Hem

Bilaga till Västra Nyland 14.6 2019

PREMIÄR

Ekenäs, Tovö 2,1 ha

Välkommen
att sälja ditt
hem med oss

PREMIÄR

Bromarv, Kuggholmen 2,8485 ha

Fp. 795 000 €

FRITID/HOLME 4r, k, bdr, wc, glasveranda, förråd. Sällsynt fiskarhemman med helt
nybyggd 160 m2 huvudbyggnad. Ladugård, båthus mm. Ej lagenl. e-cert. Tovö.
Nyström 0440 473414
9433893

Fp. 120 000 €

FRITID/HOLME Tomt omf. 1,8528 ha land + 0,9957 ha vatten med fri havsutsikt över
Hangöudd och segelbåtsfaret över Hangö Västra. Byggrätt 70+30+20m2. Dannberg
0440 473679
9757371

EKENÄS

KARIS

aktiaafm.fi

SJUNDEÅ

HANGÖ

PREMIÄR

Bromarv 1,01 ha

Fp. 178 000 €

STRANDTOMT Bostadshus i rivningsskick. Sydlandsvägen
380A. Nyström 0440 473414
9597358

PREMIÄR

Fiskars 165 m

Fp.249 000 € Centrum 170 m2

2

EHH 4 bostäder. Gamla meijeriet. Ej lagenl. e-cert. Skomakarbacken 7. Nyström 0440 473414
9750724

Fp. 218 000 €

EHH 6r, k, hjälpk, bdr/b, gar. Ej lagenl. e-cert. Löparvägen 2.
Lundström 050 3141562
9694001

Kapellhamnen 63 m

2

Fp. 106 000 €

RH 2r, k, b, egen gård/västerterrass, gar. Ekl:D Sp. 106 000 €.
Urskogsgatan 16-22. Dannberg 0440 473679
9881651

PREMIÄR

Långön 5000 m2

Fp. 218 000 €

FRITID/HOLME Stuga 60 m2, bastubyggnad 30 m2, ekonomibyggnad. Långön. Nyström 0440 473414
9609057

PREMIÄR

Pumpviken 55,5 m2

Fp. 97 372 € Kela 166 m2

HH 1r, stort loft, kvr, bdr, b. Ekl:G Sp. 98 000 €. Pumpviken 30.
Nyström 0440 473414
9578044

Fp. 228 000 €

EHH 2 bostäder, 5r, 2kök, 3wc, b/bdr, hobbyr, gar. Ej lagenl.
e-cert. Östra kungsv. 287. Lundström 050 3141562 9518969

Centrum 46 m2

Fp. 168 300 €

Centrum 50 m2

Fp. 73 600 €

HH 2r, kvr, bdr, balk. Ekl:F Sp. 179 000 €. Vinkelgatan 1.
Dannberg 0440 473679
9618616

INGÅ

Gammelboda 118 m2

Fp. 253 000 €

EHH 4r, k, hjälpk, bdr, b. Ej lagenl. e-cert. Björnbärsvägen 3.
Nyström 0440 473414
9573781

Gamla Stan 104+77 m2

Fp. 410 000 €

TRÄHUSAKTIE 3r, k, bdr, veranda, vindsvån. Ej lagenl. e-cert.
Hattmakaregatan 4. Nyström 0440 473414
9688671

Degerby 110 m2

Fp. 258 000 €

EHH 4r, k, bdr/b, aula, glasveranda, gar. Ekl:D Kärrbyvägen
108. Lundström 050 3141562

Kjell Dannberg
AFM/Hangö
044 047 3679

Nycandergatan 18, Hangö Gustav Wasas gata 7, Ekenäs Köpmansgatan 10, Karis
Ola Westmans allé 5, Ingå Larsgatan 52, Lojo Ervastvägen 1, Kyrkslätt

Centrum 140 m2

Fp. 288 000 €

EHH 4r, vdr/k, hjälpk, bdr/b, gar. Ej lagenl. e-cert. Göksgränd 6.
Lundström 050 3141562
9831531

Mosse Lindholm
AFM/Ekenäs
044 047 3677

Magnus Nyström
AFM/Ekenäs, Karis
044 047 3414

HH 3r, k, bdr, b, stor västerbalk. Ekl:D Sp. 79 900 €.
Fredsgatan 7. Dannberg 0440 473679
9629033

Anders Lundström
AFM/Ingå, Sjundeå
050 314 1562

Gitty Nurmi
AFM/Kyrkslätt
050 314 1560

Bekanta dig med alla våra objekt på aktiaafm.fi

ANNONS

Suvi Ahlfors, 29 års erfarenhet – 29 vuoden kokemuksella!

HARRYS TAKTVÄ -KA

Höghus - Kerrostalot
Pojo, Centrum
49,5 m2
2 r, kv, bdr. Genast ledig! Snygg bostad. Möjlighet välja 2 eller 3 vån. EB G.
Fp. 32.000 €
Pojo centrum
59,5 m2
Kila
116,4 m2
2 r, k, bdr, klädrum, ingl. Balkong. GENAST Karis
4-5 r, k, hjälpkök, bdr/ wc, b, wc, klädrum, hall,
LEDIG! EB G. Fp. 39.900 €.
förråd. Parhus i två våningar på utmärkt och
lugnt område, nära finskspråkiga skolor och
daghem. EB D. Fp. 199.000 €. Tallinrinne
9 visn. sö 16.6 kl.17-17.20

Lojo, Virkby
132/240 m2
4 r, wc, klädrum, k, pannrum, källare med
brasrum, hobbyrum, klädrum, tvättrum, b
+ garage. Hemtrevligt tegelhus byggt -80,
i originalskick, på egen skyddad 1011 m2
trädgårdstomt. Ej EB. Fp. 189.000 €.

Lojo, Sjundeå
80/120 m2
4 r, k, bdr, b, tvättrum, hjälpkök, källare,
vind, veranda. Gult år -48 byggt hus på
egen 3,130 ha tomt. Åkrarna uthyrda. Ej Lojo, Virkby
155/465m2
EB. Fp. 156.000 €. Suvi
Funkishus i Virkby centrum. Tegel/betonghus. I övre vån. bostadsutr. 4 r, k, brasrum,
hjälpkök, bdr, balk. I gatunivå öppet affärsutrymme. Källare med öppna utr. för förråd/hobby/garage. T. 760 m2. Jordvärme!
Ej EB. Fp. 239.000 €

Billnäs
84/120 m2
3 r, k, hjälpkök, wc, bdr, b, förråd/hobbyutrymme. Förmånligt att bo i, lagrande spis,
Lojo Osuniemi
80,5 m2 vedspis, vedeldad bastuugn. B. -87-91.
4 r, k, bdr, klädrum, balk. Verkligt ljus Delvis ingärdad skyddad vacker tomt 1.088 Lojo Osuniemi
158,8/172,1 m2
gavellägenhet genom huset, 3/3 vån. B. m2. Ej EB. Fp. 119.000 €.
5 r, k, klädrum, 2 sep. wc, hjälpkök, bdr/
-64. Alla stora renov. i bolaget gjorda. ET F.
wc, b, balk., terrass. Ett rött ÄlvsbyFp. 68.900 €.
hus byggt 2007, på förtjusande plats
i landsbygdens lugn och ro. Båtvarm/
bilplats vid Lojo sjö! T. 5000 m2. Ej EB.
Rad-/Parhus - Rivi-/Paritalot
Fp. 239.000 €.

Loma-asunnot - Fritidsbostad

en
Karis Ösmundsböle
Stuga 2r ca 50m2, bastustuga, k, tvättstuga, veranda ca 23 m, grill, utedass, förvar.
Naturnära tomt på 6650m2. Fp. 79.000€
Niittylahdentie 44 PREMIÄRVISN.sö
16.6 klo.16.25-16.45

Suojaa katto ennen talvea!
Tiilikattojen pesu ja suojaus
kasvustoja ja kosteutta vastaan.
Skydda taket före vintern!
Tvätt och skyddsbehandling av
lokal tegeltak
företagare
från Västnyland
mot växtlighet
och fukt.

HARRYS TAKTVÄTT

040 136 3329 Ekenäs/Tammisaari

TVÄTTAR,
MÅLAR
ELLER GER
SKYDDSBEHANDLING
FÖR TAKET.

Karislojo, Enäjärvi, egen strand!
Stuga b. -83, 2 r, stuga ca 37 m2 + bastu
ca 24 m2. Välskött, plan trädgårdstomt
3.550 m2. Strand mot öster, ca 40 m2
brygga. Fp. 168.000 €.

Åminnefors
98,6/164 m2
3 r, k, bdr, b, hall, garage, förrådsrum. B.
1962. Stenhus i 1 våning, Nobila kök 2012.
Ursprungligt retro bdr. Vid skogskant. T.
Pojo Skuru
80 m2 2110 m2. Ej EB. Fp. 139.000 €. LillforsinLojo, Röylä
3 r, k, klädrum, bdr, uteförråd, terrass. tie 125 Visn. sö 16.6 kl. 15.05-15.25
Karis, Påsarby
200/239 m2 Huvudbyggnad, storstuga, veranda. Skild
Kompakt hem med två sovrum, byggt -81
9 r, 2 x k, 2 x bdr/wc, wc, aula/vardagsrum. -96 byggd bastu/ sovrum. Lusthus, lider/
av byggföretag. Genomgående renoverat
Förtjusande hem även för en stor familj eller puucee. Lättskött tomt 1610 m2. Ca 700
2013. EB E. Fp. 87.000€.
för t.ex. två generationer. T. 7276 m2. Ej EB. m till båthamn i Hiidenvesi, glasfiberbåt,
Fp. 199.000 €.
ingår i köpet. Fp. 49.900 €. Suvi.
Karis Bäljars
103/115 m2
4 r, öppet kök, hjälpkök, bdr/ b, 2xwc, klädrum,
terrass. Envånings egh med fungerande bottenlösning, på Bäljars bostadsområde. Genom att
uppdatera ytorna får man det till ett fungerande
hem för en liten familj. T. 973 m2. EB D.
Fp. 128.000 €. Teerikatu 1 visn. sö 16.6
kl. 15.50-16.10

Tel. 040 136 3329

Lojo, Karislojo
219/263,3 m2
7 r, k, 2 kldr, 3 wc, 2 bdr, hjk, s, loft, v.
garage/lager. JORDVÄRME. 0,8 ha tomt
i närheten av sjöar. B. 2002 av träd från
egen tomt. Ej EB. Fp. 236.000€.

Egnahemshus - Omakotitalot
Pojo, Centrum
76 m²
3 r, k, kldr, bdr, ingl.balk. Genom huset
lägenhet i tredje våningen, ej hiss. Köket förnyat, laminatgolv. Genast ledigt.
Rör och fönster förnyade i bolaget. EB F.
NYTT PRIS! Fp. 53.000 €.

Suvi Ahlfors Oy LKV
Ekenäsvägen 9, 10300 Karis

Tammisaarentie 9, 10300 Karjaa
Sjundeå kby
97 m2
4 r, k, 2 wc, klädr., bdr, b, balk. GENAST LETel./puh. 0500 505 838
DIG, gavellägenhet! Bra skick, fint, år 2015
suvi.ahlfors@kotikone.fi
renoverat kök. Förmånl. Boende. Ej EB.
Fp. 135.000 €.
SE VÅRA ANDRA OBJEKT www.suviahlfors.fi – KATSO MUUT KOHTEEMME www.suviahlfors.fi

OPESU

Varje tak borde
tvättas med
cirka fem års
mellanrum
beroende på
platsen och
antal träd.
HUSHÅLLSAVDRAG -50 %

Bryggor av hög kvalitet,
både för stugägare och
småbåtshamnar

ri.fi

www.tn-laitu

Tel. 040 832 8455

I DETTA OMRÅDE SÄLJS OCH INSTALLERAS BRYGGORNA AV TN-BRYGGAN!
TÄLLÄ ALUEELLA LAITURIT MYY JA ASENTAA TN-LAITURI!

info@tn-laituri.fi
www.tn-laituri.fi
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uri.fi

www.tn-lait

Plockat
FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

KOLUMN
NIKLAS LINDBERG
Jurist, vicehäradshövding
Finlands Svenska Fastighetsförening

HEM

Färgglatt med
säsongens frukter

HEM

Styr upp vardagens kaos
Under den tidiga sommaren avlöser olika aktiviteter varandra och det
kan vara svårt att hinna med. Bloggaren, barnföräldern och feng shuikonsulten Jannice Wistrand tipsar på Sköna hems blogg hur man styr
upp hemmet.
+ Släng in en tvätt i maskinen – bara den är igång känner du dig duktig.
+ Om möjligt, häng ut tvätten, då torkar den dubbelt så fort. Hänger du
bra, slipper du stryka.
+ Dra över rummen med dammsugaren.
+ Städa i hallen. En ordningsam hall är a och o för ett trivsamt hem.
+ Rengör toaletten och häng in nya handdukar.
+ Bädda om morgonarna, och sätt en blomma på nattduksbordet. TT

Citroner är vackra att dekorera hemmet med, gärna tillsammans med
andra av säsongens frukter. I maten
kan de användas till bland annat fisk,
kött och grönsaker. Varför inte pressa lite citronsaft eller lägga ett par
skivor i en bringare med iskallt vatten? Det är bra för immunförsvaret,
njurar och levern att få i sig C-vitaminer. Och bara färgen av citronen –
plus de andra frukterna du lägger på
ett fat – kan sprida energi. TT
FOTO: SHUTTERSTOCK

INREDNING

Kuddar som
inredningsdetalj

Att vistas utomhus innanför hemmets väggar är en återkommande sommartrend inom inredning.
Det rustika och ruffiga kan bidra
till en friluftskänsla i vardagsrum
eller hall, men också det mjuka
i naturnära färger kan ge de associationerna. Kuddar är en utmärkt inredningsdetalj för att
framhäva sommaren. På köksstolen eller i fåtöljen kan du använda samma kuddar som på balkongen eller uteplatsen. Gillar du
att ”kudda till” det, kan du köpa
eller sy olika fodral för att spegla
årstiden. Till slut har du ett helt
hav av kuddar. Och vem kan motstå att bada i ett sådant? TT

TRÄDGÅRD

FOTO: BLOMSTERFRÄMJANDET/SELECTA

FOTO: AP/TT

Mörka blad
i årets rabatt

TRÄDGÅRD

Visste du...
...att en bidrottning, när sommarens
blommor ger som mest nektar, kan
lägga så många som 2 000 ägg per
dygn. En drottning är som mest produktiv fram till 1 juli, berättar den
ekologiske biodlaren Per Johansson
i tidskriften Landets Fria Syre.
… att obesprutade rosenblad är ätbara? Ju mer rosen doftar, desto mer
smak. Plockar man blommorna tidigt på morgonen, precis när daggen torkat upp, har de som mest arom, tipsar Weibulls i sin trädgårdskalender och tillägger att och rosenblad även passar till att garnera måltiden.TT

Olika pelargoner och penséer,
men även en ny Flitiga Lisa, Impatiens walleriana imara, är några
av nyheterna bland årets utplanteringsväxter, som den svenska
branschorganisationen Blomsterfrämjandet lyfter fram. En
kvartett mörkbladiga dahlior
kvalificerar sig också i denna
”årets utomhusrabatt”. Den 40
centimeter höga – och breda –
Dark Dalaya Amba har prisbelönats med Fleuroselect gold medal 2019. TT
FOTO: JESSICA GOW/TT

Prisat bladverk
Palettblad är årets sommarblomma,
skriver Allt om trädgård. Palettblad
får små ax av blålila blommor, likt
salvian, men det är bladverket som
är speciellt. Det finns i olika mönster som spänner från lime till koppar och mörkt chokladbrunrött. TT

Styrelse behöver
inte göra allt
● Våren och försommaren är
spännande årstider för husbolagen, då säsongen för bolagsstämmor är som hetast. Flera husbolag får en ny styrelse och man får hoppas att de
flesta nya styrelseledamöterna tar emot sitt uppdrag med
iver. Tyvärr har vi i samband
med vår juridiska rådgivning
ibland fått höra att det kan vara svårt att hitta frivilliga.
En av orsakerna verkar
vara arbetsmängden, som
många anser vara för stor.
Men styrelsen eller styrelseordföranden ska inte ha oskäligt mycket arbete. Styrelseordföranden har inte enligt bostadsaktiebolagslagen
självständig bestämmanderätt i bolagets angelägenheter. Ordföranden har inte enligt lagen annars heller betydligt mera skyldigheter än vanliga ledamöter. Ordförandens
röst avgör vid lika röstetal när
styrelsen fattar beslut, är ansvarig för att styrelsen sammanträder vid behov och ska
underteckna protokollet.
I vissa mindre husbolag
som inte har en disponent ansvarar styrelsens ordförande för disponentintyget. Därtill ska bolagsstämmans protokoll hållas tillgängligt för
aktieägarna hos disponenten
eller styrelsens ordförande,
senast fyra veckor efter stämman. Aktieägarnas rätt att bekanta sig med protokollet kan
säkerställas till exempel genom att man skickar en kopia
till alla aktieägare.
Vid bolagsstämman brukar
styrelsens ordförande öppna stämman, men styrelsen
kan vanligtvis utse någon annan för uppdraget. Vid bolagsstämman kan aktieägarna
välja i princip vem som helst
av de närvarande till ordförande för stämman. I vissa

fall kan det vara ändamålsenligt att anlita en utomstående sakkunnig till ordförande
för stämman, speciellt om bolagsstämman ska behandla
knepiga ärenden.
Husbolagets styrelse har
överlag större möjlighet att
själv bestämma om fördelningen av uppgifterna som
tillhör styrelsen än många
tror. Det är möjligt att utse
ansvarsområden åt alla i styrelsen, till exempel en ledamot ansvarar för kommunikationen med de övriga aktieägarna, en annan kontrollerar kvitton och räkningarna, medan en tredje kan ta
ansvar för att bereda redogörelsen om underhållsbehovet
i bolaget, som ska läggas fram
vid varje ordinarie bolagsstämma. Styrelsen bär ändå
vanligtvis det juridiska ansvaret gemensamt.
I samband med vår juridiska rådgivning får vi ibland
höra att styrelseordföranden
har stora problem med aktieägare som oavbrutet kommer
med diverse frågor, anklagelser och krav. Styrelsen är inte skyldig att svara på alla aktieägarnas frågor mellan himmel och jord. Aktieägarna informeras i första hand om bolagets angelägenheter på bolagsstämman. Därutöver kan
styrelsen informera samtliga aktieägare på samma gång
om till exempel kommande
saneringsarbeten per post eller e-post, och kan publicera
informationen på bolagets
hemsidor och anslagstavlor.
Vad gäller styrelsens ansvar kräver inte lagen några
underverk eller exceptionella kunskaper av styrelseledamöterna. Man kommer långt
med att främja bolagets intressen och vid behov be om
hjälp av sakkunniga.

Nästa nummer kommer 19.7
En bilaga av KSF Media
Utgiven den 14 juni 2019
Ansvarig utgivare:
Susanna Landor
Kontakt:
vnred@vastranyland.fi
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Boende
TIPS

4 tips för nybörjarhackaren
● Satsa på bra verktyg. En
skruvdragare som också kan
fungera som borr och en riktigt bra sticksåg gör jobbet
roligare. Olika sorters penslar
och rollers är också bra att ha.
● Välj material som håller och
blir finare med tiden, som trä
och läder.
● Tänk på konstruktion och
säkerhet så att ditt projekt inte leder till olyckor.
● Våga testa! Det värsta som
kan hända är att det blir fel,
och då kan du säkert göra om,
eller ta en ny loppisrunda.

■ En burk som bordslampa? Inga
problem.

■ Monica Karlstein arbetar gärna hemma i sin trädgård. Hon vill uppmuntra andra att försöka se på det man redan har hemma med nya ögon.
Med lite kärlek blir det som nytt – och väldigt personligt.

Ge dina möbler
och prylar nytt liv
Konsten att ”hacka” möbler och föremål handlar om
att ge något befintligt en ny kostym eller funktion. Det
är ett hantverk som bloggaren och inredaren Monica
Karlstein behärskar till fullo.
Syftet med att ”hacka” möbler eller
föremål är att göra om dem så att
de passar bättre in i våra hem och
hittar sin plats. För kreatören Monica Karlstein har hackandets konst
fyllt hennes blogg i många år och nu
VÄSTRA NYLAND BILAGA

kommer en hel bok på temat.
I boken ”99 hacks – från massproducerat till genuin inredning” hackas Ikea-möbler, men idéerna går lika
bra att applicera på loppisfynd eller
andra möbler.

Fredag 14 juni 2019

– För mig handlar projekten om
hållbarhet. Att spara både pengar och miljö genom att återbruka
det vi redan har. Men även att få en
paus från snabba flöden och mediebrus och i stället arbeta med händer-

na och skapa något, det är något jag
tror att vi mår bra av, säger Monica
Karlstein.
Skruvälskande barn
Monica växte upp med en händig
pappa (”Han har byggt två fritidshus själv!”) som lät dottern gå loss
med skruvdragare och verktyg redan som liten.
– Mamma undrade ibland om det
var en så bra idé att jag fick använda
verktygen, men pappa sa bara ”äsch,
låt henne hålla på” och höll koll på
mig så att jag inte gjorde mig illa. Det
roligaste jag visste var att hänga med
pappa ut i garaget och bygga och sortera skruv.
Intresset växte med tiden och
nu driver Monica Hemmafixbloggen med alla möjliga typer av projekt. Hacks är en viktig del av dem
och det föll sig naturligt att det också blev temat för Monicas första bok.
Det kan vara enklare att ta itu med
ett hack, en ombyggnad eller en renovering, än att bygga något från
start, menar hon.
– Det blir lättare att komma över
den mentala tröskeln om man har

något att utgå ifrån. Vi har ju inte så
mycket tid över i våra vardagsliv och
att bygga från grunden kan kännas
som ett mastodontprojekt.
Att hitta projekten är en övningssak. Det gäller att höja blicken.
– Fundera över vad du har hemma och vilka behov du har. Kanske
står ett avlagt soffbord i förrådet
samtidigt som du har behov av en
kattsäng? Vänd bordet upp och ned,
såga av benen och lägg i en madrass!
Monica själv är lite av en samlare och gör sig sällan av med prylar.
Plötsligt en dag uppenbarar sig rätt
projekt för något som stått oanvänt
i flera år.
– Jag försöker verkligen att undvika att slänga, till min mans stora förtret. Jag kan släpa hem saker
från tippen och låta dem stå i garaget i fem år tills exakt rätt idé dyker
upp. Då plockar jag fram dem och
sätter i gång.
Så föds idéerna
Tvärtemot vad man kan tro är det inte på internet Monica Karlstein hittar inspirationen, trots att hon själv
är generös med tips i sin blogg.
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Trädgård

Att fläta pil ute är inne
En pinne bryts lätt. Men flätar du ihop den med andra grenar kan de bli ett stadigt vindskydd, klätterstöd eller en
vacker korg.
– Vid pilflätning styr händerna
och pilen formen tillsammans,
säger experten Christian
Erlandsson.

■ Att byta sticklingar har blivit allt
mer populärt. Monica behövde vaser
för att låta de små sticklingarna
rota sig och utgick från kryddburkar,
snören och band.

■ Skåpet i massivt trä gjorde Monica
om genom att såga ut hål i de släta
luckorna, sandpappra kanterna,
klippa ut passande bitar av rotting
och häfta fast.

– Mina bästa idéer kommer när
jag är ute på landet och gör absolut
ingenting. När jag sitter på trappan
och kopplar av från vardagsstressen
dyker skaparlusten upp. Samma sak
på långa bilresor, när mobilen och
datorn har dött.
– Jag ritade en gång upp en hylla
på en servett under en bilresa, den
förverkligades senare och hamnade
i sovrummet i vår förra lägenhet. Jag
behöver helt enkelt lugn och ro för
att både kläcka idéerna och få lust
att genomföra dem.
Annars skissar hon sällan, all planering sker i huvudet och hon ser
steg för steg hur hon ska gå tillväga.
– Det är klart att det ibland blir fel,
men det är ju inte värre än att jag får
börja om. Ofta dyker det dessutom
upp nya idéer under arbetets gång.
Jag gjorde en gång en skärmvägg av
hyllgavlar som jag flätade sadelgjord
runt, och när jag höll på med det insåg jag att jag borde kunna göra ett
soffbord med samma teknik.
Roligast och enklast att hacka är
möbler av massivt, omålat trä och
att arbeta med material som åldras
fint, tycker hon. Svårast är glatta, fo-

lierade ytor som kräver mycket förarbete för att färg ska fästa och som
ofta är ihåliga inuti, vilket försvårar
montering.
Monica Karlstein har rest mycket i USA och saknar det enorma materialutbudet som finns där.
– Här i Sverige kan det ta rätt
lång tid att hitta rätt typ av läder till
ett rimligt pris, till exempel. Ofta är
det jakten på rätt material som tar
längst tid i mina projekt.
Monica uppmanar alla att våga
testa, men skickar också med en
förmaning:
– Man får inte glömma att när
man ändrar funktionen, förändras
också hållfasthet och säkerhet. Tar
man bort träsitsen på en pall eller en
stol och flätar en egen av läder, eller
bygger om ett bord till en bänk får
man också ta ansvar för att de håller att sitta på.
Med de ramarna fastställda, är
det bara att släppa loss kreativiteten!
TEXT: MARIA SOXBO/TT
FOTO: ERIK SIMANDER/TT
vnred@vastranyland.fi

Pilens böjliga grenar har många
användningsområden i trädgården. Förutom att vara en prydnad
och glädje i sig, kan trädets grenar
förvandlas till vindskydd vid uteplatsen, spaljé till klätterväxterna
och kojor till barnen. Det är ett tåligt träd som trivs här i Norden och
har använts av människan sedan
urminnes tider.
Christian Erlandsson har pilen
att tacka för sin försörjning. Från
början jobbade han med att anlägga trädgårdar. Men så började kunderna efterfråga staket och vindskydd i pil.
– När jag gjorde pilstaket upptäckte jag hur kul det var att arbeta med.
Han ville fördjupa sina kunskaper i hantverket och gick på kurser
i Danmark och Frankrike där traditionen med pilflätning är gedigen.
– Det är häftigt att resa ut i världen för alla flätar ju – det är bara
materialen som skiljer sig, säger
Christian Erlandsson.
Utbredd
Pil, sälg, vide och jolster tillhör alla
familjen salix. Träden blommar ofta tidigt och är betydelsefulla som
bifoder. Rötterna är kraftiga och ibland planteras pil i samband med
naturliga reningsverk för vatten.
Det går också att sätta pilskott som
formas och binds ihop till ett slags
levande staket.
Den flätbara pilens utbredning
sträcker sig från norra Europa, ned
som ett bälte, österut ända till Iran,
Irak och Persien. Den finns också i
Amerika.
I Norden odlas det ett 60-tal olika sorter. Det har med färgspelet i
barken att göra.
– Annars hade det räckt med en
sort. All pil ser likadan ut när man
tar av barken. Men man kan experimentera med torkning, blötläggning och infärgning.
Christian Erlandsson har ett litet pilbestånd själv, men det räcker inte långt.
– Det är så mycket hantering
med pilen. Materialet som man ska
använda till korgar måste torka och
blötläggas för att bli hanterbart.
I stället köper han in ungefär sju
ton per år, främst från Danmark.
Tåligt
Ett gammalt etablerat pilträd tål
nästan vilken beskärning som
helst. Vill man ha material till staket, vindskydd eller växtstöd går det
att ta grenar lite när som. Men ska
man fläta korgar gäller det att kvistarna har ”vedat till sig”.
– Man skördar på vintern. Pinnarna sorteras och torkas.

■ Tårpilens bladverk bildar ett draperi. Pilen kommer ursprungligen från
Kina, används som prydnadsträd och är vanlig vid vattendrag och parker. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

■ Pil är ett naturligt material som åldras långsamt och vackert.
FOTO: MAREN WINTER/SHUTTERSTOCK

Hur länge det tar beror på förhållandena och vilket resultat man
vill åstadkomma med materialet.
Torkar den inomhus på ett element
är den torr på ett par dagar. Förvaras den i ladugårdens mörker kan
det ta månader.
– En pilsort kan få helt olika färger beroende på om den torkas i
mörker, vid ett fönster eller ute i
solljus.
Handarbete
Christian Erlandsson håller mellan 50 och 60 kurser per år. Mellan kurserna producerar han kor-

gar för försäljning och utför pilarbeten för utemiljöer.
– Jag flätar allt själv. Hantverket
handlar om att komma ned i tid och
att få krogarna att se likadana ut.
För honom tar en korg ungefär
1,5 timme att göra. För en nybörjare
kan det ta tolv. Men alla med något
så när styrka i fingrarna kan fläta
med pil. Ålder, bakgrund eller förkunskaper spelar ingen roll.
– Du kan komma som ren nybörjare utan att ens ha böjt en pinne
och fläta dig en korg. Den kanske
inte ser ut som du vill – pilen vill
mycket också. LISA WALLSTRÖM
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Fastighetsköp i Raseborg

Solberg i Snappertuna dyrast i april
Fastighetsmarknaden i Raseborg verkar ha tagit fart. 25
fastigheter bytte
ägare under april
månad. Dyrast var
en fastighet vid havsstrand, nästdyrast en
vid åstrand. Bägge
ligger i Snappertuna.
25 fastigheter hittade nya ägare i
april. Vi presenterar dem som vi har
uppgifter om både säljare och köpare. Bland aprilköpen hittas företaget
KOy Jussarön MV-asemas köp av ett
outbrutet område på Jussarö. Företagets vd Jukka Hillo köpte tidigare
sjöbevakarnas gamla stationsbyggnad efter att sjöbevakarna flyttat till
Baggö. 2016 skrev vi om hans planer
på att öppna tio bed & breakfast-rum
i den forna sjöbevakningsstationens
gamla utrymmen.
300 000 euro eller mer
Fastighet: Den 19 740 kvadratmeter stora fastigheten Solberg på
Nötövägen 236 b i Snappertuna.
Fastigheten gränsar till hav.
Säljare: Ulla Marita Robertsson
och Tapio Ilmari Robertsson.
Köpare: Eero Jouko Tapio Punkka
och Asta Helena Sihvonen-Punkka.
Pris: 417 000 euro
Fastighet: Fastigheten Nytorp vid
Väktarvägen 86 i Snappertuna. På
den som jord- och skogsbruksområde klassade fastigheten finns
bostadsbyggnad och ekonomibyggnad. Fastigheten omfattar totalt 29,581 hektar varav 7,76 är odlad mark. Fastigheten gränsar till
Raseborgs ås strand.
Säljare: Gunvor Elisabet Rehnström, Kurt Roger Mikael Rehnström, Kerstin Viola Ingeborg Österlund, Ingmar Per-Erik Österlund
och Maj-Len Birgitta Forsman.
Köpare: Sofia Aurora Cecilia
Aminoff.
Pris: 300 000 euro.

och Maria Tatjana Talvisto-Larkimo.
Köpare: Anu Irmeli Halonen och
Patrick Martin Conradin Rappu.
Pris: 260 000 euro.

Köpare: Tomas Erik Leonard Tallqvist.
Pris: 164 000 euro.

Fastighet: Fastigheterna Villa Monica och Ritvola vid Ryssuddsvägen i Öby på sammanlagt 15 200
kvadratmeter, gränsar till hav.
Säljare: Heimo Tapani Lehmuskoskis dödsbo.
Köpare: Johanna Maria Honkanen
och Markku Juhani Piittari.
Pris: 230 000 euro

Fastighet: 1/2 av fritidsfastigheten
Kotikallio vid Orsholmssvängen
91 på Torsö i Ekenäs. Fastigheten
gränsar till hav och har en sammanlagd markareal på 2 570 kvadratmeter.
Säljare: Ari Juhani Lankinen och
Päivi Mirjami Nurkki-Lankinen.
Köpare: Seija Elisabet Levo och
Yee King Ling.
Pris: 155 000 euro.

Över 150 000 euro
Fastighet: Den 3 450 kvadratmeter
stora fastigheten Solhem på Stornäsvägen 160 a i Trollshovda, Ekenäs. Fastigheten gränsar till hav.
Säljare: Eva Kristina Lundell.
Köpare: Antti Simo Salomon Riitakorpi och Julia Johanna Riitakorpi.
Pris: 190 000 euro, varav lösöre
värt 18 000 euro.

Över 100 000 euro
Fastighet: Den 7 090 kvadratmeter stora fritidsfastigheten Smulan
vid Vimonbölevägen 528 i Tenala,
fastigheten gränsar till hav.
Säljare: Rainer Lennart Lindströms
dödsbo och Rita Ingegerd Martikainens dödsbo.
Köpare: Maija Helena Smolsky.
Pris: 150 000 euro.

Fastighet: Den 2 220 kvadratmeter stora fastigheten Koivupiha på
Lustigkullavägen 160 a i Ekenäs.
Säljare: Petra Charlotte Mannström och Andreas Johan Wessberg.
Köpare: Katja Matilda Holm och
Jens Johan Valdemar Kewin.
Pris: 187 000 euro.

Fastighet: Den 10 640 kvadratmeter stora fastigheten Norråker på
Bergbyvägen 216 b i Tenala omfattande bostadsbyggnad och ekonomibyggnad.
Säljare: Terese Maria Nyström.
Köpare: Kerstin Alice Lindgren.
Pris: 135 000 euro.

Fastighet: Fastigheten Villa Grop
vid Horsbäckvägen 240 a i Ekenäs
omfattande 12 929 kvadratmeter
samt ett intilliggande outbrutet
område på 1 630 kvadratmeter.
Säljare: Bengt Edvin Fagerström.

Fastighet: En 1 671 kvadratmeter stor fastighet på Korpvägen 4
i Langansböle med ett bostadshus
och en ekonomibyggnad.
Säljare: Bror Viking Bäckman, Eva
Maria Bäckman, Mats Henrik Viking Bäckman, Mona Viola Doepel
och Yrsa Margareta Sundström.

Köpare: Sebastian och Ülle Nurmi.
Pris: 120 000 euro.
Fastighet: 1/4 av fastigheten vid
Stenbrinken 7 i Karis. Affären omfattar en bostadsbyggnad och 357
kvadratmeter byggnadsmark.
Säljare: Ida Marja Johanna Jyrkkänen-Hosio.
Köpare: Leona Doritha Helander.
Pris: 115 000 euro.
Fastighet: Ett outbrutet 10 000
kvadratmeter stort område på Jussarö som gränsar till strand. Byggnader ingår inte i överlåtelsen.
Säljare: Forststyrelsen.
Köpare: KOy Jussarön MV-asema.
Pris: 106 080 euro
Över 50 000 euro
Fastighet: En 2 560 kvadratmeter stor fastighet med fritidsbyggnad på Rågö Strandväg 6 i Snappertuna.
Säljare: Heikki Olavi Lumme.
Köpare: Sisko Marjatta Kivipelto
och Pekka Juhani Kivipelto.
Pris: 99 000 euro.
Fastighet: Fastigheten Berga på
Skåldö Bryggväg 84 om 4 401 kvadratmeter. På tomten som gränsar
till hav finns en fritidsbyggnad.
Säljare: Solveig Valborg Ekströms
dödsbo.
Köpare: Lars Johan Österberg.
Pris: 80 000 euro.
Fastighet: Björkkulla 1 på Bjärnåvägen 429 omfattande bostadsbyggnad och ekonomibyggnad.
Fastigheten är 13 463 kvadratmeter
stor, i överlåtelsen ingår lösöre.

Säljare: Janne Markus Myllykoski.
Köpare: Sofia Ingegerd Gustafsson.
Pris: 80 000 euro, varav 3 000 euro lösöre.
Fastighet: En 1 226 kvadratmeter stor fastighet på Vagnsgatan
14. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnad ingår.
Säljare: Maija Kaisa Hukkinen och
Lars Johan Hukkinen.
Köpare: Matts Mikael Wickholm.
Pris: 78 000 euro.
Fastighet: Fritidsfastigheten Kalvik
I i Biskopsnäs omfattande 14 810
kvadratmeter, gränsar till sjö.
Säljare: Raseborgs stad.
Köpare: Laura Emilia Korpela och
Teemu Sakari Korpela.
Pris: 77 000 euro.
Fastighet: Fastigheten Nilsberg
på Mjölnarbacken 5 i Trollböle. På
den 2 007 kvadratmeter stora tomten finns en bostadsbyggnad och
en ekonomibyggnad.
Säljare: Susann Allén.
Köpare: Nina Nyman.
Pris: 74 000 euro.
Fastighet: 49/100 delar av en fastighet på Malmkullagatan 12 i Karis.
Fastighetens tomt är 627 kvadratmeter stor och omfattar en bostadsbyggnad och ekonomibyggnad.
Säljare: Kimmo Tapani Lehto.
Köpare: Tuija Maarit Mustonen.
Pris: 65 000 euro.
JOHANNA LEMSTRÖM
johanna.lemstrom@ksfmedia.fi

Över 200 000 euro
Fastighet: Fastigheterna Delsbo
och Delsbo II på Prästbackavägen
i Svartå. Affären omfattar inalles
5 040 kvadratmeter mark och en
bostadsbyggnad.
Säljare: Satu Veera Vuori och Jouni
Marko Erola.
Köpare: Janne Markus Joakim
Junttila.
Pris: 263 500 euro.
Fastighet: En 1 801 kvadratmeter
stor fastighet på adressen Blocket
2 i Trollböle, Ekenäs. Till fastigheten hör ett bostadshus.
Säljare: Markus Juhani Larkimo
VÄSTRA NYLAND BILAGA

■ Värdefull. Fastigheten på adressen Blocket 2 i Trollböle i Ekenäs såldes för 260 000 euro och hörde till de dyrare objekten under april månad.
FOTO: JOHANNA LEMSTRÖM
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EH Karis
Riåkersgatan 32
2r, stugkök, burspråk, hall, wc, hk. bastu, bdr. farstu
Fp. 208 000 €
80,6/90,1 m²

D2018*

Voita ilmainen asunnon välitys!
Vinn en gratis bostadförmedling!

655992

Osallistu netissä / Delta på nätet: lyyti.in/voitto >>
Malmstén p. 0400 840 734

EH Ingå

fritidsbostad Pojo

2r, k, veranda, terrass, källare
Fp. 99 000 €
64/74 m² -*
642641

1r,sk,kv,loft,b,tvättr,g,utelider,sommark.

Gökvägen 8

EH Karis

Vargströmsvägen 190
Tomt 0,839 ha

Fp. 86.000 €
40,7/46,5 m²
-*

fritidsbostad Ekenäs

Gropholmsvägen 52 B
Tomt 0,5 ha
2r,loft,b,strandb,gästs osv
Fp. 178.000 €
35/55 m²
-*
655927

Mångatan 39

653951

5 r, k, b, sep.wc, förråd
Fp. 145.000 €
128/140 m²
-* 656060

Visning 17.6. klo 18-18.20
Eskola p. 040 6308 535

fritidsbostad Snappertuna
Hajvägen 19
Tomt 2 554 m²
3r, kv,sep.ny bastub, gårdsb
Fp. 59.000 €
38/48 m²
-* 649781
Visning 17.6. klo 19.15-19.40
Limnell 044 738 1310

Malmstén p. 0400 840 734

Malmstén p. 0400 840 734

fritidsbostad Ekenäs

Höstnäsvägen 163 B
Tomt 0,533 ha
2r,k,bastuavd,täckt uteplats, lider
Fp. 59.000 €
35/45 m² -* 656278

EH Hangö, Centrum
Smedsgatan 5

EH Hangö, Hangö norra
Bromsaregatan 15

4r, k, hjk, 2wc,2bdr, b, balkong
Fp. 310.000 €
131/191 m²
-*
653458

1r,k,wc,2r låga uppe
Fp. 149.000 €
40/60 m²
-* 655487

Visning 17.6. klo 18.40-19.00
Limnell 044 738 1310

Ekenäs

Stationsvägen 3

Lindström p. 040 583 2257

Hangö

Lindström p. 040 583 2257

Karis

Berggatan 21

Elin Kurcksgatan 2 B

EH Hangö, Kapellhamnen
Lotsgatan 6 M
3 r, k, bdr/b

Fp. 133.000 €.
Lillemor Granlund Stella Limnell
83,5 m²
D2013*
653521 Fastighetsmäklare Fastighetsmäklare
Lindström p. 040 583 2257

AFM
Tel. 044 374 0608

AFM, LVV, Köpvittne
Tel. 044 738 1310

Max Lindström

Ritva Nyström

Fastighetsmäklare
AFM
Tel. 040 583 2257

Försäljningsrepresentant
Tel. 0440 473 577

Pia Eskola

Ralf Lindén

Yatta Malmstén

Försäljningschef
Fastighetsmäklare
EM, AFM
AFM
Tel. 040 630 8535 Tel. 044 738 1300

Fastighetsmäklare
AFM
Tel. 0400 840 734

Åbonejdens OP-Hem Ab AFM
Se våra övriga objekt på adress OP-koti.fi
Fredag 14 juni 2019
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Fastighetsköp i Kyrkslätt

Byskolan bytte ägare – bostadshus dyrast
Den gamla byskolan
i Porkala har sålts till
privatpersoner, som
ska renovera byggnaden och bosätta
sig där. De ser potential för naturturism i
området.
Byggnaden, som fungerat som folkskola på 1940-talet, är i dåligt skick,
men de nya ägarna anser att den är
kulturhistoriskt värdefull eftersom
den i huvudsak har bevarat sitt ursprungliga yttre.
– Byggnaden kräver en grundlig
renovering, som vi planerar i samarbete med museimyndigheter. Vårt
syfte är att återställa byggnaden i så
nära originalskick som möjligt, och
använda traditionella byggmaterial
då det är möjligt, säger de nya ägarna Petri Ahlroth och Marita Arvela.
Ägarna har länge haft naturen
som hobby och yrke. Petri Ahlrot
är chef för Finlands miljöcentrals
Biodiversitetscentral. De nya ägarna driver också företaget Borearctia, som gör konsultuppdrag inom
miljösektorn. Företaget sysslar också med naturturism.
– Ur företagets synvinkel är skolans läge, den omkringliggande naturen och andra omständigheter optimala. Ifall Porkala nationalpark senare grundas i närområdet kommer
efterfrågan på naturturism att öka,
säger de nya ägarna.
Över 400 000 euro
Fastighet: En 11 450 kvadratmeter
stor fastighet med tillhörande bostadshus vid Strandhällsvägen 21
i Böle.
Säljare: Leena Hoppu-Mäenpää,
Olli Hoppu och Kari Hoppi.
Köpare: Esa Kaikkonen och Leena
Kaikkonen.
Pris: 785 000 euro.
Fastighet: Ett 10 000 kvadratmeter
stort outbrutet område med tillhörande bostadshus vid Solbackaväen 1 i Kalljärvi.
Säljare: Lars Packaléns dödsbo.
Köpare: Maria Ruuska och Mikael
Wranqvist.
Pris: 575 000 euro.
Fastighet: Ett bostadshus vid
Jungfrusvängen 13 B i Jungfruberget.
Säljare: Johanna Oksa.
Köpare: Benny Törnroos och Fredrika Törnroos.
Pris: 470 000 euro.
Fastighet: Den 6 076 kvadratmeter stora fastigheten Kuusikko med
tillhörande bostadshus vid Metsäpirttivägen 15 i Veikkola.
Säljare: Tea Myllyaho och Jukka
Myllyaho.
Köpare: Christian Klaß.
Pris: 426 000 euro.
VÄSTRA NYLAND BILAGA

■ Ett av de dyraste husen som såldes i april var ena delen av detta parhus vid Jungfrusvängen, priset var nästan en halv miljon euro. FOTO: MIRA STRANDBERG
Över 200 000 euro
Fastighet: Den 9 738 kvadratmeter
stora fastigheten Solax med tillhörande bostadshus vid Mattavägen
143 i Gunnarskulla.
Säljare: Kenneth Haapala.
Köpare: Janne Otavaara och Satu Ylikorpi.
Pris: 357 500 euro.
Fastighet: Ett bostadshus vid Sirapsvägen i Kantvik.
Säljare: Mauri Kummala och AnneMarie Kummala.
Köpare: Jari Kuisma och Ruslana
Kuisma.
Pris: 355 000 euro.
Fastighet: Den 37 600 kvadratmeter stora fastigheten Peräpohjola med tillhörande bostadshus vid
Lerbackavägen 69 i Koskis-Navala.
Säljare: Reino Kärkkäinen.
Köpare: Mika Eloranta och Riina
Villanen.
Pris: 335 000 euro.
Fastighet: Ett bostadshus vid Terrassvägen 14 i Kalljärvi.
Säljare: Esko Elolampi och Virva
Elolampi.
Köpare: Palina Antsipenka och Jani Holmberg.
Pris: 322 200 euro.
Fastighet: Den 10 580 kvadratmeter stora fastigheten Bergbacka
med tillhörande bostadshus vid
Pippurnstigen 14 i Grundträsk.
Säljare: Marja Valpola.
Köpare: Jean Mariani-Cerati och
Tea Marttinen.
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Pris: 272 000 euro.
Fastighet: Den 7 630 kvadratmeter
stora fastigheten Tallbo med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnad vid Norrbackavägen 105 i
Honskby.
Säljare: Ritva Haase och Rolf Haases dödsbo.
Köpare: Vesa Lyhty.
Pris: 265 000 euro.
Fastighet: Den 10 980 kvadratmeter stora fastigheten Marjatanmäki med tillhörande bostadshus vid
Rönnvägen 28 i Koskis-Navala.
Säljare: Ville Tammelin.
Köpare: Frida Klingberg.
Pris: 237 000 euro.
Fastighet: Den 8 781 kvadratmeter
stora fastigheten Tuulenpesä med
tillhörande bostadshus vid Eriksgårdsvägen 263 i Koskis-Navala.
Säljare: Vilma Merta och Aappo
Martinkauppi.
Köpare: Henni Kaartinen och Lauri Pitkänen.
Pris: 210 000 euro.
Fastighet: Den 8 781 kvadratmeter stora fastigheten Koivula med
tillhörande bostadshus vid Eriksgårdsvägen 263 i Koskis-Navala.
Säljare: Aappo Martinkauppi och
Vilma Merta.
Köpare: Henni Kaartinen och Lauri Pitkänen.
Pris: 210 000 euro.

Över 100 000 euro
Fastighet: Den 3 113 kvadratmeter
stora fastigheten Kolmikulma med
tillhörande bostadshus vid Orhissuovägen 5 i Kalljärvi.
Säljare: Jukka Toikka och Riitta
Toikka.
Köpare: Liisa Salminen och Timo
Toikka.
Pris: 195 000 euro, av vilket lösöre
5 000 euro.
Fastighet: Den 2 109 kvadratmeter stora fastigheten Hemulinrinne med tillhörande bostadshus och
ekonomibyggnader vid Trebygränden 4 i Ingvalsby.
Säljare: Ilkka Mustonen.
Köpare: Annika Wessman.
Pris: 188 100 euro.
Fastighet: Ett 2 810 kvadratmeter stort outbrutet område för bostadshus i Masaby.
Säljare: Madde Kiinteistöt Oy.
Köpare: Asunto Oy Kirkkonummen
Pyssy-Seppä.
Pris: 182 433 euro.
Fastighet: Den 10 400 kvadratmeter stora fritidsfastigheten Frasabacka med tillhörande fritidsbostad vid Värnströmvägen 88 C i
Stubbans.
Säljare: Maguns Östberg.
Köpare: Lars-Olof Pettersson.
Pris: 139 000 euro.
Fastighet: Den 6 200 kvadratmeter
stora fastigheten Skolberga med
tillhörande byggnad vid Porkalavägen 1826 i Porkala.

Säljare: Kyrkslätts kommun.
Köpare: Petri Ahlroth och Marita Arvela.
Pris: 136 000 euro.
Fastighet: Ett 1 357 kvadratmeter
stort outbrutet område vid Nedergårdsvägen 10 i Kalljärvi.
Säljare: Astird Packaléns dödsbo,
Lars Packaléns dödsbo, Stig Packaléns dödsbo och Caj Packalén.
Köpare: Fargoni Oy.
Pris: 110 000 euro.
Över 50 000 euro
Fastighet: Ett bostadshus vid Nedergårdsvägen 14 i Kalljärvi.
Säljare: Laatulattiat Uusimaa Oy.
Köpare: Petri Partanen och Heidi Suomi.
Pris: 79 000 euro.
Fastighet: En tomt för bostadshus
vid Paddelgränden i Kantvik.
Säljare: Fastighets Ab Villa Russe Oy.
Köpare: Mia Vuorela och Miko
Vuorela.
Pris: 65 000 euro.
Fastighet: En tomt för bostadshus
vid Paddelgränden i Kantvik.
Säljare: Fastighets Ab Villa Russe Oy.
Köpare: HTM Real Estate Oy.
Pris: 65 000 euro.
MIRA STRANDBERG
mira.strandberg@ksfmedia.fi
PAAVO RANTALAINEN
paavo.rantalainen@viisykkonen.fi

ANNONS

Bygg ditt nya hem i Sjundeå!
TRE L ÄT TA STEG AT T FÅ DIT T BUDSKA P
TILL 26.000 HUSHÅLL MED VN HEM

1

Kolla vilken storleks annons du vill ha.
Vi har både helsidor (1/1),
halvsidor (1/2)
150 x 1 80 och 99 x 180

Tiotals lediga tomter med färdig kommunalteknik väntar på
att du ska bygga på en av dem.

Storlek och pris
fr.o.m. 730 m² och 32.100 €.

Bekanta dig gärna på utbudet på våra tomtsidor!
Nu till nedsatt pris i Karlsåker!

2

3

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

Gångavstånd till service och
järnvägsstationen. Smidig
vägförbindelse till stamväg 51
och huvudstadsregionen.

5
15

7
11
Storlek

Byggrätt

Pris

Nedsatt pris *)

Karlshagen 3

1.528 m²

306 m²

45.870 €

38.990 €

Karlshagen 5

1.805 m²

361 m²

54.150 €

46.028 €

Karlshagen 7

1.873 m²

375 m²

56.190 €

47.762 €

*RING REDAN IDAG!

Karlshagen 11

1.691 m²

338 m²

50.730 €

43.121 €

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

Karlshagen 15

1.924 m²

385 m²

57.720 €

49.062 €

3

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

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

*) Fram till 31.12.2019.

www.siuntiontontit.fi
Tomtförfrågningar
044-386 1100

Bästa läsare & annonsörer

Avvikande utgivning
vid
Bästa midsommar
läsare & annonsörer
Avvikande utgivning
vid midsommar

Vi ber er notera att Västra Nyland undantagsvis utkommer
redan på torsdag 20 juni.
Avvikande
inlämningstider
för annonser
Vi ber er notera
att Västra Nyland
undantagsvis utkommer
Publiceringsdatum
Boka
senast
Material senast
redan på torsdag 21 juni.
torsdag 20.6
tisdag 18.6 kl. 12.00
onsdag 19.6 kl. 10.00
Inlämningstider för annonser
Publiceringsdatum
Bokas senast
Material senast
Kundservice i Ekenäs på Genvägen 8 stänger torsdag 20.6 kl. 12 och betjänar igen måndag 24.6 kl. 10.
torsdag 21.6
tisdag 19.6 kl. 12.00
onsdag 20.6 kl. 10.00
Kundservice betjänar dig i prenumerationsärenden på torsdag 20.6 per telefon 09-1253 500 kl. 8-16.30.
Kundservice i Ekenäs på Genvägen 8 stänger torsdag 21.6 kl. 12 och betjänar igen
måndag 25.6 kl. 10. Kundservice betjänar dig i prenumerationsärenden på torsdag
21.6 som normalt per telefon 019 222 866 kl. 8 – 19.

VN kundservice: Genvägen 8, Ekenäs. Öppet vardagar kl. 10–12.
VN prenumerationer: tfn 09-1253 500 (vardagar kl. 8-16.30), e-post pren@vstranyland.fi
VN
tfnGenvägen
019 222 888
(vardagar
kl. 8–16),
e-post
VNAnnonser:
kundservice:
8, Ekenäs.
Öppet
vardagar
kl. 10annons@vastranyland.fi
– 12.
vastranyland.fi/annonskiosken
VN prenumerationer:
VN annonser:
vastranyland.fi/annonskiosken
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VN Hem

Fastighetsköp i Hangö

En handfull fastigheter bytte ägare
Fastighetsmarknaden i Hangö fortsätter vara lugn. Under
tio fastigheter bytte ägare från februari
till april.

Fastighet: En 1 600 kvadratmeter
stor fastighet med bostad på Rosengränd 8.
Säljare: Antti Samuli Vuorenhela.
Köpare: Juha Petteri Raitanen.
Pris: 668 000 euro.
Fastighet: En 1 100 kvadratmeter
stor fastighet på Gunnarsstrandsvägen 8.
Säljare: Lars John Augustsson och

Kaarina Vieno Liisa Orvokki Augustsson.
Köpare: Mikael Asko Hyryläinen.
Pris: 350 000 euro.
Fastighet: En 5 000 kvadratmeter
stor fastighet på Långörsvägen 42.
Säljare: Pohjois-Koivisto SeppoElias dödsbo.
Köpare: Tom Martin Richard
Nystedt.
Pris: 114 000 euro.

Fastighet: Den 17 000 kvadratmeter stora fastigheten med fritidsbostaden Snillebo vid Gloskärsvägen.
Säljare: Kenneth Göran Kullström
och Peter Teittinen.
Köpare: Hilkka-Liisa Orko.
Pris: 110 000 euro.
Fastighet: En 5 800 kvadratmeter
stor fastighet vid Gamla Stamvägen 3 i Lappvik.

Säljare: Nylands Skogservice.
Köpare: Jessica Maria Holmberg.
Pris: 90 000 euro.
Fastighet: En 600 kvadratmeter
stor fastighet med bostadshus på
Lotsgatan 17.
Säljare: Jaana Marika Pulkkinen.
Köpare: Matt Emil Augustus Öhman.
Pris: 60 000 euro.
HARALD GRÖNSTRAND
harald.gronstrand@ksfmedia.fi

BOENDE

Renovera
hållbart
för bättre
hälsa
Med familjens hälsa i fokus blev
Milla Qviberg proffs på ekorenovering – och hållbar på kuppen. Hon hjälper nu andra som
vill göra sina hem mer klimatvänliga.
Milla Qviberg började som marknadsförare i fastighetsbranschen,
men odlade samtidigt ett intresse för
bygg och renovering. Familjen köpte
ett 1960-talshus som var i behov av
en upprustning. Samtidigt var Milla
gravid med sitt första barn.
– Vi renoverade övervåningen
först och flyttade in direkt från BB.
Då, för ungefär tio år sedan, var
kunskapen ganska liten kring hur
en renovering görs så hälsosam och
hållbar som möjligt.
– Vi valde helt vanliga plastfärger,
och eftersom det var mitt i vintern
vädrade vi inte ut ordentligt innan
vi flyttade in med vår nyfödda bebis.
På den tiden var det ingen som ifrågasatte det.
Äldsta dottern drabbades tidigt av
olika hudåkommor, bland annat eksem. Milla Qviberg vet inte om det
finns något samband.
– Det kan förstås vara en ren
slump att hon drabbades av detta,
medan vår yngsta dotter som föddes
några år senare har klarat sig bättre. En förklaring skulle kunna vara
att utsläppen av farliga kemikalier
från byggmaterialen minskade under dessa år.
Intresset för ekorenovering ledde
till att Qviberg startade ett företag,
Ekorummet, där hon agerar rådgivare åt företag och privatpersoner.
Viktiga ytor
Milla Qviberg har tagit med sig sina
nya kunskaper in i familjens hem.
Familjen har sakta men säkert rusVÄSTRA NYLAND BILAGA

■ I Milla Qvibergs hem är väggarna målade med naturliga färger. Golven från 1960-talet har slipats och oljats.

❞

Främst handlar
det om ytskikten,
det är de stora ytorna
i ett hem. Det är också
de som emitterar, släpper ut, en stor del farliga
ämnen i inomhusluften.

TIPS

Renovera ekologiskt
● Bo in dig. Att renovera så lite som möjligt är bäst ur hållbarhetssynpunkt. Gör en
långsiktig renoveringsplan.
● Skriv upp allt du gör och
vilka material du använt. Skriv
också upp hur allt ska tas om
hand och vårdas, det skapar
förutsättningar för hållbarhet.
● Behöver du prioritera? Börja
med ytskikten i sovrummet.
● Välj naturmaterial: sten, trä,
lera, kork, linoleum och lin.
● Försök undvika de mest klimatbelastande projekten,
som att helrenovera köket.
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FOTO: NAINA HELÉN JÅMA/TT

■ På väggen i barnrummet hänger
en tapet uppsatt med naturligt tapetlim som Milla har gjort själv efter
ett recept. FOTO: NAINA HELÉN JÅMA/TT

tat upp 1960-talsvillan på ekovis.
– Främst handlar det om ytskikten, det är de stora ytorna i ett hem.
Det är också de som emitterar, släpper ut, en stor del farliga ämnen i inomhusluften. Ytskikten är det också lättast att hitta bra alternativ för.
I villan ligger originalgolvet kvar,
men det har slipats och oljats med en
naturlig olja med vitt pigment i. Väggarna är målade med naturlig färg

som varken släpper ifrån sig kemikalier eller påverkar klimatet negativt i produktionen.
Få alternativ
Enligt Milla Qviberg har den som
vill ekorenovera sitt hem en ganska tuff, men spännande resa framför sig. Exempelvis är innehållsdeklarationer och säkerhetsdatablad
ännu inte skrivna för att förstås av
konsumenter. Det är svårt att hitta
experter som kan reda ut frågor och
hantverkare som är positiva till alternativa material.
– Problemet är absolut inte en
brist på produkter, det gäller bara
att veta var man ska leta. Man måste stå på sig och våga testa.
– Det fina är att många bra byggprodukterna finns i Europa, de behöver inte fraktas runt hela världen. Visst finns det undantag – bambu måste fraktas men är toppen för
golv. MARIA SOXBO

ANNONS

V I B E TJ Ä N A R
INDIVIDUELLT FRÅN
INGÅ TILL HANGÖ OCKSÅ I SKÄRGÅRDEN!
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LUFTVÄRME- OCH
LUFTVATTENVÄRMEPUMPAR
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FRÅN
INDIVIDUELLT
FRÅN
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- OCKSÅ
I SKÄRGÅRDEN!
OCKSÅ
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INDIVIDUELLT
FRÅN
INGÅ TILL HANGÖ
- OCKSÅ
I SKÄRGÅRDEN!

FÖRSÄLJNING

Världens bästa luftvärmepumpar,
Beställ
!"#$%&'()#*+&&,-)nu till salu hos oss!
& (019) 241 3202
spjälgardiner,
MÄRKEN:
!"#$%&'#
Hitachi, Daikin och Panasonic.
rullgardiner eller
&"!()*"#+%,&(-,*'#. INSTALLATION OCH SERVICE
lamellgardiner
nu,
#/001)234)&56-0*"#+%,'#
gratis mätning!
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Vi säljer även
gardinstänger
och Apollomarkiser
EKENÄS, Kungsgatan 3

019-223 4444

Nico Flinck 040 834 8504
Kim Flinck 0400 303 941

Ekenäs Kylis Oy

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

JOUR 24 h/dygn

NYTT KÖK
- Brandsläckareservice
- Brandsäkerhetsprodukter
- Skyltar och märken
- Även AGA gaser och
Honda småmaskiner
Tekno-Test Ab

Industrigatan 3 10600 Ekenäs
0400 805 347

ALLT FÖR HUS OCH STUGA!
Värmepumpar Jordvärme
Byggnadsarbeten
Övriga service- och installationsarbeten

I

www.tekno-test.fi I

info@tekno-test.fi

ALL INCLUSIVE
ENKLASTE VÄGEN FRÅN DRÖM
TILL ETT FÄRDIGT KÖK.
EDARE
EN INR
TA HEM
ADSFRI
N
T
S
O
FÖR K
NERING
KÖKSPLA

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

Allt inom järn- och
lantbrukshandeln
Kaikki rakentamiseen
ja maatalouteen

www.heinamaabygg.fi
Ingvalsbyvägen 457, 10520 Tenala
✆ 0400 906333 ✉

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

✆ 0500 831 559

(0,088 €/min)

FULLSTÄNDIG DÄCKSERVICE &
BILUTHYRNING!
Hyra från 60 €
/dygn

Sirkka Lindroos Lkv,

www.ekenas-dackmarket.com

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

Vill du få far t på dina affärer ?
Ko m m e d i V i B e t j ä n a r- k o l l a g e t o c h b e r ä t t a o m 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
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ANNONS

VI HJÄLPER ATT FINNA DEN RÄTTA

LEKSVALL, Norrskogsvägen 24 ca 110 m²
EHH Välskött hus byggt 1958 på egen 2430 m²:s grönskande tomt. 4r,k,wc + källare
med garage, bastu, tvättrum och förråd. Egen borrbrunn. Förråd på gården. Till
helheten hör även två närliggande tomter. Olje- och vedeldning. Ej lagst. E-intyg.
Led.enl.överensk! Fp. 85.000 €. Eddi

EKENÄS, Björknäsgatan 26 A 1 ca. 52 m²
HH Fräsch tvåa 52 m² i I-vån., på gångavst. till centrum service. B. -52. Söderbalk.
mot åsen. Fräscha ytor, badrum. E-klass F. Fjärrvärme. Fp.98.346,36 € Sp. 99.000 €
Objektnr: 9416753 Nette

TENALA, Långnäsvägen 107, ca 40 m²
FRITID Mäktig havsstrandsfastighet i Trollshovda. Plan tomt ca 2,4 ha, egen
strandlinje ca. 180 m mot väst, ponton-brygga. Vattenomr. ca 2,4 ha. Borrbrunn.
Ekonomibygg. ca 12 m², b. -87. Snabbt ledig. Fp.325.000 € Objektnr: 9731043 Basti

Visning

EKENÄS, Kaptensvägen 2 B ca. 58 m²
HH Fräsch tvåa i husets II-våning. 2 r,k,bdr och balk. B. -84. Fiberansl. finns. Fjärrvärme. E-klass F. Ledig. Sp. 64.000 € Objektnr: 9888633 Basti

EKENÄS Bävergränd 8 ca 130 m²
EHH Prydligt hus i 1-plan omf. 4r,k,bdr,b,wc,klr,förråd tot. ca 149,5 m². Köket förn.,
bruksv.rör, ytrenovering 2014. Egen välskött tomt 594 m². B. 75/76. Oljevärme. Ej
lagst. E-intyg. Led.enl.överensk! Fp. 188.000 €. Objektsnr: 9401799 Basti

EKENÄS Flemingsgatan 33 ca 163 m²
EHH . Prydligt hem omf. 6r,k,bdr,b,2 sep.wc,hjk,källare tot ca 241 m². , nära skolor och
centrum. B. -42, tillb. -83. Byggn. tot.sanerad 1979. Fjärrvärme. Ej lagst. E-intyg. Sep.
ca. 46 m² garage, b.-95. Egen skyddad tomt 1500 m² med ytterligare sep. byggn.ruta.
Led.enl. överensk. Fp. 379.000 €. Objekstnr: 9616751 VISN. SÖ 30.6 kl. 15.30-16.30 Basti

EKENÄS, Prästängsgatan 12 A ca. 33,5 m²
HH Fräsch etta i husets I-våning. 1 r,kv,bdr och balk. B. -82. Fiberansl. finns. Elvärme. E-klass C. Uthyrd. Sp. 78.000 € Objektnr: 9747875 Basti

EKENÄS, Porsö ca. 60 m²
FRITID Fin stughelhet på natursköna ön Porsö, kort båtväg från Vättlax där du har
båt och bilplats. Fräsch stuga.b.-81 4r+k, bastust., bod/lider. Gemensam brunn med
grannen. Fp.115.000 € Objektnr: 9714197 Nette

KARIS, Tingsgatan 14 bst.B ca. 78 m²
PARHUS Fräsch parhusbostad 3r,k,wc/bdr ca. 78 m² samt ca.63 m² kallt källarutr. Elvärme, luftvärmep. och vedspis i köket. Skyddad trädgårdstomt. Ledig.
Fp.109.000 € Objektnr: 9820676 Nette

EKENÄS Ålnäsvägen 50C
FRITID Drömställe med med bilväg fram, drygt 90 meter sandstrand och fina byggnader. Stockstuga ca 70 m², strandbastu ca
30 m² och förråd ca 30 m². Markareal 5400 m². Led.enl.överenskommelse! Fp. 268.000 €. Eddi

TENALA, Lövstrandsvägen 32 A
OKT Lantställe nära kyrkbyn med rymligt hus 7-8r,k,bdr. Källare med bastu och förråd. Vedeldning och luftvärmepump. Ej lagst.
E-intyg. Kommunal vattenanslutning. Ladugård omf. tilltagna förråd och garage. Egen markareal ca 10,8 hektar med åkrar och
skog. Led.enl.överensk! Fp. 290.000 €. Eddi

EKENÄS Linvävaregatan 6 ca 115 m²
EHH Charmigt stockhus i gamla stan ett stenkast från stranden. B. 1792 och tillb. 1810 omf. 3 r, k, bdr, loft mm. Sep. bost.
byggn. omf. 2 bostäder 1r, kv, bdr ca 25 m² och 2 r, k, bdr ca 64 m². Sep. gårdsbyggn. med san. bdr, b, hjk och gästrum. Egen
hemtrevlig trädgårdstomt 923 m². Ej lagenl. e-intyg. Led. enl. överensk. Fp. 618.000 € Objektnr: 9927482 Basti

EKENÄS, Lill-Marsholm ca.190 m²
FRITID Anrik jugendvilla av stock ca. 190 m² b.1910, omf.5r,kök, glasveranda på ön Lillmars. Bastustuga ca. 25 m² b.1998,
Lillstugan(gäststuga)b.1910, lider/snickarboa. Borrbrunn. Egen strandlinje ca. 530 meter, två bryggor att anlöpa till, skyddad
lagun i sydost. En historiskt värdefull fastighet på 2,648 ha ute i skärgården invid inre farleden. Fp. 620.000 € Objektnr: 9797138
Nette

Stationsvägen 6
10600 Ekenäs

OM MAN VILL TILLRÄCKLIGT
SÅ HÄNDER DET.

ekenas@sbhem.fi
www.sbhem.fi

Ansök om bostadslån.
Boka tid för viljan på www.sparbanken.fi

KUN TARPEEKSI TAHTOO,

VÄSTRA NYLAND BILAGA
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Hangö – Ekenäs – Karis
tel. 019-222 500

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

