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Boka annons i Villatidningen?
Hitta din lokala säljare på vår hemsida.
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Har det blivit dags att börja inreda 

uteplatsen?  Fixa stilen med inred-

ningsstylisten Daniella Witte och 

landskapsingenjören Karin Malm-

berg.

Underbara uteplatser

 "Det ser ärligt talat ut som en have- 

rerad schlagerfest." Mitt i en färgchocksid. 2

Ledare

sid. 12-13

Trädgård
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Har det blivit dags att m
åla om hus-

fasaden? Sveriges färgexperter ger 

sina bästa råd på vägen.

Sätt rätt färg på 

fasaden

sid. 8-9

Färg
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Profilen sid. 4-5

– Carolina Gynning

Jag bara älskar alla 

härliga människor 

som vågar sticka ut.

sid. 18

sid. 16

Luftvärmepump, solceller eller bras-

kamin? Experter ger sin
a bästa tips.

Hitta rätt lösning bland torra 

och snålspolande toaletter.Toalettlösningar
Värme och kyla

Enskilt avlopp

Energi

Fiskeguidning •  Webshop • Lagershop

WWW.JIGGAR.NU, Ullängsvägen 8, Järna, Tel: 08-551 713 37, info@jiggar.nu

LÄS MER
www.villatidningen.se

VILLAtidningen
S E D A N  1 9 7 3

På www.villatidningen.se kan du läsa fler artiklar, utökade artiklar och om 
inte det räcker även läsa mer om vilka vi är som jobbar på Villatidningen.

NYHETER • NYTTA • NÖJE
HÅLL UTKIK EFTER TÄVLINGAR!

www.facebook.se/villatidningen.se
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Bara för att ett badrum ligger i käl-
laren behöver det inte kännas mörkt 
och deprimerande. Följ med hem 
till Janniche Kristoffersen och Johan 
Bergström som totalrenoverade sitt 
badrum.

En tredjedel av husets värme kan gå 
till spillo genom dåligt isolerade fön-
ster helt i onödan. Tillsammans med 
experten Andreas Långström benar 
vi ut hur du bäst går tillväga för att 
minska husets energiförbrukning.

Badrumsdrömmar
sid. 6Badrum

"...vädret mittemellan som inte kan bestäm-
ma sig har jag inte mycket till övers för." 

Varken kallt eller varmt
sid. 2Ledare

Profilen sid. 4-5

– Kodjo Akolor

Det mesta går att laga 
med folie, tuggummi 
eller eltejp.
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Riktiga energitjuvar

sid. 10Fönster
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Är det dags att köpa spabad? 
Detta ska du tänka på.

Spaguide
sid. 15 sid. 16Pool & Spa Bil

Biltrender
Vilka bilar är hetast just nu? Vi 
sammanfattar årets bilmässor.

LÄS MER

www.villatidningen.se
VILLAtidningenS E D A N  1 9 7 3 På www.villatidningen.se kan du läsa fler artiklar, utökade artiklar och om 

inte det räcker även läsa mer om vilka vi är som jobbar på Villatidningen.
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Är du en av alla dem som nu när 
hösten gör sitt intåg funderar på att 
förnya i ditt hem, kanske att med 
färg skapa en varm och skön känsla? 
Ta del av våra tips på vägen.

Står du i begrepp att investera i en 
ny värmepump men kanske inte har 
riktig kläm på vilken typ som är det 
bästa alternativet för just ditt hus? 
I vår värmepumpsguide  reder vi ut 
begreppen.

En röd tråd med färg

sid. 6
Färg

"Lite förnyelse hemma kan vara det som be-
hövs för att få lite extra energi till vardagen." 

Nu är hösten här

sid. 2
Ledare

Profilen sid. 4-5

– Felix & Måns Herngren

Vi kompletterar varandra på ett fint sätt eftersom vi är både lika och olika.
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Värmepumpsguiden

sid. 10
Energi

Nu är det dags att förbereda inför nästa sommarsäsong.

Planera i god tid

sid. 16

sid. 18

Trädgård
Enskilt avlopp

Välj rätt entreprenörHitta rätt person för jobbet med 
hjälp av vår checklista.
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Fråga din säljare om möjligheterna för din mediamix.
MEDIAMIX - MIXA FÖR BÄSTA EFFEKT

www.villatidningen.se  |  018 – 10 37 40
Vaksala Fridhem 40H, 755 94 UPPSALA

Villatidningen är Sveriges största tabloida villatidning med över 45 år på marknaden.
Vi förser våra läsare med inspiration, fakta, relevanta nyheter och mer lättsam läsning.

S V E R I G E P A K E T E T

PRISLISTA - ANNONSFORMAT (BxH)

Annonsmaterial och färdiga annonser
skickas till: annonser@prab.se

UPPSLAG
526x370 mm

Pris enligt offert

HELSIDA
250x370 mm

238 000 kr

HALVSIDA
250x178 mm
123x360 mm
125 000 kr

KVARTSSIDA
250x87 mm
123x178 mm

70 000 kr

ÅTTONDEL
250x41 mm
123x87 mm

39 000 kr

VISITKORT
123x41 mm
25 000 kr
RYGGSTREAMER
10x242 mm
39 000 kr

Bålsta, Dalarna, Enköping, Eskilstuna, Gästrikland, Göteborg, 
Falkenberg/Varberg, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlstad, 
Katrineholm, Kronoberg, Laholm, Linköping, Norrköping, 
Nyköping, Sala/Heby, Skåne, Stockholm, Strängnäs, Sundsvall, 
Södertälje, Uppsala, Västerås, Örebro, Östersund.

7
Riksnummer 
2018  +  sommarspecial till 
utvalda delar av landet

Materialdag: 10 dagar innan utgivning
Tryckfärdig annons: 13 dagar innan utgivning

Stick ut i
mediabruset 
– Med oss når du hela 

vägen in i huset.900.000 ex
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Trädgård

Enskilt avlopp
Fukt

Energi

SERIER 2018

NY SERIE

Mitt val,  nr 1-5

Så påverkas våra läsare 
av partiernas politik 

– vi ger beslutsunderlaget.

V. 28
SOMMARSPECIAL

• Trädgård
• Resmål
• Guider

1
2
3
4
5
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7
8

Fönster, Solenergi, Kök
Våra läsare får fönstershoppa hos en familj som bytt ut sina fönster. 
De ger tips och råd utifrån deras erfarenheter. Solenergi är fortsatt 
högaktuellt - vi besöker ett hus där en strålande lösning har installe-
rats. Vi bjuder också på inspiration för hemmets hjärta - köket.  

Pool/Spa, Husets ytskikt, Garageport
Det är dags för sveriges villaägare att se över utomhusmiljön, både 
vad gäller underhåll och nya investeringar. Vi går igenom husets 
ytskikt med fokus på fasadtvätt och reparation. Vill man ha en pool, 
eller ett spabad i trädgården ger vi underlag inför beslutet. Garage-
porten är en del av husets ytskikt, men också säkerhet. Vi guidar 
läsarna från tanke till beslut.

Utomhusmålning, Takvård, Båt
För ett krävande jobb som utomhusmålning behövs inspiration, 
information och steg-för-steg guider för ett bra resultat. Det 
ges i detta nummer tillsammans med ledande experter. För de 
som råkat ut för påväxt på taket hittas svaren i Villatidningen 
på vilka åtgärder som finns. Dessutom inspiration inför båtköp.

Uppvärmning, Solskydd, Badrum
Uppvärmningsguide del 1 av 2. Vi tar upp allt från isolering till 
val av uppvärmningssystem och energifönster.
Ett projekt som ligger högt upp på villaägarnas önskelista är 
badrumsrenovering. Vi bjuder på massor av inspiration, samt 
vilka fallgropar att undvika. Dessutom solskydd - mer än bara 
skydd för solen.

Inomhusmålning, Uppvärmning, Brasvärme
Under den gråa hösten publiceras vårt färgsprakande nummer. Vi 
väcker tanken till liv hos villaägarna att förnya med färg. Vi guidar 
också hur det görs på bästa sätt. I del 2 av uppvärmningsguiden 
ligger fokuset på uppvärmningsalternativ samt kombinationsmöj- 
ligheter. Vi besöker dessutom en familj som valt ett hett alternativ till 
hemmet- en braskamin.

Inredning, Badrum, Energi
När vintermörkret nått Sverige bjuder vi på mycket inspiration för 
hemmets rum med fokus på de större investeringarna. Dessutom 
hemma-hos en familj som totalrenoverat sitt badrum på ett lite 
annorlunda sätt. Vi följer även upp vår uppvärmningsguide med 
fokus på fjärrvärme.

Energi, Kök, Trädgård
Hur ska hemmets hjärta se ut? Det svarar inredningsexperter på och 
trendspanar även inför nästa år. Inom trädgård lägger vi fokus på 
vinterförvaring, service och utomhusbelysning. Dessutom energi- 
spartips och service av uppvärmningssystemen.

Trädgård, Husets skal, Utlandsboende
Det är hög tid att planera inför årets investeringar. Vi lägger det 
största fokuset på trädgårdens större investeringar. Det är även dags 
att se över husets skal. Finns tecken på fuktskada? Behövs tilläggs- 
isolering göras? För lite inspiration i vintermörkret besöker vi en 
familj som bor på Kanarieöarna under vinterhalvåret.

Sverigepaketet

18 feb
–

04 mar

18 mar
–

08 apr

29 apr
–

13 maj

27 maj
-

10 jun

02 sep
-

16 sep

07 okt
-

21 okt

04 nov
-

25 nov

09
dec


