HA M M A R Ö

Jennie och hennes
familj får sin
drömpool
SUNN E

Ständiga
förbättringar
på Selma Spa

T O RS B Y

Här läggs grunden för
bättre smådjursvård

Sunne

EL & VVS AB
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NIBE PV | TAKMONTERAD SOLENERGI
NIBE PV tar till vara på varenda solstråle och omvandlar
energin till elektricitet att använda i ditt hem. Anslut
systemet till din värmepump och NIBE PV reglerar din
energiförbrukning automatiskt – så att du kan skapa ett
perfekt inomhusklimat med minimal inverkan på miljön.

IT’S IN OUR NATURE

WWW.NIBE.SE

Vi är auktoriserade Nibe installatörer

Peter Jansson
072 - 566 53 34

Sunne

EL & VVS AB
Sörgårdsgatan 4, 686 35 Sunne
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Robin Svensson
073 - 566 01 95

Vi utför måleriarbeten
nilssonsmaleri.se

Tel kontor 0565-43 100 • Fredrik 070 543 10 73 • Stefan 070-671 28 49

Sätergårdens Golv och Kakel AB

Ett litet familjeföretag

med stora
möjligheter
är ett familjeägt företag med stark
lokal förankring. Det var Anders Magnusson som startade
företaget 1973 och idag ägs och drivs det av Anders son
Ola och svärsonen Niclas Carlbäck.

SUNNE BYGGNADS AB

Välkommen till Sätergården Golv
och Kakel AB i Lysvik.
Anlita oss som din golvläggare och
få ett bra välgjort arbete utfört.
Vi jobbar i Sunne och
Torsby med omnejd.
Kontakta oss för mer info!
Ove Udeniius 070 603 14 10 | Sätergården, Lysvik

åt något håll utan gör i stort sett
allt och jobbar mot både privatpersoner och företag,
konstaterar Ola och Niclas. Vi är 14 anställda med både
lång och bred erfarenhet från byggbranschen. Men vi har
också ett stort kontaktnät med kvalificerade samarbets
partners. Det gör att vi kan åta oss totalentreprenader som
kräver kompetens och certifieringar inom el, VVS, våtrum,
måleri och markarbeten.
– Sunne Byggnads var en stor del i uppbyggnaden av
Sunne Vattenpark, och vi gjorde nybyggnation av bowling
hallen i Sunne. Vi har också ett samarbete kring installa
tioner med poolleverantören Folkpool och vi gör kompli
cerade ombyggnader på Selma Spa.

– VI ÄR INTE NISCHADE

sina uppdragsgivare är något Ola
och Niclas sätter stort värde på.
– Vi levererar alltid den bästa servicen och arbets
kvaliteten varje gång någon anlitar oss. Våra kunder nämner
ofta att det alltid råder en trevlig stämning på våra arbets
platser och att de känner sig trygga med oss. Det är vi
väldigt stolta över!

GODA RELATIONER MED

Vi monterar undertak
070-554 13 95

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se.
Ansvarig utgivare: Ola Magnusson. Projektledare: Daniel Nilsson.
Redaktör: Olle Hernegren. Foto: Anders Nilsson. Mediasäljare: Anneli Dahlström.
Annonsoriginal: Julia hammarström. Grafisk form: Malin Svensson.
Tryck: Larsson Offsettryck 2018
Roxx Communication Group
0492-793 00 | www.roxx.se

Gör det mesta inom
kakel, murning och snickeri.
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Selma Spa i Sunne är en magnifik byggnad som ingen
missar på väg norrut på E45:an. Många är de som
svänger av till hotellet för att tillbringa ett dygn eller fler
i den både aktiva och avkopplande miljö som gjort
Selma Spa till ett välkänt begrepp.

Det händer alltid något

på Selma Spa
kan inte
vila på sina lagrar, i synnerhet inte om
man vill ligga i topp bland landets spaanläggningar.
– Arbetet med förbättringar pågår
ständigt och det ställer stora krav på oss
och på våra samarbetspartners säger Lars
Sigfridson, som är fastighetschef.
Lars berättar om de projekt som är
aktuella nu:
– Vi vill ha aktiviteter med hög puls
och sådana som är mer präglade av av
koppling på olika platser. Vi har flyttat en
salong med behandlingsrum från källaren

ETT FRAMGÅNGSRIKT HOTELL

Lars Sigfridson och Ola Magnusson pratar projekt.

070-540 68 44
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och får då alla sådana rum på ett ställe.
Här kommer vi bland annat att ha vår Spa
Suite, en svit med ett massagerum med
sängar för två personer. Innanför finns ett
rum med duo-bubbelbad och en dusch
där man liggandes på en varm stenplatta
duschar hela kroppen horisontellt utifrån
olika program.

I PROJEKTET INGÅR också Lugnet, ett rum
med växtvägg, avkopplande musik och er
gonomiskt anpassade sängar för den som
verkligen vill nå avslappning. Lugnt är det
också i solrummet där man kan koppla av
i en solstol och lyssna på fåglar, vindbrus
och vågskvalp. Sitter man här i 50 minuter
motsvarar det en heldag ute i solen, med
D-vitaminer men utan UV-strålning och
solbränna.
– Vidare bygger vi ”Cykelkällar’n” dit vi
flyttar spinningsalen och får då möjlighet
att utöka gymmet vid poolområdet, säger
Lars Sigfridson. Dessutom har vi byggt
träpanel över en stor glasvägg mot ett
gruppträningsrum.
Alla arbeten har gjorts med Sunne
Byggnads som totalentreprenör. Att göra

så omfattande förändringar i ett h
 otell som
är i full verksamhet innebär en hel del ut
maningar, förklarar Ola Magnusson:
– Rivningsarbetet kan bli väldigt omfat
tande, när det gamla ska bort måste man
ofta riva både vatteninstallationer och
golvvärme innan man börjar bygga nytt.
Selma Spa har alltid varit en viktig kund
för Sunne Byggnads, konstaterar Ola:
– Det är en långsiktig kund som arbetar
med ständiga förändringar, och som kom
mer med nya idéer.
Lars Sigfridson är för sin del nöjd med
samarbetet och menar att Sunne Byggnads
är ett pålitligt och kompetent företag.
– Dessutom är de flexibla, vilket kan be
hövas när ritningar och planer ändras med
kort varsel. Det funkar bra!

Solrummet

Massagerummet
i Spa Suite

Lugnet

Horisontaldusc hen i Spa Suite
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KARLSTAD & SUNNE & KARLSKOGA
KARLSTAD & SUNNE & KARLSKOGA
054-850506
KARLSTAD
& SUNNE & KARLSKOGA
054-850506
www.air4you.se
054-850506
www.air4you.se
www.air4you.se
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Sandra Segerstedt och Ing-Marie
Brokvist kontrollerar
Pennys tänder medan
Lars Nilsson lägger
grunden för tillbyggnaden.

Små patienter

behöver också gott om plats
Hundar, katter, marsvin,
kaniner, fåglar och reptiler
– alla smådjur är välkomna
till Nordvärmlands Smådjurs
praktik med mottagningar i
Torsby och Malung. Även
hästar kan finnas bland
patienterna, men då är det
hembesök som gäller.

SVENSKT
POOLLIV
SEDAN 1968

DENNA VÅR ÄR kliniken inne i en rejäl utbygg
nadsfas i två omgångar. När vi hälsar på finns
grunden på plats för en första del på cirka
60 m2.
– Jag byggde ut 2012 men det är redan
för litet, berättar Åsa Magnusson Juberget,
veterinär och chef för kliniken. Vi måste ha
mer plats för att kunna arbeta mer effektivt.
Alternativet var att dra ner på verksamheten,
och det ville jag inte. Nu kommer vi att få plats
för bland annat en datortomograf där vi kan
göra skiktröntgen, något som vi annars måste
remittera till Göteborg. Det är ett fantastiskt

hjälpmedel som ger säkerhet i diagnoserna.
Del två i projektet blir två utbyggnader
som ger plats för undersökningsrum, bättre
personalutrymmen och en utvidgning av
rehabavdelningen. Entré och väntrum blir
också nytt.
– Vårt samarbete med Sunne Byggnads
fungerar bra – eftersom de gjorde den första
tillbyggnaden så får vi en viktig kontinuitet
när de nu fortsätter. Dessutom är det trevligt
att ha att göra med ett lokalt, familjeägt och
ärligt bolag. Vi kommunicerar bra och de
ställer upp på alla sätt.

Lev livet lite mindre vardag

Jubileumspool*
3,5x6,5 m
inkl montage
från 111 000:-

Läs mer på folkpool.se

*

Välkommen in till oss, din lokala pool- och spabadsleverantör
Folkpool Karlstad, Blockgatan 10
www.folkpoolkarlstad.se
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Ola Magnusson
kollar ritningen
tillsammans med
Jennie Hedlund.

Saltvattenbad i Vänervatten

Gäststugan i förgrunden, med poolen bakom.

SUNNE BYGGNADS AB HAR sedan årsskiftet ett
avtal om installationsarbeten med pooltillver
karen Folkpool, störst i Sverige i branschen.
Det har resulterat i ett antal uppdrag, bland
annat på Hammarö där en 5 x 10-meters
saltvattenbassäng håller på att installeras.
En rejält tilltagen gäststuga byggs också,
liksom en pergola att njuta av kvällssolen i. För
trallarna runt poolen har man valt bangkirai, ett
hårt och hållbart träslag som inte släpper ifrån
sig några stickor och som åldras med värdighet.
Nu kan Jennie Hedlund efter några år av

funderande och planerande se fram mot att
fylla bassängen med vatten från den närbelägna
Vänern. Sedan är det äntligen dags för premiär
doppet för henne, maken och de fyra barnen.
– Vi har haft det här på agendan länge, säger
Jennie. Under tiden har vi har fått nya idéer och
ändrat på gamla, och nu satsar vi ”all-in” på att
detta ska bli bra!
Jennie Hedlund är mycket nöjd med samar
betet med snickarna från Sunne Byggnads.
– Killarna är verkligen jätteduktiga, flexibla
och trevliga dessutom!

www.amtab.info

I butiken finner ni Värmlands största
www.amtab.info
utbud av eldstäder och skorstenar
I butiken finner ni Värmlands största
utbud av eldstäder och skorstenar

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig

från dröm till eldning
från dröm till eldning

Värme sedan 1992

Stort utbud av plåtbeslag!
Vi fixar plåtarbetet!
0565-500 77
www.lofviksplat.se
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Timmervägen 1, 686 35 Sunne

www.
sunnebyggnads.
se

Telefonnummer:
0565-130 50

Ola Magnusson
070-600 93 82

Niclas Carlbäck
070-634 69 22

E-post:
info@sunnebyggnads.se

