sorters växter i samma fönster,
det är mixen som blir intressant.
+Rosa! Hellre rosa blad än rosa blommor.
Palettblad är en klassiker, men det finns många
gröna växter som har rosa inslag på bladen.

”Kaktusar har lekfulla former och därför tycker jag de passar fint in i barnrum”, säger Therese
Rosenvinge.
FOTO: Christine Olsson/TT

Om ni skall sälja
en havsstrandsvilla
eller
en skärgårdsvilla
kommer jag gärna
på plats och diskuterar
prissättning och
försäljning.
Finby

Toppenfin villahelhet vid havsstrand, 1,87 ha, vid slutet av bilväg. Huvudbyggnaden
är från 1870-talet! Fastigheten har förutom den storslagna villan på 160 m² även två
andra bostadsbyggnader på 50 och 60 m², strandbastu samt en magnifik och ståtlig ny ekonomibyggnad på 120 m². På stranden finns sandstrand och klippstrand
samt en stor fast brygga med paviljong. Allt mot eftermiddags- och kvällssol. Villans
terrass erbjuder spektakulär utsikt över hela fastighetsområdet och mot havet. På
terrassen kan man sitta och njuta av helheten och blicka över havet mot solen. Alla
byggnader är mycket smakfullt omfattande grundrenoverade sedan 2011. Ekonomibyggnaden på 120 m² och bryggan, 17 m x 6 m, är byggda år 2012. Asfalterad framgård, elport till ägorna, övervakningssystem. En hemtrevlig och samtidigt
mycket representativ, fullt färdigställd helhet.
Fp. 950 000 EUR

Westatus Oy Ab
Rådhustorget, Ekenäs

Ekenäs

En havsstrandsvilla med utmärkt läge i Ekenäs vid slutet av bilväg. Villan på 160 m²,
på 1,6 hektars strandtomt, befinner sig underbart på ett berg, med magnifik utsikt
över havet. Separat bastubyggnad 30 m², med gästrum. Den andra gäststugan är
i anslutning till ekonomibyggnaden. På stranden finns en betongpontonbrygga. Ca
200 m strand. Tomten är formad som en udde och det finns inga grannar i närheten, trots att den befinner sig 6 km från Ekenäs centrum mot Hangö.
Huvudbyggnaden (2003) har stora panoramafönster mot havet. Ljust vardagsrum
och matsal i kombination med vitt öppet kök. Huset har 3 sovrum. Förutom terrassen finns en täckt och inglasad terrass.
Fp. 980 000 EUR

Pasi Saari
050 597 8281

pasi.saari@westatus.fi

www.westatus.fi
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HÄRMÄ SPA | VASAVÄGEN 22 | 62375 YLIHÄRMÄ | TFN (06) 4831 600

Alla mår
bra på
Härmä
Spa!
En klatschig slogan som träffar
mitt i prick! Härmä är välkänt som
rehabiliteringscenter men här finns
så mycket mer. Utbudet på fritidsaktiviteter samt underhållning för
både stora och små är storartat. Och
betjäningen fungerar ypperligt även
på svenska.

Intervju
Anläggningen i Härmä grun
dades 1984 som rehabiliterings
center för krigsveteraner. Efter
hand har det utvecklats till ett
fullfjädrat aktivitetscenter. Här
mä står stadigt på sina tre ben,
rehabilitering, fritid och arbets
välmående. Innovationerna på
Härmä Spa är oändliga och
Pasi Vainio, som är försäljnings
direktör samt chef för hotell och
spa, prisar sitt team.
 Vi har fantastisk personal
och ledningsgrupp. Vi upp
muntras till att pröva på nya
koncept och att testa nya pro
dukter. Om det inte funkar så
försöker vi på nytt. Här får man
misslyckas. Utan misslyckanden
kan man inte nå framgång.
Teamet har inspirerande veck
omöten, man tar tag i problem
direkt och fokuserar på fram
tiden. Arbetet har burit frukt.
Härmä Spa är landets andra mest
populära spa efter Nådendals
bad (Taloustutkimus 8/2015).
 Vi satsar stort på barnfa

miljer och på att det ska finnas
någonting för envar. På som
maren ligger Härmä också bra
till med tanke på, i mina ögon,
Finlands bästa nöjespark Power
Park som bara är 10 kilometer
härifrån, säger Vainio.
På vintern är utbudet lika bra.
Pulkabacken och skidspåret är
fullt av rödkindade barn och
vuxna. Det stojas och skrattas
i lek och aktivitetsrummet
Nippeelefantens knattedjungel
och i simhallen. Spabadet har
en 25 meters bassäng med fyra
banor för motionssimning samt
en 17 meter lång gymnastikbas
säng och en kallvattenpool. Oa
sen är försedd med avslappnan
de element så som bubblor, vat
tenfall och en masserande vat
tensvamp. För familjens yngsta
finns två varma barnbassänger
och en liten vattenrutschbana.
Vill man åka slalom eller snow
board så ligger Simpsiö skidcen
ter i Lapua 25 kilometer bort. I
motionsarenan kan man pröva

I Nippe-elefantens knattedjungel finns gott om plats för skratt och stoj. Foto: Härmä spa
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Härmä Spa har flera olika
bassänger, jacuzzin och
vattenfall. Foto: Härmä spa

Härmä Spa
i ett nötskal
 Hotell: 155 rum, 32
familjeminisviter.
 Spa, Wellness, frisör.
 Restaurangerna
Yölintu och Lounatuuli:
Plats för 600 gäster.
Legendarisk buffé
med inhemska råvaror.
Restaurang Banketti för
fester och evenemang.
 Levande musik för
danslystna fyra dagar i
veckan. Karaoke.
 Taitopaja: hobby och
hantverk.
 Motions- och
fritidscenter Anssin
Jussin Arena med bl.a.
konditionsboxning,
spinning, inlineåkning
(175 m inomhusbana),
rodd och bollspel.
 Härmä
Golf&Academys 9-håls
golfbana.
 Frisbeegolf,
fotbollsplan, cykelrutter,
kanotuthyrning, 3,3
km upplyst friluftsled,
terrängskidning.
 Nippe-elefantens
knattedjungel: lek- och
aktivitetshall för barn
samt pulkabacke.
 10 km till Powerpark,
25 km till Simpsiö
skidcenter, 5h till Umeå.

på många olika grenar, allt från
inlines till konditionsboxning.
Ledorden för arenan är hälso
samt och fräscht. Hotellets mi
nisviter, med skilt sovrum och
allrum, är ypperliga för barn
familjer. Restaurangens duktiga
köksmästare har också tänkt på
familjernas små och dukar upp
en egen lockande buffé för små
magar.

stora trumfkort. Här finns till
och med en präst. Så gott som
alla är också fullt anställda av
Härmä Spa, också läkarna. Den
egna personalstyrkan ligger på
144 personer. Bara frisörerna,
städarna, ordningsvakterna och
simhallsövervakarna är köp
tjänster. Företaget är privat
finansierat aktiebolag.
Det går bra för Härmä Spa.
Ifjol räknandes det totala antalet
Svensk service
övernattningsdygn till 94000
Trots att Härmä Spa ligger mitt i och spabesöken till 58000.
finskaste Finland iYlihärmä så är Konserterna med kända namn
den svenska servicen fullständig. drar väldigt mycket folk från
Allt från hemsidor till personal. när och fjärran i landet. Också
 Det är en viktig sak för oss klubbkvällar och artister som
att vara tvåspråkiga och kunna lockar en yngre publik finns
betjäna hela landets befolkning på schemat. En aktivitet som är
på deras eget modersmål.Vi har omåttligt populär är ”Naisten
också en liten del svenskar som tanssit” på måndagar.
kommer över från Umeå.Vi är
 Folk kommer för att dansa
ju ändå nära Vasa och Karleby både i motionssyfte och för att
och många i personalen kom ha roligt och träffa nya männis
mer därifrån, berättar Vainio.
kor. Det är fantastiskt!Vi är om
Den proffsiga och kunniga rådets bästa dansställe, berättar
personalen är ett av Härmäs försäljningsdirektör Pasi Vainio.

PASI VAINIO

Vi satsar
stort på
barnfamiljer
och på att
det ska finnas
någonting för
envar.

Tröskeln för att komma
till Härmä Spa är låg. Alla är
välkomna. Traktens familje
dagvårdare får gratis använda
lek och aktivitetsutrymmet
och det har varit en stor fram
gång. På Härmä Spa är man
aldrig ensam, men vill man
vara det så har du fri tillgång till
den vida naturen. De utstakade
vandrings och cykellederna går
genom Finlands oändligt vack
ra natur. Spabadet har också så
kallade tysta timmar på vardagar
mellan 1014. Då kan man sim
ma utan bakgrundsmusik, vilket
möjliggör en perfekt koncen
trering på simträningen.
Till Härmä Spa kommer man
från hela landet, från huvud
stadsregionens företagsvärld
lockas speciellt konferens
arrangörer och wellnesskunder.
 Fritiden är värdefull för
oss finländare. Då ska man
använda den på bästa möjliga
sätt. Hjärtligt välkomna till
Härmä Spa! 

Härmä Spa ligger
ett stycke in i
landet mellan
Vasa, Seinäjoki
och Karleby.
Foto: Härmä spa
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HANGÖ fastigheter

Johanna Lindholm

|

johanna.lindholm@ksfmedia.fi

Foto: Kristoffer Nöjd

Mellanstora affärer
i början av året
Det har varit rätt jämnt på fastighetssidan under
årets första halva i Hangö.
Fastighet: 3 600 kvadratemeter
kvotdel av ett outbrutet område i
Krogars med fritidshus.
Säljare: Bengt-Erik Wikström,
Hangö
Köpare: Veli och Marianne Niemi,
Hangö
Pris: 250 000 euro
Fastighet: 1 271 kvadratmeter stor
tomt med bostadshus, Hangöbyvägen 29.
Säljare: Christa Lehmus och PiaLisa Wickman , Hangö
Köpare: Helena Miranda och Sari
Kumpula , Helsingfors
Pris: 201 500 euro
Fastighet: Knipvägen 10, 2 774
kvadratmeter, bostadshusområde
Säljare: Hangon Vuokratalot ,

Hangö
Köpare: Bostadsaktiebolaget Knipvägen 10, Borgå
Pris: 235 000 euro

Över 100 000 euro

Fastighet: 1 301 kvadratmeter stor
tomt med bostadshus på Torggränd, Lappvik.
Säljare: Rita Ikonen, Lappvik
Köpare: Sanna-Maija Kahelin,
Lappvik
Pris: 128 000 euro
Fastighet: 1 659 kvadratmeter stor
tomt med bostadshus och ekonomibyggnader, Esplanaden 91.
Säljare: Anneli Finnberg, Hangö
Köpare: Finnberg Gunder dödsbo
Pris: 135 000 euro

Fastighet: 1 710 kvadratmeter stor
tomt med bostadshus och ekonomibyggnader, Esplanaden 19.
Säljare: Ove Lindström, Vestlax
Köpare: Kai Långström, Hangö
Pris: 145 000 euro
Fastighet: 2 112 kvadratmeter stor
tomt med bostadshus och ekonomibyggnader, Bromarvsgatan 3.
Säljare: Jouni Kaarre, Hangö
Köpare: Riitta och André Hilmer,
Schweiz
Pris: 173 000 euro
Fastighet: 10 294 kvadratmeter
stor tomt med bostadshus på
Kyrkvägen 196, oplanerat område,
Täktom.
Säljare: Christer Lindholm, Hangö
Köpare: Pia-Lisa Wickman och
Christa Lehmus, Hangö
Pris: 180 000 euro

Över 50 000euro

Fastighet: 2/3 kvotdel av Byön,
fastighet Sant Kanaria, 1 872
kvadratmeter samt 1/11 kvotdel av
Pähkinäsaari, 10 000 kvadratmeter inklusive fritidsbyggnader.
Säljare: Ireene Holanti, Karis
Köpare: Mika och Merja Holanti,
Karis
Pris: 50 000 euro
Fastighet: En 4 179 kvadratmeter
stor tomt med byggrätt på detaljplanerat område, Sandövägen 21.
Säljare: Hangö stad
Köpare: Santalantie Oy, Esbo
Pris: 52 446,45 euro
Fastighet: 1 826 kvadratmeter stor
tomt med byggrätt, Juviksgtan 7.
Säljare: Bostads Ab Hangö Juviksgatan 7 asunto Oy, Hangö
Köpare: Hayder Omran Hashem,
Hangö
Pris: 60 000 euro

Fastighet: 1 492 kvadratmeter stor
tomt med bostadshus och ekonomibyggnader, Tvärminnegatan 35.
Säljare: Paul Boströms dödsbo, c/o
Jan Boström, Hangö
Köpare: Taina Grönholm, Hangö
Pris: 88 000 euro
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v i b e tj ä n a r
FULLSTÄNDIG DÄCKSERVICE &
BILUTHYRNING!

Allt inom järn- och
lantbrukshandeln

Hyra från 60 €
/dygn

Kaikki rakentamiseen
ja maatalouteen

www.heinamaabygg.fi
www.ekenas-dackmarket.com

Vitsippsgränden 1, Ekenäs
tfn 019 246 2504
Öppet vardagar 8-17
daniek@daniek.fi

✆ 0500 831 559

(0,088 €/min)

NYLANDS LEDANDE AVLOPPSCENTER

NYTT KÖK

Wassis Ab erbjuder fastighetsägare:

ALL INCLUSIVE

- objektiv avloppsplanering med över 1 300 referenser
- försäljning, installation och service

ENKLASTE VÄGEN FRÅN DRÖM
TILL ETT FÄRDIGT KÖK.

myynti@wassis.fi | www.wassis.fi

tfn 045 322 5452
Wassis Ab | Tomtesvängen 9 A, Ingå (invid Degerbykorsningen

EDARE
EN INR
TA HEM
DSFRI
A
N
T
S
FÖR KO NERING
KÖKSPLA

Tekno-Test T&G Lindberg
Industrigatan 3 10600 Ekenäs
0400 805 347

I

Allt för hus och stugA!
Värmepumpar  Jordvärme
VVS arbeten  Byggnadsarbeten
Övriga service- och installationsarbeten

Formansallén 5
Ekenäs
tammisaari@puustelli.com
0500 815 757
www.puustelli.fi

- Brandsläckareservice
- Brandsäkerhetsprodukter
- Skyltar och märken
- Även AGA gaser och avtal

ﬂy�at!
Vi har

BJÄRNÅ / PERNIÖ | Haarlantie 21 | tfn / puh. 075 3030 3120
ÖPPET / AVOINNA må-fr / ma-pe 8-17 | lö / la 9-14

www.tekno-test.fi I

Ingvalsbyvägen 457, 10520 Tenala
✆ 0400 906333 ✉ daniel@shnylund.fi

Oy Auratherm Ab
Formansallen 11, 10600 Ekenäs
Tel: +358 (0)20 728 1620
www.auratherm.fi

info@tekno-test.fi

Välkom
på bes men
ök!

Lite bä�re fas�ghetsförmedlare
Boulevarden 9, Hangö
www.himajahuvila.ﬁ
Nana Hyry AFM 0400 942052
nana@himajahuvila.ﬁ
Christa Lehmus AFM 0440 232375
christa@himajahuvila.ﬁ

Tel. 019-231 074
Fax 019-231 076
Centralgatan 79
Karis

JOUR 24 h/dygn

• Nycklar • Lås, el-lås • Beslag
• Dörrautomatik • Alarmsystem
• Låsplanering • Skjut- och vikdörrar
• Rullare • Rull-, spjäl- och
lamellgardiner • Markiser

Vill du få far t på dina affärer ?
Kom med i Vi Betjänar-kollaget och berätta om
v i l k a t j ä n s t e r d i t t f ö r e t a g e r b j u d e r.
Boka din annons genom att kontakta någon av våra försäljare:
A g n e ta W i k h o l m - R e h n , t f n . 0 5 0 4 0 0 2 6 8 0
J o h a n L i n d h o l m , t f n . 0 5 0 3 5 5 1 5 0 4 J a n e ta W o l o n t i s , t f n . 0 4 0 5 9 4 4 1 1 1

TEMABILAGA

JUNI 2018

hem

16

VI HJÄLPER ATT FINNA DEN RÄTTA
POJO Mariavägen 6 ca 103 m²
EHH Välskött hem på egen 3735 m² tomt. 3 r,
k, bdr, b, sep.wc, förråd tot. ca 148 m². B. -63/
tillb. -75. Oljevärme. Inget E-intyg. Sep. garage ca 18 m², gäststuga ca 6 m². Led.enl.överensk! Fp. 152.000 €. Objektsnr: 9931356. Basti

EKENÄS, Rosenvägen 11 ca 179 m²
EHH Stiligt ljust centrumhem nära skolor och idrottsplatser . B. 57-/59, tillb. -14 tillbyggt. Huset
är i I½ -plan omf. 5 r, k, matpl, 2 bdr, b, sep.wc, förråd samt källarvån. med rejäla utr. Fjärrvärme.
Grönskande egen trädgårdstomt 909 m². Led.enl.överensk. Fp. 318.000 €. Objektsnr: 9752741 Basti

EKENÄS, Hjortvägen 4 C 20 ca. 48 m²
HH Läg. Bekvämt I 1 våningen 2 r, kvrå ca.
48 m². Ej balkong. Kaklat badrum, fönster
mot söder. B. 1974. Fjärrvärme. E-klass F.
Fiber. Fp. 66.900 €.
Objektnr: 9861990 Nette

EKENÄS Tenalavägen 14 ca 110 m²
Förmånligt egnahemshus på egen stor 1993
m²:s tomt. 4 r, k, bdr, källare tot. ca 170 m².
Huset är i behov av renovering. Yttertak och
dränering förnyade. Elvärme. Byggt 1954. Inget
E-intyg. Seriösa anbud beaktas! Fp. 80.000 €.
Objektsnr: 9767001. Eddi

EKENÄS Sköldargårdsvägen 1 ca 38 m²
HH Renoverad rymlig etta i första våningen! Förnyat kök och badrum. Rymlig balkong. Förnyade
bruksvattenrör. Fiberanslutning. Byggt 1987. Oljecentralvärme. E-klass G. Ledig! Fp. 50.000 €.
Objektsnr: 9737374. Eddi

TENALA, Sockenvägen 16 ca. 96 m²
EHH Gammalt stockhus mitt i Tenala kyrkby. Grundren.1992, huset från 1799. 5r, k, bdr, b ca. 96
m², balkong på övre vån. Elvärme + ved. Egen tomt 650 m² mitt i byn. Taket bytt 2000. Ej e-intyg.
Fp. 99.000 €. Visning 20.6 kl.17-17.30. Objektnr: 9669546 Nette

KARIS, Malmgatan 6 A 12
HH Centrumetta 38 m² i 2 vån i hisshus.
Balkong mot innergård. Ljust kök, kaklat
badrum. Byggt 1989. E-klass G. Lägenheten
är genast ledig. Sp. 79.000 €. Visning 19.6
kl.17-17.30. Objektnr: 9910113 Nette

EKENÄS Älgö ca 7,2 ha
FRITID En riktig pärla med ca 100 m strand och kvällssol. Båtfärd ca 10 min från Predium.
Prydlig 50 m² stuga från år -86 omf. 2 rum, kök, bastu och tvättrum. Lider + övriga gårdsbyggnader. Borrbrunn och el finns! Led. enl. överensk. Fp. 270.000 €. Objektsnr: 9660623 Basti

BROMARV Pålarvvägen 11 ca 112 m²
EHH Välskött hem på egen 4479 m² tomt. 4 r,
k, 2 bdr, b, sep.wc, förråd, garage tot. ca 179
m². B. -72. Förn. fönster. Oljevärme. Inget Eintyg. Sep. garage ca 54 m². Led.enl.överensk!
Fp. 169.000 €. Objektsnr: 9516325. Basti

EKENÄS, Björknäsgatan 36 ca 78,5 m²
RH Radhusbostad i ett litet bolag i centrum
av Ekenäs. Stilren bostad med rymlig terrass. Byggt -59. Bilplats på gården. Oljevärme.
E-klass G. Sp. 166.000 €.
Objektsnr: 9475421 Basti

KARIS, Malmgatan 6 A 8
HH Gavelläg. 2rum och kök ca. 51,5 m² i 2 vån
i hisshus. Vitmålade parkettgolv, balkong mot
innergården. Delvis kaklat badrum. Byggt 1989.
E-klass G. Genast ledig. Fp. 109.000 €. Visning
19.6 kl.17-17.30. Objektsnr: 9646130 Nette

EKENÄS Svarvarsvägen ca 9220 m²
TOMT. Tomt på bergskulle med vackra vyer
över åkrar. Bilväg fram. Byggnadslov bör ansökas. Fp. 28.000 €.
Objektnr: 9667532 Basti

Stationsvägen 6
10600 Ekenäs
ekenas@sbhem.fi
www.sbhem.fi

Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, 019 222 500 / Köpmansgatan 8, 10300 Karis, 019 222 5560

Eddi
Nette
Basti
044 097 2800 044 057 2800 044 087 2800

SLUTFÖRSÄLJNING!

Företagaren
går i pension
och verksamheten
upphör 29.6.2018!

Kom och fynda
Allt för

30-60 %
rabatt!!

vuodesta 1874

Chaufförsvägen 4 (Horsbäck) EkEnäs
Tage Friberg ☎ 019-241 6501, 0400-527 494

