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Sheet1

Nr Mat.dag Utg.dag Tema

1 15-01-07 15-01-18 Bo-Tema och Gymnasie
2 15-01-21 15-02-01 Q och Malmövägen
3 15-02-04 15-02-15 Bo-Tema
4 15-02-18 15-03-01 Hjärup
5 15-02-04 15-03-15 Res och Bo-Tema
6 15-03-18 15-03-29 Q och Bo-Tema
7 15-03-30 15-04-12 Bo-tema Malmövägen 
8 15-04-08 15-04-19 Hus & Trädgård
9 15-04-29 15-05-10 Bo Tema Bröllop/kvinnor
10 15-05-06 15-05-17 Hjärup
11 15-05-20 15-05-31 Motorshow
12 15-06-03 15-06-14 Bo-Tema
13 15-06-17 15-06-28 Sommar
14 15-06-24 15-07-05 Bo Tema och Malmövägen
15 15-07-29 15-08-09 Q och Skolstart
16 15-08-12 15-08-23 Res-Tema
17 15-08-19 15-08-30 Bo-Tema
18 15-09-02 15-09-13 HälsoMässa 
19 15-09-16 15-09-27 Bo Tema och Hjärup
20 15-09-30 15-10-11 Hus & Energi
21 15-10-14 15-10-25 Q och Allhelgona
22 15-10-28 15-11-08 Bo- och Res-Tema
23 15-11-11 15-11-22 Skyltlördag och Hjärup
24 15-11-25 15-12-06 Bo Tema och Malmövägen
25 15-12-02 15-12-13 Jul-Tema
26 15-12-09 15-12-20 Nyår + Trettonhelg
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Bara - Dalby - Genarp - Hjärup - Klågerup  - Malmö - Lund - Lomma - Staffanstorp -  Veberöd - Åkarp

Nr 30 2014 | Årgång 16 | Upplaga 21 400 ex.

Utkommer söndag 16 november

Vi byter dina däck 

på 15 minuter!

Alla kända 

däckfabrikat

Däckhotell - 

Hjulinställning

Räntefritt 4 månader 

utan avgifter

.
.

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

Tel: 046-133200, www.hjulhuset.se 
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Utkommer söndag 10 augustii

Surt mellan mäklare
Läs på sidan 8

Byalaget ordnar politiker-

möte i Hjärup Läs på sidorna 2 och 6 

Nu byggs Roos Park
Läs på sidan 4

PT Duo
- Dubbelt så roligt, lika effektivt

och halvera kostnaden!

Vi har öppet när DU vill

Smidesvägen 1, 245 34 Staffanstorp

046 – 25 04 71 · www.anyhourfitness.se

www.dittnyabadrum.se | 046-25 30 10

Hos oss får 
du 10 trygga 

garantiår på din 

badrumsrenovering.

Vi ritar upp 
ditt badrum 
kostnadsfritt i 3D!

NYCKELFÄRDIGA BADRUM

- fast totalpris -

WIDÉNS GOLV & MÅLERI

046-25 85 00

WIDÉNS GOLV & MÅLERI

Tänk på 
ROT-avdraget!

Slipning av

parkett & trägolv

Även målning & tapetsering

Specialist på trägolv
60 år i branschen!

Tänk på 
ROT-avdraget!

Specialist på trägolv
60 år i branschen!

  Specialist på 

  trägolv

även målning

& tapetsering

60 år 
i branschen!

    Slipning av

 parkett & trägolv

 

Tenngatan 5, Lomma. Tel. 040-54 54 04, www.duracoat.se 
 

Snygga till 

trappan? 

Ring 

för offert! 
 

040-54 54 04 

eller 
info@duracoat.se 

Utnyttja  

rotavdraget! 

Nu kan du på ett enkelt och prisvärt sätt förnya 

din gamla trappa, balkong eller terrass med 

DuraTrapp® Naturstensbeläggning. Materialet 

ger din trappa ett helt nytt utseende.  

Dessutom är det halksäkert och mycket hållbart. 

GAMMAL TRAPPA  

BLIR SOM NY! 

DuraCoat AB 

Nu byggs det för de 

övergivna djuren

– Detta blir passagen till kattavdelningen, 

berättar Fredrik.

Så här såg byggnaden ut precis innan renoveringen startade.
En tjuvtitt på ritningarna avslöjar lite av hur det kom-

mer att se ut.

– De gamla takstolarna var angripna av fukt och får lämna plats till nya, säger ordförande 

Fredrik Malmgren.  (Kanske kan en av dessa bilder skäras som porträttbild?)

Djurhemmet kommer att ta emot många olika husdjur, men till största del handlar det om 

hemlösa katter och hundar.

– Detta blir passagen till kattavdelningen, 

berättar Fredrik.

Så här såg byggnaden ut precis innan renoveringen startade.
En tjuvtitt på ritningarna avslöjar lite av hur det kom-

mer att se ut.

– De gamla takstolarna var angripna av fukt och får lämna plats till nya, säger ordförande 

Fredrik Malmgren.  (Kanske kan en av dessa bilder skäras som porträttbild?)

Djurhemmet kommer att ta emot många olika husdjur, men till största del handlar det om 

hemlösa katter och hundar.

Läs på sidan 6

Bråhögsplatsen 4, Staffanstorp. Tel 046-25 68 50

Välkommen in för information

 

till ”Robban”,  Anette och Sanna

som svarar på era frågor.

 

Vi utbildar i

AM, B, B96, BE och Riskettan B 

samt
har introduktionsutbildningar

Besök gärna vår e-handel 

på hemsidan!

Stugmys i Vismarlöv
Sidan 8

22

Snart har ett år gått sedan Mattias 

Velin startade sitt företag Staffans-

torps Kakelservice.

-Året har gått snabbt och jag har 

haft ful lt upp från första dagen. 

Jag tror på mitt noggranna sätt att 

arbeta, mitt raka och ärliga sätt 

bemöta kunden och jag tror absolut 

på hantverkare i samverkan, säger 

Mattias.

Mattias utbildade sig ursprungligen 

till båtbyggare i småländska Storebro. 

Det var perfektionen och det äkta 

hantverket som lockade. När han var 

färdig med sin utbildning möttes han 

av en lustbåtsbransch i fritt fall där 

man kraftigt tummade på kvalitet och 

precision.
-Det var så jag snöade in på kakelsättning 

istället, det kräver också perfektion!

Idag har Mattias femton rutinerade 

”kakelsättarår” i ryggen, och i fjol sade 

Staffanstorps Kakelservice 

- hantverkare i samverkan
Spegeln - Byggtema - Ett företag till 

22

han upp sig från en fast anställning för 

att bli sin egen:

-Situationen liknade den inom båtbyg-

garbranschen: På de större firmorna 

ska allt gå snabbt. Kunden och preci-

sionen kommer i andra hand. Så vill jag 

inte jobba. Jag har min yrkesstolthet!

En enda kontakt för kunden

Tillsammans med andra likasinnade 

egenföretagande hantverkare erbjuder 

Staffanstorps Kakelservice helhets-

lösningar för badrumsrenoveringar, 

hallgolv, golv i uterum, tvättstugor 

och kök.
-För mig och dem jag samarbetar med 

är det självklart att kunden ska slippa 

kontakta f lera olika hantverkare för att 

få sitt badrum renoverat. En kontakt 

räcker. Resten ordnar vi. Då blir det 

enkelt, smidigt och bekvämt för kun-

den! betonar Mattias.

Han får medhåll av vännen och samar-

betskollegan Elias Nilsson, som också 

han för snart två år sedan beslutade att 

bli sin egen och startade VVS-företaget 

VS Syd.
-Under det här året har vi samarbetat 

i femtontalet olika projekt, alltid med 

slutresultat enligt skolboken och nöjda 

kunder. Det har fungerat riktigt bra, 

lovar Elias.

Utfört arbete med kvalitetsdokument

Mattias har behörighet för utförande 

av arbeten enligt BBV, Byggkeramik-

rådets branschregler för våtrum.

-Visst finns ”hemmafixaren” som kla-

rar av det själv, men de blir allt färre. 

Både VVS och kakel blir mer och mer 

invecklat på grund av ett allt striktare 

regelverk. Även försäkringsbolagen 

sätter hög press på att arbetena ska 

vara korrekt och fackmannamässigt 

utförda. Ska du sälja din villa och 

inte har professionella papper på hur 

arbetet är utfört, är det i det närmaste 

utdömt. Av oss får kunden alltid ett 

kvalitetsdokument efter utfört arbete! 

framhåller Mattias.

ROT-avdraget är bra

Staffanstorps Kakelservice, VS Syd 

och de övriga hantverkarna i samar-

betssfären arbetar för såväl privatper-

soner som för företag och industri.

-Men privatpersoner är en viktig kund-

grupp för oss. ROT-avdraget gör myck-

et gott i vår bransch. Det genererar 

arbete för seriösa aktörer och rensar 

bort svartjobb och fusk från sådana 

som utger sig för att kunna. Vissa hant-

verkare klagar över pappersexercisen. 

Det tycker vi är en bagatell i det hela. 

Skatteverket sköter sin del effektivt 

och har vi bara ordning och reda på 

våra papper tar hela processen högst 

en kvart, säger Mattias och får medhåll 

av Elias.

Badrumsrenovering, plattsättning, kakel och klinker

Mattias Velin. Tel:070-2023560

Email: staffanstorpskakelservice@gmail.com

Vi finns på facebook

Från vänster, Elias Nilsson VS Syd och Mattias Velin Staffanstorps 

Kakelservice, har hittat ett effektivt och kundvänligt sätt att samarbeta.

-För oss är det självklart att kunden ska slippa kontakta f lera olika hant-

verkare för att exempelvis få sitt badrum renoverat. En kontakt räcker. 

Resten ordnar vi. Då blir det enkelt, smidigt och bekvämt för kunden!

Allt inom rörarbete

Elias Nilsson  0706-890669 info@vssyd.se  vssyd.se

• Vi erbjuder helhetslösningar för er badrumsrenovering 

då vi samordnar allt både med elektriker, rörläggare, 

snickare och målare.

• Ni har bara en kontaktperson genom hela 

      badrumsrenoveringen.

• Efter slutfört arbete överlämnas ett kvalitetsdokument.

Staffanstorps kakelservice är ett företag med behörighet för utfö-

rande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets branschregler för 

våtrum, och utför allt inom plattsättning så som badrumsrenove-

ringar, hallgolv, köksgolv, golv i uterum, tvättstugor och köksväggar.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert då vi kommer och gör ett hembesök.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert 

då vi kommer och gör ett hembesök.

• Vi erbjuder hel-

hetslösningar för er 

badrumsrenovering

då vi samordnar allt 

både med elektriker, 

rörläggare, snickare 

och målare.

• Ni har bara en 

kontaktperson ge-

nom hela badrums-

renoveringen.

• Efter slutfört ar-

bete överlämnas ett 

kvalitetsdokument.
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Staffanstorp

- En personlig el-, belysnings- och vitvaruaffär nära dig -             

www.elkedjan.se Nya öppettider fram till jul:

Månd-Torsd kl 10.00-19.00

Fred kl 10.00-18.00

Lörd kl 10.00-15.00

Sönd kl 11.00-14.00Elkedjan i Staffanstorp  

Handelsvägen 24 • 046-25 40 30

(Vid Rondellens Handelsplats)

Giltig t.o.m. 141026

Boka din 

elektriker hos oss!

Kärva förhandlingar om

positionerna i kommunen
sidan 2

Nyhet i Spegeln
Vem är den mystiska personen?

sidan 6
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Utkommer söndag 26 oktober   

Läs på 
sidorna 19-27

Vi byter dina däck 

på 15 minuter!
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Tenngatan 5, Lomma. Tel. 040-54 54 04, www.duracoat.se  

Snygga till 

trappan? 

Ring 

för offert! 
 

040-54 54 04 

eller 
info@duracoat.se 

Utnyttja  

rotavdraget! 

Nu kan du på ett enkelt och prisvärt sätt förnya 

din gamla trappa, balkong eller terrass med 

DuraTrapp® Naturstensbeläggning. Materialet 

ger din trappa ett helt nytt utseende.  

Dessutom är det halksäkert och mycket hållbart. 

GAMMAL TRAPPA  

BLIR SOM NY! 

DuraCoat AB 

Nu byggs det för de 

övergivna djuren

– Detta blir passagen till kattavdelningen, 

berättar Fredrik.

Så här såg byggnaden ut precis innan renoveringen startade.
En tjuvtitt på ritningarna avslöjar lite av hur det kom-

mer att se ut.

– De gamla takstolarna var angripna av fukt och får lämna plats till nya, säger ordförande 

Fredrik Malmgren.  (Kanske kan en av dessa bilder skäras som porträttbild?)

Djurhemmet kommer att ta emot många olika husdjur, men till största del handlar det om 

hemlösa katter och hundar.
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berättar Fredrik.
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hemlösa katter och hundar.

Läs på sidan 6

Höga uppvärmningskostnader?

Ni kan få 100% förnybar värme  

för 60 öre/kWh.

Kontakta oss så berättar vi mer!

070-548 02 48

info@pelletskaminskane.se • www.pelletskaminskane.se

Bråhögsplatsen 4, Staffanstorp. Tel 046-25 68 50

Välkommen in för information

 

till ”Robban”,  Anette och Sanna

som svarar på era frågor.

 

Vi utbildar i
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på hemsidan!

22

Snart har ett år gått sedan Mattias 

Velin startade sitt företag Staffans-

torps Kakelservice.

-Året har gått snabbt och jag har 

haft ful lt upp från första dagen. 

Jag tror på mitt noggranna sätt att 

arbeta, mitt raka och ärliga sätt 

bemöta kunden och jag tror absolut 

på hantverkare i samverkan, säger 

Mattias.

Mattias utbildade sig ursprungligen 

till båtbyggare i småländska Storebro. 

Det var perfektionen och det äkta 

hantverket som lockade. När han var 

färdig med sin utbildning möttes han 

av en lustbåtsbransch i fritt fall där 

man kraftigt tummade på kvalitet och 

precision.
-Det var så jag snöade in på kakelsättning 

istället, det kräver också perfektion!

Idag har Mattias femton rutinerade 

”kakelsättarår” i ryggen, och i fjol sade 

Staffanstorps Kakelservice 

- hantverkare i samverkan
Spegeln - Byggtema - Ett företag till 
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han upp sig från en fast anställning för 

att bli sin egen:

-Situationen liknade den inom båtbyg-

garbranschen: På de större firmorna 

ska allt gå snabbt. Kunden och preci-

sionen kommer i andra hand. Så vill jag 

inte jobba. Jag har min yrkesstolthet!

En enda kontakt för kunden

Tillsammans med andra likasinnade 

egenföretagande hantverkare erbjuder 

Staffanstorps Kakelservice helhets-

lösningar för badrumsrenoveringar, 

hallgolv, golv i uterum, tvättstugor 

och kök.
-För mig och dem jag samarbetar med 

är det självklart att kunden ska slippa 

kontakta f lera olika hantverkare för att 

få sitt badrum renoverat. En kontakt 

räcker. Resten ordnar vi. Då blir det 

enkelt, smidigt och bekvämt för kun-

den! betonar Mattias.

Han får medhåll av vännen och samar-

betskollegan Elias Nilsson, som också 

han för snart två år sedan beslutade att 

bli sin egen och startade VVS-företaget 

VS Syd.
-Under det här året har vi samarbetat 

i femtontalet olika projekt, alltid med 

slutresultat enligt skolboken och nöjda 

kunder. Det har fungerat riktigt bra, 

lovar Elias.

Utfört arbete med kvalitetsdokument

Mattias har behörighet för utförande 

av arbeten enligt BBV, Byggkeramik-

rådets branschregler för våtrum.

-Visst finns ”hemmafixaren” som kla-

rar av det själv, men de blir allt färre. 

Både VVS och kakel blir mer och mer 

invecklat på grund av ett allt striktare 

regelverk. Även försäkringsbolagen 

sätter hög press på att arbetena ska 

vara korrekt och fackmannamässigt 

utförda. Ska du sälja din villa och 

inte har professionella papper på hur 

arbetet är utfört, är det i det närmaste 

utdömt. Av oss får kunden alltid ett 

kvalitetsdokument efter utfört arbete! 

framhåller Mattias.

ROT-avdraget är bra

Staffanstorps Kakelservice, VS Syd 

och de övriga hantverkarna i samar-

betssfären arbetar för såväl privatper-

soner som för företag och industri.

-Men privatpersoner är en viktig kund-

grupp för oss. ROT-avdraget gör myck-

et gott i vår bransch. Det genererar 

arbete för seriösa aktörer och rensar 

bort svartjobb och fusk från sådana 

som utger sig för att kunna. Vissa hant-

verkare klagar över pappersexercisen. 

Det tycker vi är en bagatell i det hela. 

Skatteverket sköter sin del effektivt 

och har vi bara ordning och reda på 

våra papper tar hela processen högst 

en kvart, säger Mattias och får medhåll 

av Elias.

Badrumsrenovering, plattsättning, kakel och klinker

Mattias Velin. Tel:070-2023560

Email: staffanstorpskakelservice@gmail.com

Vi finns på facebook

Från vänster, Elias Nilsson VS Syd och Mattias Velin Staffanstorps 

Kakelservice, har hittat ett effektivt och kundvänligt sätt att samarbeta.

-För oss är det självklart att kunden ska slippa kontakta f lera olika hant-

verkare för att exempelvis få sitt badrum renoverat. En kontakt räcker. 

Resten ordnar vi. Då blir det enkelt, smidigt och bekvämt för kunden!

Allt inom rörarbete

Elias Nilsson  0706-890669 info@vssyd.se  vssyd.se

• Vi erbjuder helhetslösningar för er badrumsrenovering 

då vi samordnar allt både med elektriker, rörläggare, 

snickare och målare.

• Ni har bara en kontaktperson genom hela 

      badrumsrenoveringen.

• Efter slutfört arbete överlämnas ett kvalitetsdokument.

Staffanstorps kakelservice är ett företag med behörighet för utfö-

rande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets branschregler för 

våtrum, och utför allt inom plattsättning så som badrumsrenove-

ringar, hallgolv, köksgolv, golv i uterum, tvättstugor och köksväggar.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert då vi kommer och gör ett hembesök.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert 

då vi kommer och gör ett hembesök.

• Vi erbjuder hel-

hetslösningar för er 

badrumsrenovering

då vi samordnar allt 

både med elektriker, 

rörläggare, snickare 

och målare.

• Ni har bara en 

kontaktperson ge-

nom hela badrums-

renoveringen.

• Efter slutfört ar-

bete överlämnas ett 

kvalitetsdokument.

Byggtema med 

focus på nybygge

Torget 3 │ Staffanstorp │ Telefon 046-261 01 00 

www.tandendentalvard.se 

Öppet: månd-torsd 8–17, fred 8–12, lunchstängt 12–13. 

Lörd öppet enligt överenskommelse. Söndagar stängt.
Torget 3 │ Staffanstorp │ Telefon 046-261 01 00 

www.tandendentalvard.se 

Öppet: månd-torsd 8–17, fred 8–12, lunchstängt 12–13. 

Lörd öppet enligt överenskommelse. Söndagar stängt. 

Vi utför all typ av 

allmäntandvård, 

även estetisk, 
kosmetisk tandvård 

och implantat. 

Vi är anslutna 
till Försäkringskassan.

Vi utför all typ av allmäntandvård 

och är anslutna till Försäkringskassan.  Välkomna!

Vi hälsar vår nya 

medarbetare 

Leg. tandläkare

Jan Rundegren 

varmt välkommen!

 

Astrids dockor till Minimello

Läs på sidan 6

bara - dalby - genarp - hjärup - klågerup  - lund - malmö - staffanstorp - södra sandby - veberöd- åkarp 
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Läs mer på sidan 40

Peter Holst, Willy:s

Läs mer på sidan 2

Vi byter dina däck 

på 15 minuter!

Alla kända 

däckfabrikat

Däckhotell - 

Hjulinställning

Räntefritt 4 månader 

utan avgifter

.
.

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

Tel: 046-133200, www.hjulhuset.se 

Vi utbildar även handledare/elever 

för privat övningskörning

(introduktionskurs) samt B och 

                 BE-körkort. Riskettan

            AM-Körkort

  (Eu-moped)
Nyhet!

Bråhögsplatsen 4 - Staffanstorp - 046-25 68 50

Upplaga 29 200 ex

VACCINATIONEN 
gav Erica obotlig sjukdom
För två år sedan var Erica från Åkarp 

en helt normal fjortonårig tjej; topp-

betyg i åttonde klass, kursen utsta-

kad för gymnasium och högskola, 

utrustad med en varm humor och ett 

hjärtligt skratt alltid väntande bakom 

mungiporna.
Som alla andra ställde hon sig lydigt 

i kön för vaccination mot svininflu-

ensan. Det helt ofarliga vaccinet gav 

henne narkolepsi, en livslång, obot-

lig sjukdom.

Riskkapital, innebär det risk för de 

äldre? Varför ändras inte reglerna så att 

överföringar till koncernföretag för-

bjuds liksom orimliga räntebelastningar 

på dotterbolag eller utdelningar? Varför 

är djurskyddet bättre reglerat för exem-

pelvis hästar än för människor.

Något i hästväg behövs för att 

förbättra äldrevården

Spegelns ledarskribent

Jimmy Olsson tittar

närmare på 
äldrevården.

Mat och Resmässa den 21 januari på Hulténs

Exklusivt med
Siw Malmkvist
Läs mer på 
sidan 42

Bara - Dalby - Genarp - Hjärup - Klågerup  - Malmö - Lund - Staffanstorp -  Veberöd - Åkarp

Vi byter dina däck 

på 15 minuter!

Alla kända 

däckfabrikat

Däckhotell - 

Hjulinställning

Räntefritt 4 månader 

utan avgifter

.
.

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

Tel: 046-133200, www.hjulhuset.se 

Vi byter dina däck 

på 15 minuter!

Alla kända 

däckfabrikat

Däckhotell - 

Hjulinställning

Räntefritt 4 månader 

utan avgifter

.
.

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

Tel: 046-133200, www.hjulhuset.se 

Vi byter dina däck 

på 15 minuter!

Alla kända 

däckfabrikat

Däckhotell - 

Hjulinställning

Räntefritt 4 månader 

utan avgifter

.
.

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

Tel: 046-133200, www.hjulhuset.se 

Vi byter dina däck 

på 15 minuter!

Alla kända 

däckfabrikat

Däckhotell - 

Hjulinställning

Räntefritt 4 månader 

utan avgifter

.
.

Fabriksvägen 4, STAFFANSTORP 

Tel: 046-133200, www.hjulhuset.se 

Din lokala 
VVS installatör!

• VVS-service

• Gaspannor

• Service av värmepumpar

• Fjärrvärme för villa & 

• Konvertering från direktel 

   till vattenburet system

046-271 80 00 • appehlsvvs.se
Torget 3 │ Staffanstorp │ Telefon 046-261 01 00 

www.tandendentalvard.se 

Öppet: månd-torsd 8–17, fred 8–12, lunchstängt 12–13. 

Lörd öppet enligt överenskommelse. Söndagar stängt.
Torget 3 │ Staffanstorp │ Telefon 046-261 01 00 

www.tandendentalvard.se 

Öppet: månd-torsd 8–17, fred 8–12, lunchstängt 12–13. 

Lörd öppet enligt överenskommelse. Söndagar stängt. 

Vi utför all typ av 

allmäntandvård, 

även estetisk, 
kosmetisk tandvård 

och implantat. 

Vi är anslutna 
till Försäkringskassan.

Vi utför all typ av allmäntandvård 

och är anslutna till Försäkringskassan.  Välkomna!

Vi hälsar vår nya 

medarbetare 

Leg. tandläkare

Jan Rundegren 

varmt välkommen!
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Snart har ett år gått sedan Mattias 

Velin startade sitt företag Staffans-

torps Kakelservice.

-Året har gått snabbt och jag har 

haft ful lt upp från första dagen. 

Jag tror på mitt noggranna sätt att 

arbeta, mitt raka och ärliga sätt 

bemöta kunden och jag tror absolut 

på hantverkare i samverkan, säger 

Mattias.

Mattias utbildade sig ursprungligen 

till båtbyggare i småländska Storebro. 

Det var perfektionen och det äkta 

hantverket som lockade. När han var 

färdig med sin utbildning möttes han 

av en lustbåtsbransch i fritt fall där 

man kraftigt tummade på kvalitet och 

precision.
-Det var så jag snöade in på kakelsättning 

istället, det kräver också perfektion!

Idag har Mattias femton rutinerade 

”kakelsättarår” i ryggen, och i fjol sade 

Staffanstorps Kakelservice 

- hantverkare i samverkan
Spegeln - Byggtema - Ett företag till 
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han upp sig från en fast anställning för 

att bli sin egen:

-Situationen liknade den inom båtbyg-

garbranschen: På de större firmorna 

ska allt gå snabbt. Kunden och preci-

sionen kommer i andra hand. Så vill jag 

inte jobba. Jag har min yrkesstolthet!

En enda kontakt för kunden

Tillsammans med andra likasinnade 

egenföretagande hantverkare erbjuder 

Staffanstorps Kakelservice helhets-

lösningar för badrumsrenoveringar, 

hallgolv, golv i uterum, tvättstugor 

och kök.
-För mig och dem jag samarbetar med 

är det självklart att kunden ska slippa 

kontakta f lera olika hantverkare för att 

få sitt badrum renoverat. En kontakt 

räcker. Resten ordnar vi. Då blir det 

enkelt, smidigt och bekvämt för kun-

den! betonar Mattias.

Han får medhåll av vännen och samar-

betskollegan Elias Nilsson, som också 

han för snart två år sedan beslutade att 

bli sin egen och startade VVS-företaget 

VS Syd.
-Under det här året har vi samarbetat 

i femtontalet olika projekt, alltid med 

slutresultat enligt skolboken och nöjda 

kunder. Det har fungerat riktigt bra, 

lovar Elias.

Utfört arbete med kvalitetsdokument

Mattias har behörighet för utförande 

av arbeten enligt BBV, Byggkeramik-

rådets branschregler för våtrum.

-Visst finns ”hemmafixaren” som kla-

rar av det själv, men de blir allt färre. 

Både VVS och kakel blir mer och mer 

invecklat på grund av ett allt striktare 

regelverk. Även försäkringsbolagen 

sätter hög press på att arbetena ska 

vara korrekt och fackmannamässigt 

utförda. Ska du sälja din villa och 

inte har professionella papper på hur 

arbetet är utfört, är det i det närmaste 

utdömt. Av oss får kunden alltid ett 

kvalitetsdokument efter utfört arbete! 

framhåller Mattias.

ROT-avdraget är bra

Staffanstorps Kakelservice, VS Syd 

och de övriga hantverkarna i samar-

betssfären arbetar för såväl privatper-

soner som för företag och industri.

-Men privatpersoner är en viktig kund-

grupp för oss. ROT-avdraget gör myck-

et gott i vår bransch. Det genererar 

arbete för seriösa aktörer och rensar 

bort svartjobb och fusk från sådana 

som utger sig för att kunna. Vissa hant-

verkare klagar över pappersexercisen. 

Det tycker vi är en bagatell i det hela. 

Skatteverket sköter sin del effektivt 

och har vi bara ordning och reda på 

våra papper tar hela processen högst 

en kvart, säger Mattias och får medhåll 

av Elias.

Badrumsrenovering, plattsättning, kakel och klinker

Mattias Velin. Tel:070-2023560

Email: staffanstorpskakelservice@gmail.com

Vi finns på facebook

Från vänster, Elias Nilsson VS Syd och Mattias Velin Staffanstorps 

Kakelservice, har hittat ett effektivt och kundvänligt sätt att samarbeta.

-För oss är det självklart att kunden ska slippa kontakta f lera olika hant-

verkare för att exempelvis få sitt badrum renoverat. En kontakt räcker. 

Resten ordnar vi. Då blir det enkelt, smidigt och bekvämt för kunden!

Allt inom rörarbete

Elias Nilsson  0706-890669 info@vssyd.se  vssyd.se

• Vi erbjuder helhetslösningar för er badrumsrenovering 

då vi samordnar allt både med elektriker, rörläggare, 

snickare och målare.

• Ni har bara en kontaktperson genom hela 

      badrumsrenoveringen.

• Efter slutfört arbete överlämnas ett kvalitetsdokument.

Staffanstorps kakelservice är ett företag med behörighet för utfö-

rande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets branschregler för 

våtrum, och utför allt inom plattsättning så som badrumsrenove-

ringar, hallgolv, köksgolv, golv i uterum, tvättstugor och köksväggar.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert då vi kommer och gör ett hembesök.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert 

då vi kommer och gör ett hembesök.

• Vi erbjuder hel-

hetslösningar för er 

badrumsrenovering

då vi samordnar allt 

både med elektriker, 

rörläggare, snickare 

och målare.

• Ni har bara en 

kontaktperson ge-

nom hela badrums-

renoveringen.

• Efter slutfört ar-

bete överlämnas ett 

kvalitetsdokument.

Bråhögsplatsen 4, Staffanstorp. Tel 046-25 68 50

rhtrafikskola.se

Går du i körkortstankar?

Ring för information och anmälan,

eller så är du välkommen in 

till ”Robban”, Carina, Anette och Kim 

som svarar på era frågor. 

Vi utbildar i

AM, B, B96 och BE 

samt
har introduktionsutbildningar

Bildsvep från VM-kvalet 

och Föreningarnas dag

Elin till juniorcykel-VM Blomsterstallet firar 3 år

Nr 25, 2014 | Årgång 16 | Upplaga 21 400 ex.

Utkommer söndag 28 september   

Läs på sidan X

Läs på sidan 10

Läs på sidan 11

I det nordvästra hör-

net av Spanien ligger 

Ponferrada och dit ska 

Ellinor Huusko f rån 

Staffanstorp åka för 

att köra ett linjelopp i 

juniorcykel-VM. 

I oktober 2011 öppnade 

Josefin Blomsterstallet 

på Hjärupsgården. Det 

tänker hon fira med ett två 

veckor långt kalas då hon 

har massor av bra erbju-

danden till alla kunder. 

Välkomna till Trollskogen!

Konferens & Möten    Bröllop & Fest

Året runt i

Trollskogen
Bröllop & Fest

Konferens & Möten

Vackert beläget mitt i skogen,

endast 5 minuter från Lund.

Vi välkomnar både små och stora

sällskap upp till 300 personer.

I dag öppnar vi på söndagarna igen!

Öppet från 13.00

Välkomna!

Boklunden
KONFERENS & RESTAURANG

046-530 82 Torna Hällestad  www.boklunden.se

Året runt i

Trollskogen
Bröllop & Fest

Konferens & Möten

Vackert beläget mitt i skogen,

endast 5 minuter från Lund.

Vi välkomnar både små och stora

sällskap upp till 300 personer.

I dag öppnar vi på söndagarna igen!

Öppet från 13.00

Välkomna!

Boklunden
KONFERENS & RESTAURANG

046-530 82 Torna Hällestad  www.boklunden.se

Möten och arrangemang i 

gemytlig miljö. Allt från det lilla sällskapet 

upp till 300 personer.

Endast 15 minuter från Lund.

www.boklunden.se • 046-530 82

Konferens & Möten • Bröllop & Fest

Välkomna till Trollskogen!

Vilt, Gås, Julbord

Nu även söndagsöppet från 13.00

Möten och arrangemang i gemytlig 

miljö. Allt från det lilla sällskapet upp 

till 300 personer.

Endast 15 minuter från Lund.

Boklunden
  K O N F E R E N S  &  R E S TA U R A N G

www.boklunden.se    046-530 82 . 

Säljare Spegeln:.....................................................................................
Företag:..................................................................................................
Fakturaadress:.......................................................................................
E-postadress:.........................................................................................
Organisationsnr:..........................................Tel:...................................
Kontaktperson:......................................................................................
Underskrift:...........................................................................................

Placering:  (3)  (5)  (Text)
Materialinlämning: Tryckfärdig (            ) Produktion (            ) 
Annons och material skickas till info@spegeln.se samt christer@spegeln.se
*Totalpris:...................................  *(Exklusive moms men inklusive reklamskatt)   

     Kontaktpersoner: 
   Försäljning 0721-619385 info@spegeln.se
Allan Holst  0735-440233      allan@spegeln.se   Christer Holst 0735-440261      christer@spegeln.se
Stefan Svensson     0735-440228    stefan@spegeln.se Ragnhild Svensson 0734-387402  ragnhild@spegeln.se

Telefon växeln:  046-250202 Postadress:  Box 830 245 18 Staffanstorp     Besöksadress:  Södra Lundavägen 5 245 31 Staffanstorp


