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ANSVARIG UTGIVARE Karl Gustafsson, PoG Woody Bygghandel.   REDAKTÖR Mårten Olsson, PoG Woody Bygghandel.   PRODUKTION Eminent  
Reklambyrå.   SKRIBENTER Martin Löfgren, Ingrid Svallin och Paul Steel.   OMSLAG Eminent/Lars Bech.   Modell Markus Rosenberg, MFF.   
PRENUMERATION Gå in på webshop.pog.se eller pog.se och anmäl dig.  ADRESS Mossav. 2, 247 32 Södra Sandby. 046-272 50 00.  TRYCK Tryckfolket.   
MER INFO OM OSS HITTAR DU PÅ POG.SE OCH WEBSHOP.POG.SE                     Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisförändringar.
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FÖLJ PoG WOODY BYGGHANDEL PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM
Följ och gilla oss för tips, råd och erbjudanden. 
www.facebook.com/pogwoodybygghandel       
#pogwoody

Den här tidningen har fått namnet Gustaf, av ett gott skäl. Under många år drevs 
vårt byggvaruföretag under namnet Aktiebolaget Persson & Gustafsson. Idag är 
det Karl Gustafsson, tredje generationens bygghandlare, som för familjeföretaget 
framåt. Namnet Gustaf låg därför nära till hands. Enligt olika källor sägs dessutom 
mansnamnet Gustaf ha betydelsen ”vän”. Det är väldigt passande tycker vi, som 
dagligen satsar på att ge en extra vänlig service åt alla våra kunder.
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TILLSAMMANS GÖR VI SKÅNE LITE BLÅARE
FULL FART FRAMÅT I ÖVER 110 ÅR

PoG Woody Bygghandel grundades 1904 och har idag 6 butiker runt om i Skåne. I företaget ingår även ett centralt Distributionslager och 
såklart  en webshop – vår 7:e butik! Vårt mål är att underlätta för våra kunder att förverkliga sina bodrömmar,  byggprojekt och proffs- 
byggarens arbete. Mer info om oss hittar du på vår hemsida www.pog.se och mer om våra produkter hittar du på webshop.pog.se.  
Vi tillhör bygghandelskedjan Woody Bygghandel som ägs av lokala entreprenörer med 120 butiker från norr till söder. Våra experter 
hjälper dig alltid, kom in i butiken för personligt möte eller ring vår kundtjänst på 046-272 50 00.

DU  HITTAR OSS PÅ 6 ORTER  I SKÅNE!  
Välkommen till våra butiker i Borrby, Hörby,  
Malmö,  Sjöbo, Södra Sandby, Tomelilla.  
Vi har även ett distributionslager i Södra Sandby. 
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Välkommen till första numret av tidningen Gustaf! Jag hoppas att den 
här tidningen ska bli din vän i vardagen. Du kommer snabbt att upptäcka 
att Gustaf  är full av inspiration, tips och råd för dig som är i byggartagen. 

    Tiden idag är ofta knapp och det är så  mycket som ska hinnas med: allt  
från att köra barnen till olika aktiviteter, till den egna träningen och det ökade 
tempot på jobbet. Vi hoppas att du hittar en paus och kan samla inspiration  
och kraft med denna satsning! Byggbranschen står inför stora förändringar  
och vi på PoG Woody Bygghandel vill vara med och göra ditt byggande enklare, 
oavsett om du är privatperson eller professionell byggare. 

    Genom att erbjuda kvalitetsprodukter i kombination med  
smarta tjänster är vårt mål att underlätta för dig som ska bygga. 
Vi anser att alla lyckade byggprojekt börjar med en god  
kommunikation. Därför hittar du oss nu i sex olika butiker, 
strategiskt placerade över hela Skåne. Vi har också öppnat 
en sjunde butik – välkommen att beställa hemma i lugn 
och ro på webshop.pog.se. Tack vare vårt moderna 
Distributionslager görs dessutom alla leveranser 
snabbt och smidigt. 

    I den här tidningen vill vi dela med oss av  
kunskap och drömmar. Vem vet? Kanske blir  
det här början på ett nytt projekt. Jag önskar dig 
en skön lässtund. Vi ses i en butik nära dig!  
Tillsammans gör vi Skåne lite blåare.

Karl Gustafsson, VD PoG Woody Bygghandel och tredje generationens bygghandlare.
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HIMLEN ÄR ALLTID BLÅ PÅ ÖSTERLEN OCH I MALMÖ

MARKUS ÄLSKAR SITT SKÅNE
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Familjen Rosenberg har äntligen efter 
10 år ett helt eget hem och familjen har 
älskat att förvandla det till exakt det hem 
som just de vill ha. 
 – Jag är hopplös när det gäller hant-
verksarbete, men min fru är en riktig 
expert. När du börjar bygga ditt hem 
börjar du med ett helt blankt papper.  
Jag kan inte komma ihåg hur många 
gånger vi har besökt bygghandeln för att 
köpa verktyg och material men också för 
att få inspiration och professionell hjälp. 
Sedan november är allting färdigt och 
klart. Hoppas jag i alla fall!

Bortsett från fotboll gillar Markus att koppla 
av hemma i Höllviken med sin familj. 
	 –	Det	finns	massor	att	göra	med	barnen.	
De	älskar	stranden	och	det	finns	gott	om	 
bra restauranger, shopping och gym. Skanör,  
Falsterbo och Ljunghusen är så nära. Det är 
en bra plats för mina barn att växa upp på.
Vem hade Markus som idol när han var ung. 
Svaret? Morfar.
 – Morfar brukade ta mig till fotbollen 
och jag minns att vi spelade boll många, 
långa, soliga somrar på morfars sommar-
ställe vid Brösarp på Österlen.
 Efter tio år utomlands har Markus sett 
hur Malmö har förändrats. 
 – Varje sommar som vi kom hem blev 
jag lika förvånad över hur Malmö växte. 
Västra Hamnen, Turning Torso, Hyllie, 
Emporia och nu Malmö Live. Det är  
fantastiskt att se hur min hemstad har 
utvecklats. Min farfars hus som tidigare var 
omgivet av åkrar, är nu mitt i ett bostads-
område. Det har gått otroligt snabbt.

Markus Rosenberg

”Min farfars hus som  
tidigare var omgiveT  
av åkrar, är nu mitt i  
  ett bostadsområde.” 
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KOM & DANSA MED SEAN BANAN 

VI SES PÅ LÖRDAG 28/5 KL 14! 

POG WOODY BYGGHANDEL – STOLT SPONSOR AV BARNENS DAG
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 ansiktsmålning för alla barn i vårt tält !
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ENS DAG
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 50
FLER ÄN

AKTIVITETER PÅ 
TOSSELILLA!
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VI SES PÅ LÖRDAG 28/5 KL 14! 

Barn och ungdomar ligger oss varmt 
om hjärtat och vi stöttar många lokala  
idrottsföreningar runt om i Skåne.  
I år, liksom förra året, är vi med och 
sponsrar Barnens Dag på Tosselilla 
den 28-29 maj. Det ger familjer och 
barn möjligheter att få ta del av en 
massa roliga aktiviteter, bl. a. barnloppis 
och artistframträdanden till ett reducerat 
pris. Du missar väl inte ansiktsmålningen  
i PoG Woody Bygghandels tält?  
Lördag och söndag kl 10.30-15.00  
målar vi alla barn. Välkommen!

POG WOODY BYGGHANDEL – STOLT SPONSOR AV BARNENS DAG

MAJ

ÖPPET KL. 10-17

          
            MOJJE: SÖNDAG 29/5 KL 14 PÅ STORA SCEN

28-29 
*150:- MED 
LUSTKORT

 180:-
ENTRÉ
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VILKEN FÄRG ÄR DU?
Vi kan såklart bryta kulörer  
på både utom- och inom-
husfärger till precis den 
nyans du önskar.  
Har du en färgkod med 
dig kan vi bryta till den 
koden eller så väljer du 
bland de färgprover som 
finns i butiken.

Vi kan även ordna med 
leverans hem till dig om 
du så önskar.

TRÄFÄRGAT ÄR INNE

Vårens färger
2016 INREDER DU MED GRÖNA VÄXTER OCH TRÄRENA YTOR

EN KÄNSLA AV KLOROFYLL
De gröna växterna är verkligen 
tillbaka i inredningsvärlden. 
2016 får hemmen gärna  
vara frodigt gröna.

inred med trä
Just nu är naturen en viktig 
inspirationskälla inom hem- 
inredning. Vi på PoG Woody 
Bygghandel tycker det är  
jättekul och har gjort entrén 
till vår nya Malmöbutik helt i 
trä! Välkommen att ta dig en 
titt på Olsgårdsgatan 6 i Fosie.

 våga experimentera och prova nya färger. 
 Det går ju alltid att ångra sig och måla om igen!

MILJÖ PÅ PÅSE
Beckers har tagit fram en ny förpackning 
som använder 70% mindre plast jämfört 
med en traditionell förpackning! 

Inred 
med  

växter!

70% 
mindre 
plast!

grön energikick
Ingredienser (1 portion): 3 dl vaniljyoghurt, 3 st kiwi,  
1/2 banan, 2 dl babyspenat och juice från 1/2 lime.
Mixa alla ingredienser till en slät konsistens.
Häll upp i ett glas. Färdigt! 

Är din fikus smutsig? Damma av bladen med 
ett bananskal så blir de både rena och blanka!

SKA DU GÅ BORT I HELGEN?

VI HAR ÄVEN PRESENTARTIKLAR

• Praktiskt handtag
• Enkel att öppna och stänga
• Lätt att hälla ur
• Enkelt att få ut all färg
• Lätt att återvinna
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Det finns stunder i livet som etsar sig fast i sinnet. Oftast är det de där små enkla 
ögonblicken av vardagslycka som betyder mest. När man kan dra ett djupt andetag, 

koppla av vardagen och bara njuta av våren som precis gett sig till känna. 

dags för altanliv
NÄR VÄRMEN KOMMER VILL MAN BARA UT

Vintern	har	gett	sig	på	flykt	och	fram	tittar	vårens	solstrålar.	

Som vi längtat och väntat. Dofterna är annorlunda, luften 

fylld av söt doft från nyutslagna syrener. Ljuden är dämpade, 

fångade av den skira grönskan och vi vill ta tillvara på varten-

da ögonblick. Tänk att bara få öppna dörren och kunna kliva 

ut. Att slå sig ner på den egna altanen med en kopp nybryggt 

kaffe i handen. Att låta barnen springa fritt. Att välkomna 

lugnet. Ibland kan drömmen vara så enkel och självklar som 

att ha en egen altan. Vilken tur att vissa drömmar är lätta att 

förverkliga. Kanske händer det redan i vår.

 våga experimentera och prova nya färger. 
 Det går ju alltid att ångra sig och måla om igen!

Ett trädä
ck är  

enklare a
tt bygga 

 

  än man tror!



10   

Ett hållbart alternativ till 
tropiskt trä. Vackert & 
elegant, riktigt trämaterial, 
lång livslängd, minimalt 
underhåll – endast tvätt, 
giftfritt – Svanenmärkt. 
Passar till allt från fasad- 
beklädnader, utegolv,  
trädgårdsmöbler m.m.

Tryckimpregnerad furu är 
det vanligaste träet på  
våra svenska altaner.  
Kallas ibland för ”grönt 
virke”	men	finns	även	att	
få i brun trall. I det här  
exemplet – rillad på en 
sida. Blir vackert grå med 
tiden. Passar till golv på 
uteplatser och i uterum.

Måla med pigmenterad olja.  
Behåll brunfärgen.

Minimalt underhåll.  
30 års garanti mot röta.

PRISET INKLUDERAR: Komplett trädäck - storlek 4,2 x 4,8 m. 1. Välj trätyp – Gold, Silver eller Bronze Edition.  
2. Allt detta ingår: stomme i hyvl. tryckimp. NTR furu 45 x 195 mm Klass A cc 600 mm, grovbetong, plintar, FZV träskruv och rostfri trallskruv.

DET BLIR ENKELT MED ETT ALLT-I-ETT-KÖP

BÖRJA BYGG REDAN IDAG!
Här är allt du behöver för att bygga ett trädäck på 4,2 m x 4,8 m. Planerat av träexperter,  

färdigpackat och klart för avhämtning. Om du vill kan vi ordna med hemleverans, ring 046-272 50 00.  
Det enda du behöver göra är att välja trätyp: Kebony, Sibirisk lärk eller Bruntrall – allt annat ingår!

 Gold 

Editi
on

KEBONY 
FURUTRALL

18.350:-
28x120 mm

 KOMPLETT  TRÄDÄCK

ALLT DU BEHÖVER FÖR TRALLBYGGE
T!

2.   Allt det här ingår i priset!

1. Välj trätyp

= komplett

Vackert och användbart 
träslag. Ett miljömedvetet 
alternativ. Passar till allt från 
vackra fasadbeklädnader, 
staket och terrasser till 
lekredskap och trädgårds- 
möbler. Håller år efter år 
med rätt behandling.

Naturligt och  
miljömedvetet alternativ.

SIBIRISK 
LÄRKTRALL

9.255:-

 Silv
er 

Editi
on

  K

OMPLETT  TRÄDÄCK

ALLT DU BEHÖVER FÖR TRALLBYGGET
!

28x120 mm
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Det är lättare än vad du tror att bygga ett trädäck! Planera från början in vad du  
ska ha på trädäcket och bygg sedan utifrån det. En riktigt bra skruvdragare underlättar 

ditt jobb avsevärt. Har du dessutom kap- och geringssåg så får du fina skarvar.

3.2.

1.

4.

6.

BYGG TRÄDÄCK SJÄLV

Fixa trädäcket
UTVALDA PRODUKTER SOM GÖR TRÄDÄCKSBYGGET ENKLARE

1. DEWALT KOMPAKT SÅGBÄNK	DE7033-XJ.	Stor	flexibilitet	för	gersågning.	Tillverkad	i	lätt	aluminium.	Klarar	182	kg.	1.1	m	utdragbar	till	2.5	m.	1990:-     
2. STANLEY BLACK&DECKER VERKTYGSVAGN 1-94-210. Fatmax. Vagn med löstagbart tråg för mindre verktyg som passar perfekt i det utfällbara locket. 1559:-    
3. STANLEY BLACK&DECKER LASERAVSTÅNDSMÄTARE	STHT1-77032.	Idealisk	för	hemmafixaren.	Räckvidd	20	m.	729:-   4. MAKITA TIGERSÅG JR3050T. 1010 W. 
Enkel, robust, smidig och lättmanövrerad. Snabbfäste av sågblad gör att arbetet går fortare. 1869:-   5. MAKITA PROFFSBITSSATS P-73374. 31 delar. 219:-    
6. MAKITA BORRSKRUVDRAGARE  DF331DSAJ. 10,8 V. Med 2,0 Ah batterier och laddare. Momentläge i 18 steg. 2069:-   7. HULTAFORS VATTENPASS MST180. 
Kraftigt	vattenpass	tillverkat	av	stark	aluminiumprofil.	L:	1800	mm.	2129:-

7.

BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO
Nyhet!
Bäst  
i Test!

  webshop.pog.se

5.

BÖRJA BYGG REDAN IDAG!
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" Första gången vi kom till  
Champions League var magisk.  

Vi var sådana underdogs." 
Markus Rosenberg
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– Just nu är vi inne i en försäsongsträning, men 
snart är det dags att spela på gräs igen i viktiga 
matcher. Inför 2016 har vi tre prioriteringar, seger  
i Svenska Cupen, att spela på den Europeiska  
arenan igen och naturligtvis att vinna Allsvenskan.
 – Du har 6 matcher på dig att visa vad du går 
för, och var och en av dessa matcher är som att 
spela	en	final,	oavsett	vilket	lag	du	möter.	Vi	har	
redan vunnit tre matcher och har tre kvar att spela. 
Nästa match är mot Norrköping. Det kommer att 
bli tufft. Vi ser verkligen fram emot utmaningen.

Champions League tillsammans med Malmö FF
Markus har tidigare spelat i Champions League, 
men att spela i den ligan två år i rad med MFF var 
något speciellt. 
 – Första gången vi kom dit var magisk.  
Vi var sådana underdogs. Andra året var vi  
ett helt annat lag, mer offensiva i vårt spelsätt.  
I Champions League måste man spela defensivt, 
framförallt på bortaplan, och det passade inte 
riktigt vår spelstil.

Efter en framgångsrik internationell karriär i Holland, Tyskland, Spanien och England, drar Markus 
för tredje säsongen på sig MFF-tröjan igen. Och han kan inte vänta på att den nya säsongen ska börja.

Zlatan och Ronaldo i all ära
De senaste två säsongerna, har Markus och 
laget spelat mot de absolut bästa spelarna i 
världen: Zlatan, Di Maria, Ronaldo, Benzema, 
Carlos Tevez. Men enligt Markus är den bästa 
spelaren i särklass Lionel Messi.
 – Han har allt, men han är fortfarande  
en lagspelare. Och det är det som är så 
spännande med MFF i år. Vi har en genuin 
laganda som inte handlar om den enskilda 
individen för att få framgång. Det ser riktigt 
bra ut för den kommande säsongen, avslutar 
Markus med ett leende.

Missa inte 

Markus pä
rlor! 

Sidorna 
4-5

INTERVJU MED MARKUS – EXKLUSIVT FÖR PoG WOODY BYGGHANDEL
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WEBSHOP MED FULLSORTIMENT – ALLT TILL BYGGET & MER

MER ÄN BARA BYGG

handla hemma, Webshop.pog.se 
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1. DEWALT DIAMANTKAPSKIVA DT3731 375:-     2. HOUSEGARD BRANDSLÄCKARE 6 kg 55A. Pulver. Släcker de flesta typer av bränder, i så gott som allt material. 759:-  
3. VECKOPOSTLÅDA Berglund Bas 988. Antracitgrå 1150:-     4. WIBE TRAPPSTEGE 55P. 4 steg, aluminium 2563:-      5. PELTOR HÖRSELKÅPA RADIO/MP3 Batterilivslängd:  
ca 200 h 795:-    6. GELIA ARBETSLAMPA 36 W. Tålig arbetsplatsbelysning. Teleskopstativ. IP44. 1099:-    7. GELIA KABELVINDA 25 M. Godkänd för utomhusbruk IP44. 
Kabel RDOE. Självstängande lock 685:-    8. SMART MICROFIBER STÄDPAKET Perfekt för alla golvytor 229:-    9. ANZA ROLLERSET Basic. Rollerset med tråg, bygel och 
Basic maxiroller. Lämplig för interiörmålning av vägg och tak 69:-    10. STARKA BETONGPLINT 500 med 2" stolpjärn 87:-    11. PAROC SKALMURSKIVA WAS 50. 
Obrännbar stenull för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. 50x1200x600 mm. 376:-/pkt

1.
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livet pa landet
EFTER EN DAG PÅ JOBBET VÄNTAR BELÖNINGEN I STALLET

Förr var det en av våra vanligaste hästraser. Idag är den betydligt mer sällsynt.  
Men fortfarande finns det de som vårdar och älskar ardennerhästen över allt annat.  

På den lilla gården som ligger utkastad på den Skånska slätten bor familjen Gullberg. 
Jan-Olof, Mona och de två barnen Emil och Emma och deras tre ardennerhästar.

shoppa i shopen



bära en tungt stridsrustad militär och den var tillräckligt 
stark för att kunna dra arméernas tunga artilleripjäser. 
Dessutom var den alldeles säkert skräckinjagande i sig 
själv när den kom rusande på slagfältet.
  Långt senare, i mitten av 1800-talet, blev rasen 
vanlig inom jordbruket. 
 – Men i takt med jordbrukets mekanisering i mitten 
av 1900-talet fanns det inte längre samma behov av 
kraftfulla arbetshästar. Rasen var en tid mer eller mindre 
på väg att försvinna, berättar Jan-Olof.  
	 –	Numera	räknar	man	med	att	det	finns	ungefär	 
4 500 ardennerhästar i Sverige som bland annat används 
inom skogs- och jordbruk, men framför allt som hobby- 
hästar. I en del städer använder man dem också för att 
klippa gräs i parker och för att hämta hushållssopor.

Klarar både hoppning och dressyr
Sin storlek och muskelkraft till trots betonar Jan-Olof  
ardennerhästens mångsidighet.
 – Visst är de stora och det krävs ett gott handlag 
för att de ska lära sig. En ardenner väger trots allt 
mellan 500 kilo och ett ton, och det betyder att det är 
många muskler som måste kunna tyglas.  

En hobby för hela familjen
För familjen Gullberg handlar gårdens tre hästar mest 
om en hobby, något som alla kan göra tillsammans. 
Tillsammans	gör	familjen	gärna	en	utflykt	till	något	
ardennermöte där hästarna och deras färdigheter  
visas upp.
 På sikt är det också tänkt att hästarna ska kunna 
spännas för både plog och såmaskin.
	 –	Men	framför	allt	är	det	en	fin	avkoppling	att	 
få gå ut i stallet efter jobbet och pyssla om dem. Efter 
bara ett litet tag har man fått nya krafter och all stress 
är som bortblåst.

I hagen intill strosar de tre ardennerhästarna Nickolina, 
Nelly och minstingen Rubina, som bara är ett år  
gammal. Det är fortfarande mars och fjolårsgräset 
lyser ännu brunt, men mularna letar frenetiskt efter 
något grönt.
 – Visst är det fantastiskt vackra djur, säger  
Jan-Olof. Så stora och starka men samtidigt också  
så smidiga, lugna och kloka.

Förr en vanlig syn på åkern
Både Jan-Olof  och Mona är uppvuxna på gård och 
med hästar, ardennerhästar förstås, och deras intresse 
för denna urgamla ras blir bara större och större.
 För Jan-Olof  väcktes det tidigt. Pappa som var 
småbrukare höll häst, mest för skojs skull. Och så  
fanns morfar där som kunde berätta hur det såg ut 
förr i tiden runt om på gårdarna.
 – Då var ardennerhästarna vanliga. De fanns  
på	de	flesta	gårdar	och	på	de	stora	godsen	hade	 
man särskilt folk anställda bara för att ta hand om  
hästarna. Det kunde vara 20-30 ardennerhästar som 
skulle skötas, köras in och klara de många dagliga 
sysslorna.
 Det var med ardennerhästarna som man plöjde, 
harvade, sådde och skördade.
 – För de tunga sysslorna var ardennern perfekt. 
Både på åkern och i skogen. Men det var då. 

Vill gärna bli pysslade med
När Jan-Olof  och dottern Emma närmar sig hagen 
kommer de tre hästarna springande i full fart. Mäktiga 
med alla sina muskler, innan de tvärstannar vid stängslet.  
Lugnt sträcker de fram mularna för att se om det  
vankas något gott. Nickolina, den äldsta av de tre och 
som snart ska föla, frustar till, en tydlig uppmaning  
att hon vill bli ompysslad. 
 – Det här är en riktig mysgumma, säger Jan-Olof. 
Man kan kela med henne hur länge som helst, och hon 
bara står och njuter.

En häst för riddare och krig
När man ser de kolugna (ursäkta uttrycket) hästarna  
i hagen kan det vara svårt att tänka sig att ardenner- 
hästen en gång i tiden främst användes som krigshäst.
 Till en början användes ardennern mest som  
rid- och körhäst inom armén. Den orkade utan vidare 

Ardennerhästen är lika 
mycket en symbol för 
Sverige som Dalahästen
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Rasens historia går 
så långt tillbaka som 
till romartiden. Julius 
Caesar, romersk 
kejsare född 100 år 
f.Kr., fann en kraft-
full häst i Ardennern, 
gränslandet mellan 
dagens Frankrike 
och Belgien. 

Att ha häst är ett nöje. Att ha  
en ardenner är en livsstil.
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3. HÖRBY BRUK MAGASINKÄRRA P3. Gul. Maxlast 250 kg. 1930:- 

4. FISKARS GRÄVGREP 4 klo. 339:-   
5. FISKARS SPADE SPETSIG PRIMA 319:-  6. FISKARS BYGGSKYFFEL PRIMA 319:- 

1. STOLPE 95 X 95 MM Tryckimpregnerad furu. Klass A. L: 2.7, 3.0,  
3.6, 4.2, 4.8. FRÅN 43.95:-/lpm   2. STOLPHATT CAP 102 Aluminium. 49:-

BREDD  ÅTGÅNG 
MM LÖPMETER / M2

45 22,22
58 17,24
70 14,29
95 10,53
110 9,09
120 8,33
145 6,9
170 5,88
195 5,13
220 4,55

Beräkna  
virkesåtgång
Hyvlat virke

250 
TÅL ATT LASTA  
MYCKET PÅ!

KG

FISKARS HAR  
EXTRA BRA

GREPP



Vill du ha  
hjälp att måla,  
kapa eller såga  
till ditt virke?

Det är alltid mycket att  
göra när man bor på gård. 
Vill du ha hjälp med att 
måla, kapa eller såga kan 
du alltid vända dig till  
din närmsta PoG Woody  
Bygghandel butik eller 
ringa på tel 046-272 50 00.
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FOTBOLLSDAGIS, HANDBOLL, KARATE OCH MYCKET MER

TILLSAMMANS BYGGER VI  
FRAMTIDEN FÖR VÅRA UNGA

Skåne sjuder av liv. Det märker vi dagligen i mötet med våra kunder. Med sex butiker i Skåne formar  
vi en självklar del av grannskapet. Under 2016 fortsätter vi med traditionen att sponsra lokala idrotts- 
föreningar för barn- och ungdomar.

PoG Woody Bygghandel har sålt byggmaterial i över 
110 år. Idag har vi butiker på både små och stora 
orter. Många av våra kunder är även våra närmsta 
grannar och det ligger nära till hands att känna sig 
som en stor familj. Att satsa på ungdomsaktiviteter 
ligger oss därför extra varmt om hjärtat. 

Nu är det avgjort vem som får årets sponsorstöd!  
Ovan ser du några av de klubbar som kommer att  
sponsras av oss under 2016. Vårt lokala föreningsliv 
blommar	–	här	finns	glöd,	engagemang	och	en	stor	
mångfald. På PoG Woody Bygghandel är vi glada  
över att få vara med och bygga en bättre framtid.

Tusen tack till alla som ansökte. Ansökan för 2017-års sponsring sker i november. För mer info www.pog.se eller webshop.pog.se



Trots att våren är på väg så är trenden stark att använda en mörkare färgskala. 
Ett personligt hem skapar du genom att återvända gamla prylar. Det kan räcka med  

att du flyttar runt på dina saker för att det ska kännas nytt! Recykla var ordet.

1.

SVART PÅ VITT

Svart är det nya vita
FRÅN HELT VITT I HEMMET GÅR VI NU MOT MÖRKT & MURRIGT

1. BECKERS SKOLTAVELFÄRG Den	vattenburna	skoltavelfärgen	går	att	måla	på	de	allra	flesta	underlag	inomhus,	vilket	innebär	att	du	kan	måla	allt	från	
sovrumsväggarna till vinglas.      2. HÅLBAND Ett fantastiskt användbart material. Perfekt till t. ex. servettringar. Finns i många olika utföranden, smalt, 
brett och i olika mönster.      3. GRÖNT INNE Plantera inne blir bara populärare. Olda gärna ätbart, t. ex. örter eller varför inte sallad av någon sort?    
4. POP-NIT Fäster utan synliga skarvar i plåten.   5. POP-NIT TÅNG Kräver lite armstyrka men slutresultatet blir perfekt.

4.

2.

5.

3.
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TILLSAMMANS BYGGER VI  
FRAMTIDEN FÖR VÅRA UNGA

Nu är det avgjort vem som får årets sponsorstöd!  
Ovan ser du några av de klubbar som kommer att  
sponsras av oss under 2016. Vårt lokala föreningsliv 
blommar	–	här	finns	glöd,	engagemang	och	en	stor	
mångfald. På PoG Woody Bygghandel är vi glada  
över att få vara med och bygga en bättre framtid.

 Bara din 
fantasi sätter 
gränser med 
hålband!



Vi vet att du kan. Det är GirlPower 
enligt PoG Woody Bygghandel.  
Håll utkik efter fler GirlPowerevent; 
www.pog.se eller webshop.pog.se

MINGELBILDER FRÅN INSPIRATIONSKVÄLLAR I HÖRBY,  SJÖBO, SÖDRA SANDBY OCH TOMELILLA

Tapetsering var ett populärt inslag 

under våra inspirationskvällar.  

Du hittar ett stort sortiment av  

tapeter i våra butiker.

Det är enklare än vad 
man kan tro att fräscha 

upp ett trägolv.  Färga in själv!

Malin Persson var på plats och visade 

hur man med olika slags byggmaterial 

kan göra en fantastisk bordsdukning. 

Enkelt, roligt och miljövänligt.

Det var fulla hus på samtliga 4 orter;  

Hörby, Sjöbo, Södra Sandby och 
Tomelilla. Över 400 förväntansfulla 
(jodå, några killar också) tjejer kom!

INSPIRATÖR

FÖRELÄSARE

INREDARE

BLOGGARE

MAMMA

MODELL

    

Till ljusstakar, tallrikar och skålar krävs en mindre mängd betong. Koppla på en praktisk visp på Makitas borrmaskiner och vips så har du blandat klart!

Betong som innehåller torv gör att du kan gjuta krukor som tål att stå ute – trots minusgrader! Lägg gärna ut  dina egna projekt på #girlpowerpog
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De vackraste sakerna är oftast de enklaste att göra! En tegelsten, lite utspilld färg och 
vips så kan man göra ett fint blomsterarrangemang. Lackera en bräda i din favoritfärg så 

har du skapat ett nytt uppläggningsfat. Nya projekt ger både hjärngympa och glädje!

Våga ta plats !

 experimentera! 

Go (power) Girls!
VARMA HÄLSNINGAR,  

MALIN PERSSON 

INREDARE, BLOGGARE, MAMMA, MODELL

MINGELBILDER FRÅN INSPIRATIONSKVÄLLAR I HÖRBY,  SJÖBO, SÖDRA SANDBY OCH TOMELILLA

Intresserad av att läsa mer  

om Malin? Besök hennes blogg;  

malin.elledecoration.seMakita har många, små och smidiga borrmaskiner som är lätta att använda. Vi hjälper dig med val av plugg såklart och borrmaskin om det skulle behövas.

Gjuta betong drog storpublik. Det finns många sorters betong, läs mer på  
sid 24. ”Lätt och roligt” var det många  tjejer som tyckte. ”Och så snyggt!”

Med bara ett enkelt hålband och 

juteband kan man skapa ett personligt 

och allsidigt dekorationshänge.  

Sätt i fjädrar till påsk och tomtar till jul.

Häll vanlig vit färg på en tegelsten och 

vips så har du ett vilt & vackert blomster- 

arrangemang! Fint vid ett långbord då  

du kan placera flera tegelstenar i rad.

Kährs har många sorters golv i sitt 

utbud och det är enkelt att lägga. 

Golv är skrymmande – låt oss hjälpa 

till med hemtransport, 046-272 50 00.

Håll utkik efter n
ästa GirlPower-event

 www.pog.se

    23



SUPER

LÄTT

1.

Tips! I second-handbutiker 
kan man hitta en massa bra 
saker. Gamla, knypplade dukar 
är perfekta att använda som 
mönster när du gjuter – och de 
kostar nästan inget alls!

1
DEL VIT- 
CEMENT 3

DELAR  
ÄDELPUTS

2.

Ta in naturen i 

vardagsrummet

Vill du gjuta en egen vit ljusstake? Blanda Vitcement med 
vit Ädelputs*! Du hittar gjutformar till ljusstakarna här:  
www.pandurohobby.se.

*Ädelputs	har	olika	grovlekar	i	fraktion	från	1	mm	till		8	mm.	Ju	finare	föremål	 
med högre krav på hög utfyllnadsförmåga ju mindre fraktion kan man använda.

Gör egna vackra fat med Cementbruk A. Den ger tillräcklig 
hållfasthet till mindre saker. Exempel på det är fat och  
enklare skålar. Främst för inomhusanvändning.

0-2 mm Fc 1000.

Instruktioner: 

woody.se/girlpower
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omge dig av saker  
du älskar.  

lämna saker du  
inte tycker om längre 

till någon annan!

NORDIC  
ESSENCE

NATUREN & NORDEN  
DESIGNAR RUMMET

Låt hemmet grönska.  
Ta in kvistar från säsong  
och skapa härliga blomster- 
arrangemang. Ju vildare och 
naturligare desto bättre!

På loppisar kan du fynda  
gamla bestick som gör din  
dukning personlig och vacker!

Nordic Essence karaktäriseras av enkelhet som på många sätt är 
typisk för nordisk formgivning. Den förespråkar trärena ytor, tegel, 
sten,	naturlighet	och	hållbarhet.	Ta	in	naturen	som	finns	runt	knu-
ten. En videkvist på våren och en äppelkvist till hösten förgyller 
vilket bord som helst. Nordic Essence handlar även om fokus på 
detaljerna. Allt hänger ihop, från husfasader till inredningsdetaljer. 
Inspirationen kommer från vår natur och 
nära omgivning i Norden. Låt dig inspireras!
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HEJ DÅ VITT 
& FRÄSCHT!

Malin Persson, inredare och bloggare, lever som hon lär med hållbarhet och miljö i 
ständig åtanke. Att återanvända saker är en självklarhet. Ställ dig frågan – behöver jag 
verkligen den där saken? Sov på saken! ”Slow shopping” kallar Malin det och kan få 
dig att handla om inte mindre, så i alla fall mer genomtänkt. Och skulle du behöva 
något – skapa det själv! Det är både roligare och blir mycket personligare. Lycka till!

TIPS!  

Lämna gärna kvar li
te färg 

(eller tapeter) så
 ser  

väggen härligt sl
iten ut.

GJUT ETT MILJÖVÄNLIGT  
SOFFBORD!

MALIN P. OM 2016
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Betong har funnits i flera tusen år och är ett av världens äldsta och viktigaste 
byggmaterial. Det går alldeles utmärkt att skapa både små och detaljerade verk av 

betong. Variationsmöjligheterna är oändliga. Det är bara att börja skapa!

TA IN NATUREN I VARDAGSRUMMET

100% ÅTERVINNINGSBART
Betong är ett naturligt 
material som tillverkas  
av berg, grus och cement. 
100% av betongen går 
därför att återvinna, 
oftast i form av  
fyllnadsmaterial.

Gör ett eget  
soffbord! 

GJUT ETT MILJÖVÄNLIGT  
SOFFBORD!

BLI KLADDIG  
OCH HA 

KUL!
BORD

LADDA NER
BESKRIVNING PÅ

ATT GJUTA BETONG ÄR  
ENKLARE ÄN DU TROR 
Vill du gjuta en kruka 
gäller det att skapa ett 
mellanrum mellan två 
föremål då det är detta 
hålrum som bildar det 
slutgiltiga resultatet.  
Betong släpper lättast 
från hårda och släta  
material, exempel plast 
och plywood. 

BETONG BÅDE INNE OCH UTE
Är du trädgårds- 
intresserad? Det går 
utmärkt att gjuta 
exempelvis krukor, 
fågelbad och plattor. 
Våga testa dig fram! 

MILJÖVÄNLIGT 
TILL 

100%
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VILKEN BETONG SKA JAG ANVÄNDA?
Vill du göra detta snygga soffbord? Bästa resultat får du om du 
använder Reparationsbetong med Anläggningscement men du 
kan också använda dig av vanlig Finbetong. Beskrivning på bordet 
hittar du på WEBSHOP.POG.SE och POG.SE Lycka till!



Turning Torso av den spanske arkitekten  
Santiago Calatrava är det stora  
arkitektoniska dragplåstret i Malmö.
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PÅ SPANING I MALMÖ
Att gå på arkitekturspaning är både spännande och roligt, 

och dessutom är det alldeles gratis. Plötsligt upptäcker 

du det du aldrig tidigare sett bara genom att lyfta blicken 

lite högre eller stanna till ett ögonblick. Det kan vara ett 

gammalt hus med trappstegsgavel eller något helt nytt  

och spännande i trä, glas, stål och betong. Inspiration till 

ditt eget boende finns närmare än du tror!

Inspiration  

runt hörnet!
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Läs mer  
om trall 

på sidorna 
9-11!

västra hamnen  – nutidsarkitektur att frossa i
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I Malmö har det hänt mycket. Från att ha varit en ganska gråtrist stad 
har Malmö på bara några årtionden förvandlats till en stad med puls, 
nerv och ambitioner. Det avspeglas inte minst i den nya arkitekturen 
som	finns	överallt	och	som	lockar	nyfikna	besökare	från	snart	sagt	alla	
världens hörn att komma till Malmö för att se och lära.
 Flest besökare lockar fortfarande Västra Hamnen, en enda gigan-
tisk utställning av nutidsarkitektur att frossa i. Här möts stilar och idéer 
– från sockerbitshus med känsla av Medelhavet till bohemradhus och 
townhouses med storstadspuls.
 Spektakulära Turning Torso av den spanske arkitekten Santiago  
Calatrava	är	det	stora	dragplåstret.	Men	i	kvarteren	runt	omkring	finns	
flera	andra	arkitektoniska	pärlor.	Kajplats	01	av	Gert	Wingårdh	och	
Tegelborgen av arkitekterna Månsson och Dahlbeck är bara två exempel. 
 Glöm inte heller ett besök på den spektakulära lekplatsen bakom 
Torson eller den nya skateparken vid Stapelbädden.

västra hamnen  – nutidsarkitektur att frossa i

    31



Malmö Live, som nyligen utsågs till Årets bygge 2016 av bransch- 
organisationen Byggindustrin, är en annan spännande satsning. 
Plötsligt har Malmö fått sitt eget lilla Manhattan, om än i 
miniatyr. 
 Alldeles intill Malmös nya konserthus och kongress- 
center ligger det gamla hus som en gång inrymde 
Malmös hamnförvaltning. I dag är det World Maritime 
University som huserar här. Den nya tillbyggnaden med 
sina vinklar och vrår, skapad av arkitekterna Kim Utzon 
och Tyrone James Cobcroft, har fått 
namnet Urbana Hängslen. Vissa 
förfasar sig, andra tycker att det är 
ett smått genialt sätt att kombinera 
gammalt med nytt, både när det 
gäller arkitektur och val av material.

Malmö Live.

Plötsligt har Malmö fått sitt eget lilla Manhattan.
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Ska du byta paneler eller gavlar, 
bygga staket, laga garageporten  
eller kanske byta murkna vind-
skivor? Det behöver inte betyda 
så många arbetstimmar! Välj 
färdigmålat virke så underlättar  
du arbetet avsevärt. Du är inte  
väderberoende och du slipper 
hitta en plats att lägga upp virket  
för att måla. Torkningen är mer 
kontrollerad och du undviker att 
få smuts i den bestrukna färgen. 
Sist men inte minst: det är inte 
dyrare att köpa virket grund- 
målat än det är att köpa färgen 
och brädorna för sig.  

LÅT OSS GÖRA MÅLNINGSJOBBET
I Södra Sandby har vi en egen 
anläggning där vi målar virke 
med samma färgleverantör som 
den färgen vi säljer i butik. Det 
gör att kulörer stämmer överens 
och att vi kan blanda samma 
kulörer som vi kan blanda i butik! 

VÄLJ MELLAN 2 MÅLNINGSNIVÅER  
1. Du kan välja att köpa en bräda  
som är grundmålad. En grund-
målad bräda bör strykas för hand  
två gånger efter den är monterad.

2. Du kan även välja att få brädan 
gundmålad OCH mellanstruken. 
Då behöver du bara färdigstryka  
den när den är monterad! 

 Ytterligare ett stycke bort, runt 
omkring Malmö Central, händer 
andra spännande saker. Glasvasen, 
som påminner om den klassiska 
vasen signerad Alvar Aalto, är den 
första byggnaden i en ny stadsdel 
som om några år kommer att ha 
gett Malmö en helt ny skyline.
 Men det är inte bara i centrala 
Malmö som det händer saker. En 
tur till Limhamn liksom till Hyllie är 

på sin plats. I Hyllie är det framför 
allt Point Hyllie som drar ögon 
till sig med sina sneda fasader och 
djärva färgsättning. Om det händer 
mycket nytt i Malmö kan det också 
vara på sin plats att blicka tillbaka. 
På gamla väster inne i centrum 
möter du det gamla Malmö. I Fosie, 
på Olsgårdsgatan 6, hittar du det nya 
– vår 3500 m2 stora butik under tak 
för alla proffs. Välkommen!

Välj grundmålat
 och spara tid!

Urbana hänglsen.

Point Hyllie.

Glashuset

INTRESSERAD AV MÅLNINGSSERVICE? 
RING SÅ HJÄLPER VI DIG!

046-272 50 00 
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välkommen till 
familjen  maria!

PoG WOODY BYGGHANDEL STARTAR  
SAMARBETE MED SKÅNSK TRÄDGÅRDSDESIGNER  

Maria Dremo Sundström är en passionerad trädgårdsdesigner och bloggare.  
Funktion i kombination med stark form är hennes signum. Maria bor i ett hus från 70-talet 
med man, fyra barn och två hundar. Välkommen till familjen önskar personal och kunder  

på PoG Woody Bygghandel. Det kommer att bli ett spännande trädgårdsår!
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GÖR SÅ HÄR
Blanda ingredienserna till 
en deg. Forma till två rullar. 
Svep in rullarna i plast och 
lägg dem i kylskåp att  
kallna. Sätt ugnen på 200°.  
Skär 1/2 cm tjocka skivor, 
lägg dem på plåtar med 
bakplåtspapper. Grädda  
mitt i ugnen 8–10 minuter.

INGREDIENSER
5.5 dl vetemjöl

1 tsk bikarbonat
200 g smör (rumsvarmt)

2 dl socker
2 msk lavendelblommor

1 dl hackad mandel
1 msk sirap
2 msk vatten

Planteringshål i trädäck
– Det är lätt att ett stort trädäck 
upplevs lite som en dansbana. För 
att skapa rumskänsla har vi gjort ett 
planteringshål i vårt stora trädäck av 
sibirisk lärk. Trädäcket sågades helt 
enkelt	upp	och	några	reglar	fick	flyttas.	
Eftersom vårt däck ligger lite högre 
än marken kläddes sidorna i hålet 
med mineritskivor, som inte är  
organiska. Hålet har ingen botten 
utan underlaget är barmark. För 

att inte riskera att det blir vatten 
stående i hålet har vi gjort några 
hål i mineritskivorna och klätt med 
markduk. I hålet har vi planterat  
ett silverpäron, bambu ’Bimbo’,  
ett	fikonträd,	glansmiskantus	’Ferner	 
Osten’ och solälskande perenner 
såsom lammöron ’Silver Carpet’,  
kärleksört ’Matrona’ och lavendel 
’Hidcote Blue’. På våren blommar 
krokus, kungsängsliljor och tulpaner.

Husets arkitektur, platsens förut- 
sättningar, kundens behov och 
drömmar är grunden i Marias design- 
arbete. Andra viktiga aspekter är att 
man	tänker	på	att	det	ska	vara	fint	
inifrån huset och att trädgården ska 
vara vacker året om. Det säger Maria 
Dremo Sundström, trädgårdsdesigner 
som ni kommer att se mer av i sam-
arbete med PoG Woody Bygghandel 

VÅGA SÅGA 

HÅL!

det bästa med  
trädgårdsarbete  
är alla härliga 

fikastunder!

under året. Håll dig uppdaterad på 
pog.se eller på Marias egen blogg 
almbacken.se. Extra roligt är det att 
Maria har fått i uppdrag att skapa en 
idéträdgård till Den Stora Trädgårds-
festen	på	Sofiero	den	26-28	augusti.	
Idéträdgården är hemlig i nuläget men 
vi kan avslöja att det kommer att bli 
en grön oas med konkreta tips och 
idéer att ta hem till den egna täppan. 

Knapriga  

lavendelkakor & 

lite kaffe på det!
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TA BORT GRÖNA ALGER
Jag använder ogräsättika till att ta 
bort gröna alger på mina trädäck. 
Först tvättar jag däcket med såpa 
och låter det torka. I nästa steg rollar 
jag noggrant på ogräsättika och låter 
det torka. Efter någon dag har det 
börjat verka och efter någon vecka är 
allt det gröna borta.

Kraft ogräsättika 5 liter. Biologisk ogräsättika.

Marias miljö- 

vänliga städtips!

FÖRE

EFTER

Rolla på,  
superenkelt!

Marias blogg:almbacken.se  
Instagram: @mariapaalmbacken

IBLAND  
BEHÖVER DRÖMMAR

GRO



Trädäck under körsbärsträd
– Vårt altan vid huset ligger i rakt söderläge. Det är  
jätteskönt på våren men på sommaren blir det många  
gånger alldeles för varmt. Vi behövde en plats i 
skugga	och	där	det	fläktade	lite.	En	plats	under	körs-
bärsträdet blev perfekt. Med tanke på alla körsbär 
som trillar ner var det också viktigt att underlaget 
skulle gå att sopa. Nästa begränsing var körsbärs- 
trädets rötter som vi är rädda om. Att gräva var därför 
inte aktuellt. Ett upphöjt trädäck, omgivet av växt- 
lighet blev resultatet.
 Den 3 juli är det Tusen Trädgårdar i Sverige.  
Då kommer tusentals personer över hela landet att 
hålla sina trädgårdar öppna. Jag kommer också ha 
min trädgård öppen och önskar alla hjärtligt välkomna. 
www.tradgardsriket.se/tradgardar/almbacken

RUNT TRÄDÄCK 
ÅRET

RUNT

Vissa får vara 

med bara för att 

de är gulliga!
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En trädgård är en vän du kan hälsa på när som helst.

Tänk på trädgården i 3 dimensioner; golvet som kan bestå av en härlig,  
mjuk gräsmatta eller varför inte ett trädäck? Nyttja trädkronor som skuggande tak eller 

bygg en pergola som ramar in, skapar väggar och ger känslan av ett rum.

3.2.1.

TIPS TILL TRÄDGÅRDEN

Grönt är skönt

1. STIGA HÄCKSAX Eldriven SHT 500. Lätt, smidig och miljövänlig med dubbelslipat svärd för ökad effektivitet. 500 W. 795:-     2. LANDMANN GRILLTUNNA 
Original 69 x 45 cm. Termometer i locket och stort varmhållningsgaller. 1995:-    3. JAPE GRÖNFRI 5 liter. Effektiv mot alger och lav. För alla typer av ytor 
utomhus. 699:-  4. LANDMANN GRILLKOL 5 kg. 99:-  5. HOZELOCK SLANGVAGN Slang & koppling 20 m. 439:-  6. SÖDRA ÅRHULTS TORV PLANTERINGSJORD 50 liter. 39:-/ST       

BY
GG

A I
 SO

MM
AR

? F

Å DITT BYGGMATERIAL HEMLEVERERAT

BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO

  webshop.pog.se

6.

5.

Bäst  
i Test!

UTVALDA PRODUKTER SOM GÖR TRÄDGÅRDEN GRÖNARE

E
xe

m
pe

lb
ild

.
ser blommorna tråkiga ut?  

ny jord gör susen!4.
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En trädgård är en vän du kan hälsa på när som helst.

visste du att blåsippor ibland är rosa?

11.

minimal  
ansträngning!

Perfekt val  
för den  

medelstora  
trädgården. 

7.

8.

6
SKÅNES  

GLADASTE SKOTTKÄRRA

miljövänliga byggtips
PoG Woody Bygghandel 

arbetar aktivt för miljön och 
erbjuder miljövänligt  

material för dina bygg- 
projekt. Läs mer på pog.se

OLIKA FÄRGER

10.

Bäst  
 i test*!

*Råd & Rön 2014 & 2015 i kategorin ”Villa”

7. STIGA MULTICLIP Robust stålchassi, fällbart styre, enkel inställning av klipphöjd. Klippbredd 45 cm. 3295:-   8. SKOTTKÄRRA HÖRBY BRUK Ekeby 90 G. Maxlast 150 
kg. Omonterad. 6 glada färger. 1095:-    9. SKÅNEFRÖ ÖSTERLEN VILLA 5 kg. Snabb etablering för dig som vill ha en robust gräsmatta. Räcker till ca 200 m2. 469:-        
10. STROLLER PLUS+ T KOMBI 8,75 kg. Räcker till 250 m2. 419:-     11. STROLLER PLUS+ GRÄSGÖDSEL 8,75 kg. Räcker till 250 m2. 285:-      

E
xe

m
pe

lb
ild

.

ser blommorna tråkiga ut?  
ny jord gör susen!

Recept på  
supergoda  

lavendelkakor  

   på s 35!

9.
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FORMEL STCC NORDIC
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Hugo har fått en fantastisk möjlighet att köra i STCC-serien för ett av 
Sveriges mest meriterade racingteam. Formula STCC Nordic är en ny 
satsning på formelbilsracing för unga talanger. Klassen är tänkt att vara 
en plattform som ska underlätta för duktiga juniorer att ta klivet från 
karting till bilracing.  
 Den enda tillåtna bilen är en Formula Renault 1.6, en ”riktig” formel-
bil som är hyfsat billig i drift och förhållandevis lätt att hantera. Tanken 
är att teamet ska hålla nere kostnaderna och goda prestationer ska i 
första hand bero på förarens skicklighet –  inte plånbokens tjocklek. 
 För en ung talang med tävlingskarriären framför sig krävs stora 
insatser från alla runt omkring. Engagemang från ett erfaret team och ett 
stabilt nätverk i form av sponsorer, familj och vänner är nödvändigt för 
att få det att snurra.
 Med siktet inställt på en racingkarriär krävs stora uppoffringar och 
Hugo har ett stort ansvar att t. ex. sköta skolan. Han går första året i 
gymnasiet med inriktning på naturvetenskap – när han inte är ute och 
tävlar förstås! 

FULL FART FRAMÅT
Sextonårige Hugo Nerman från Rydebäck tar nu nästa steg i karriären 
från karting till bilracing. Efter att ha slutat som bäste svensk i VM i 
karting har han värvats att köra i Halmstadsbaserade WestCoast  
Racings juniorteam. Drömmen är nu att avancera inom formelracing. 
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PoG Woody Bygghandel har stöttat och följt  
Hugos utveckling under många år och ser fram  
emot många spännande tävlingar framöver.  
Vi ses väl på en racingbana i sommar?

4 CYLINDRAR

1.6 L
MOTOR

Följ gärna  
Hugos framfart!

30 APRIL-1 MAJ  SKÖVDE  RACE 1-2

26 MAJ MANTORP KVÄLLSRACE  RACE 3-4

18-19 JUNI ANDERSTORP  RACE 5-6*

9-10 JULI FALKENBERG RACE 7-8

13-14 AUGUSTI KARLSKOGA RACE 9-10

26-27 AUGUSTI ALASTARO/FINLAND RACE 11-12*

23-24 SEPTEMBER  KNUTSTORP  RACE 13-14

*NEZ

FORMULA STCC NORDIC
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STCC NORDIC 

120

 www.facebook.se/hugonermanracing

KM/H I SNITT

Följ gärna  
Hugos framfart!
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FÖR CAMILLA OCH PER LIGGER PARADISET I HÅSLÖV

när drömmen  
blir till verklighet
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Vi hade ett mål. Att förverkliga vår dröm. Att skapa  
ett boende som skulle ge oss lugn i själen – nu och 
för alltid. Ett hem att åldras i. Ett hus där vår dotter 
ska kunna växa och blomstra. Eftersom vi arbetar 
med människor hela dagarna är det extra viktigt  
att vårt hem är en plats som skänker lugn och ro.

Camilla och Per träffades på en dansbana i Hässleholm 
2002. Camilla var uppvuxen på Söderslätt i Skåne och 
Per hade sina rötter i de småländska skogarna. Efter 
nio	månaders	pendlande	bestämde	de	sig	för	att	flytta	
ihop i Camillas oisolerade sommarstuga på 35 kvm i 
Höllviken. 

Kompletterar varandra bra
– Fast vi är olika som personer så har vi samma driv, 
förklarar Camilla. Per är 198 cm lång, han är tålmodig, 
noggrann och omtänksam. Jag är ett energipaket som 
påbörjar saker direkt, och gärna blev klar igår. Hans 
lugn och min iver blir ett lagom genomtänkt tempo. 
Dessutom har vi samma smak. Jag ser det estetiska
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när vi köpte gården  
hittade jag mitt tålamod.
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En resa till Thailand 2009 förändrade 
vårt liv för evigt – jag blev gravid 
med vår dotter Nelly.

och Per det praktiska. Tillsammans blir det snyggt och 
funktionellt.
 Efter ett tag i sommarstugan började paret fundera 
på att skaffa sig ett mer praktiskt boende. De trivdes 
med närheten till havet men när Hermanstorpsgården 
kom ut på marknaden blev valet enkelt. 
	 –	Vi	sålde	A-läget	och	flyttade	till	ett	B-läge,	enligt	
många	andra.	Vi	använde	kapitalet	vi	fick	från	att	sälja	
A-läget	till	att	förverkliga	vår	dröm	på	B-läget.	Vi	flyttade	
från en tomt på 1500 kvm vid havet till 8000 kvm på 
landet. Istället för att beskåda havets skådespeleri  
avgudar vi nu öppna landskap och böljande fält. 

En resa påbörjades
Dagen innan nyårsafton 2008 skrevs köpeavtalet och en 
spännande resa tog sina första steg. Camilla och Per började 
med att röja utvändigt. Efter 30 års brist på omsorg var 
det stora markområdet som en enda stor djungel.
 Nästa steg blev att riva ut allt invändigt. Grunden 
behövde grävas ut för att sänka golvytan och göra det 
möjligt att gå rak i huset. Originalbalkarna skulle bevaras. 
Per tillbringade en hel månad med att gräva ut 145 
kubikmeter jordmassor (hålet behövde bli 80 cm djupt 
och huset var 30 m långt). För att allt inte skulle rasa in 
fick	man	stödgjuta	stengrunden	i	samma	takt	som	den	
grävdes ut. Väggar höggs upp för att ge utrymme åt nya 
fönster och nya dörrar. Allt gjordes med största omsorg.
 – Under renoveringstiden bodde vi först i husvagn 
i maskinhallen. Efter en månad blev vi varse om att 
möss och katter trivdes i vårt förtält. För att slippa de 
oinbjudna gästerna bestämde sig Per för att bygga en 
liten lya på 35 kvm i stallet, det gjorde han parallellt 
med att vi höll på med gården. Den lilla lyan blev vårt 
hem under två och ett halvt år framöver. 
 Omfattande renoveringar har inneburit slutet för 
många par, men inte för Per och Camilla.
 – Att tömma en full mulltoa med papper i näsan  
för att slippa odören, att fumla i mörkret när propparna 
går och att hjälpas åt att tömma musfällor, det gjorde 
att vi kom varandra ännu närmre.
 Camilla och Per gjorde mycket själva men tog även 
hjälp av duktiga hantverkare för arbeten som VVS, el 
och putsning. På grund av två kalla vintrar på raken 
drog renoveringen ut på tiden mer än väntat. Det fanns 
mycket som skulle göras. Åtta kilometer takpanel skulle 
målas, två skorstenar skulle plockas ner och knackas rena 
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för att sedan byggas upp igen... det fanns att hitta på.
 – Alla slantarna gick till huset och semester var 
inte något vi prioriterade. Men 2009 blev vi bjudna på 
en resa till Thailand och vi kunde njuta av 16 under-
bara dagar av ”lyx” som vanlig toalett och inga möss 
som hoppade upp ur soppåsen. Det gav oss ork, lust 
och energi att ta hand om varandra på ett annat plan. 
Jag blev gravid!

Barn fanns inte med i planeringen
– Vi (jag) hade bestämt oss för att leva ett liv utan 
barn, berättar Camilla. Barn var inget jag saknade och 
en önskan om att bli mamma en dag har aldrig funnits. 
Per däremot var barnkär 
och längtade efter att få 
bli pappa. Idag är paret två 
lyckliga föräldrar till dottern 
Nelly. Eftersom hon inte 
fanns med i husplaneringen 
fick	man	ändra	i	planlös-
ningen, men det var ett  
kärt problem.
 – Fördelen med att 
gå i byggröran varje dag, 
i många år, gör att man 
hinner känna in varje del 
av huset. Man kan se var 
morgonsolen kommer in 
och hur ljuset sprider sig 
i huset, man kan anpassa 
rätt höjd på toalettstolar 
och kök och hitta rätt 
belysning, 
 När det gällde materialval, färger, idéer och plan-
lösning visste Per och Camilla redan från början hur 
de ville ha det. De valde en tidlös stil som passade 
gården – trägolv, vita väggar, lantkök och spröjsade 
fönster. I inredningen fastnade man för neutrala 
material av hög kvalitet som slits vackert med åren. 
När	man	tar	sig	an	ett	sådant	här	projekt	finns	det	
inte råd och ork att ”göra om”. 

Utbildade sig till inredare
Camillas intresse för inredning blev mer påtagligt 
under byggprojektet och när hon skulle fylla 40 be-
stämde hon sig för att ge sig själv en utbildning som 
inredningsrådgivare i present. Under de kommande 

sex	månaderna	flög	hon	upp	till	Stockholm	och	gick	
samtliga Sköna Hems kurser med Nelly i magen.
 – Kursen innebar en underbar resa för mig själsligt.  
Jag utvecklades och investerade i mig själv. Jag hann 
knappt	bli	klar	med	utbildningen	förrän	jag	fick	börja	
praktisera hemma hos nära och kära. Inredningsuppdra-
gen är en energikälla för mig. Jag försvinner in i en annan 
värld. När slutresultatet presenteras är det förhoppnings-
vis en delad glädje.

Nöjda med slutresultatet
I mars 2011, när Nelly var sex månader gammal, bestämde 
sig	paret	för	att	flytta	in	i	huset.	Då	var	bottenvåningen	

klar men ovanvåningen 
var fortfarande oisolerad. 
 – Vi bestämde oss 
för	att	flytta	in	trots	allt.	
Vi sov med underställ, 
eldade för kråkorna och 
hade dubbla duntäcken, 
men vi bodde i alla fall 
under bättre förhållanden  
än ute i stallet.
 Sommaren 2011 
isolerades ovanvåningen, 
golvplank lades, rum 
byggdes upp och badrum-
met slutfördes. Nyårsafton 
2011 sov Camilla och Per 
för första gången i sitt 
sovrum på ovanvåningen.  
Huset blev helt klart 
inomhus under våren 2012 

och sedan var det dags att försöka få utsidan att harmonisera 
med insidan.
 Tillbyggnaderna målades vita med svart grund likt 
boningshuset. De röda stalldörrarna bättrades på och en 
skön uteplats skapades på baksidan i anslutning till köket. 
 Sommaren 2013 blev det stensättning utanför entré-
dörrarna så att man slapp gå på lastpallar och en uteplats 
på innergården byggdes där kvällssolen gassar gott. 

Kommande projekt
Allt är dessutom förberett för kommande projekt som 
vi drar igång direkt när vi vinner storvinsten på Triss. 
Det här är ett livsprojekt, man blir aldrig klar, avslutar 
Camilla med ett leende. 

vi har alltid nya drömmar att förverkliga.  
gården är ju vårt livsprojekt.
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2. PROJEKT TRAPPA
Trappan är egen design och är 
delvis murad och gjuten. Hål fräs-
tes ut för belysning som skulle ge 
trappan lite mer effekt. Trappsteg 
lades i samma material som på  
golvet på bottenvåningen.

FÖRE EFTER

FÖRE EFTER
1. PROJEKT GAVEL 
Skorstenen från norra sidan 
plockades ner för plats till nytt 
teknik/pannrum och bygg-
des sen upp på södra gaveln. 
Fönstrens storlek och form kom 
vi fram till efter lite ritande på 
väggen för att det skulle se 
symetriskt ut. 

3. PROJEKT OVANVÅNING
På ovanvåningen vid det kom-
mande sovrummet reglades 
väggar upp för en walk-in-
closet. Ett långsmalt fönster 
sattes in ut mot trapphuset 
och ett takfönster monterades. 
Golvet som lades med vanliga 
28x120 spontade brädor slip-
ades och betsades i samma 
nyans som på bottenvåningen.

FÖRE EFTER

BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO

  webshop.pog.se

BY
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MMAR? LÄS MER OM TRALL PÅ SID 9-11

VI HJÄLPER DIG MÅLA!
VÄLJ 1 ELLER 2 STRYKNINGAR.

046-272 50 00 
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Stabila verktyg som klarar tuffa påfrestningar. Och batterier som håller länge.  
Det är produkter som passar vid större byggprojekt. Att ha en säker arbetsmiljö är också  

viktigt. En stege med rejäl plattform gör att du kan jobba effektivare – och säkrare.

4.

1.

5.

7.

VERKTYG FÖR STÖRRE PROJEKT!

5.

Verktyg för proffs
RENOVERINGAR BLIR SMIDIGARE MED SMARTA VERKTYG

6.

1. HÖRBY BRUK MURBRUKSKÄRRA B35K. Grön. 100 L. Omonterad. 3496:-   2. STANLEY KRYSSLASER STHT1-77340. Kompakt självnivellerande. Kan  
också monteras på tak. 656:-    3. DEWALT SKRUVDRAGARE DCD790S2-QW. 1.5 Ah. Kolborstfri 18 V. 3969:-   4. DEWALT TOUGHSYSTEM™ DWST1-75659-QW. 
Radio + Laddare IP54. AC & 18V/14,4V DEWALT batteriladdare. AUX-port, USB-laddare, Bluetooth. 40W RMS 3D-ljud. 5344:-   5. PASLODE 
DYCKERTPISTOL IM50 F18 Lithium. Drivs med gasbränslecell. 6803:-   6. WIBE LEDAD KOMBISTEGE Flexi 3.6. Kan användas som vanlig stege, fristående 
 och som arbetsplattform – tre stegar i en. 3069:-   7. DEWALT KAP-/GERINGSSÅG DCS365N. 18V, 184 mm. 6825:-   

2.

7.

3.

BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO

  webshop.pog.se
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Jag skulle uppskatta att vi i 
genomsnitt ägnat två dagar per 
sommar åt att skrapa och måla 
våra fönster. När vi äntligen bytte 
undrade vi varför vi inte gjort det 
tidigare! Vilken skillnad det har 
gjort för oss – så mycket tid vi 
sparar säger familjen Tengwall.

• Sänker energiförbrukningen
• Sänker energikostnaderna
• Minskar bullret utifrån
• Minskar kallraset
• Skönare inomhusklimat
•  Minskar underhållet  

(aluminiumklädda fönster)
• Ökar värdet på ditt hus

Fördelar med  

fönsterbyte!

– Plötsligt var det inget kallras längre. 
Och vi kunde skruva ner värmen  
i hela huset redan första dan.

Bullret försvann
– Något som också slog oss var  
att det blev alldeles tyst i huset!
Vi	bor	vid	en	rätt	trafikerad	väg	
och har vant oss vid 
bilarna under
åren som gått.  
 – Våra original-
fönster var vanliga 
kopplade fönster  
och av bra kvalitet. 
De har ju hållit i över 60 år, men 
krävt mycket underhåll. Det var 
också skälet till att vi valde alumi- 
niumklädda fönster.  
 – Personalen på bygghandeln 
var till stor hjälp i valet av fönster 
för det är rätt mycket att ta ställ-
ning till vid ett fönsterbyte.  
 Och det handlar inte bara om
fönstertyp och modell om det ska 

vara fasta eller öppningsbara fönster, 
sidohängda eller vridbara. Man måste 
också fundera på tillbehör, färg och 
till och med glastyp! 

Solskydd i söder
Vi valde låsbara handtag på alla 
fönster på nedre plan, och vi satte 

in persienner i sov-
rummen. Dessutom  
valde vi solskydds- 
glas i våra söder- 
fönster och ljud- 
dämpade glas i 
fönstren mot gatan.

Monterat-tjänst gör jobbet
Själva bytet gick väldigt smidigt, tack 
vare att bygghandeln tog hand om 
allt	–	från	början	till	slut.	Vi	fick	
en kontaktperson och ett fast pris 
på alltsammans, både produkt och 
montering. När sedan fönstren kom 
tog det bara några dagar så var alla 
monterade och de gamla bortforslade.

SPARA BÅDE TID, ENERGI OCH PENGAR!

ETT FÖNSTERBYTE  
BETALAR SIG ALLTID

PoG Woody Bygghandels  
Monteratsäljare hjälper  

dig med ditt fönsterbyte,  
från start till klart.

vi har tjänat två  
semesterdagar per  

år på fönsterbytet.

046-272 50 00

FÖNSTERBYTE  
TILL FAST PRIS!



utvidgade i rask takt såväl ägorna som företaget.  

Orterna Bjärsjölagård, Hörby och Sjöbo kom snart  

att få egna bygghandelsbutiker som alla ingick  

i Bertils växande imperium. 

	 Fyra	 skånska	 utposter	 och	 fyra	 filialer	 som	 

skulle förses med de bästa av varor. Var skulle  

allt förvaras? Bertil såg ingen annan lösning än 

att börja bygga. I september 2006 invigdes det  

nya Distributionslagret utanför Södra Sandby.  

Då blev det fest och gamman 

i dagarna tre.

   Så gick åren och 2007 

var det dags för den nästa  

generationen att ta vid, Bertils  

son Karl Gustafsson utsågs  

till	 ny	 VD.	 Allt	 flöt	 på	 som	

genom ett magiskt trollslag 

och så införlivades även  

Malmö,  Borrby och Tomelilla  

i bygghandelsriket. Alla med sina egna moderna 

och	fina	anläggningar.	Lyckan	var	stor.	

 De skånska hemmen och byggarna hade  

begåvats med en leverantör av högsta klass – men  

en sak återstod – att byta namn. Aktiebolaget  

Persson & Gustafsson kändes både gammel-

dags	 och	 högtravande.	 Det	 fick	 bli	 PoG,	 kort	

och gott.  Vad framtiden har i sitt sköte för PoG  

återstår bara att gissa. Kanske överträffar verklig- 

heten sagan, ännu en gång. Den som följer  

hashtaggen: #pogwoody får se.

et var en gång en möllare, Lars, som efter  

många års hårt arbete vid kvarnhjulet  

bestämde sig för att sadla om. Han ville  

testa lyckan genom att öppna en alldeles egen bygg-

handel. Året var 1904 och järnvägen hade nått Södra  

Sandby. Möllare Lars hoppades på att de nya 

kommunikationerna skulle betyda utveckling och  

välstånd. 1914 tar Ernst Lundgren över men så 

följde några dåliga år och 1932 blev han tvungen 

att sälja sin förrättning till det 

facila priset av 30 000 riksdaler. 

 De nya köparna var Carl 

Persson och hans svåger 

Gunnar Gustafsson som med 

stor nit drev företaget vidare  

under	flera	decennier.		

  Samhället växte. Man gick  

in i en ny tidsålder och hade nu 

nått 70-talet. Ett generations- 

skifte stod också inför dörren. Gunnar Gustafssons  

son, Bertil, hade blivit vuxen och 1974 tog han 

över verksamheten. På den tiden sålde man fort-

farande spannmål, en kvarleva från den förste 

ägaren. Men unge Bertil var full av idéer och 

spannmålshanteringen var snart ett minne blott. 

Nu kom det att ske en stor förvandling. Genom  

hårt arbete och mycken drivkraft skulle Bertil  

komma att förvandla butiken till en av de moder- 

naste byggvaruanläggningarna i sitt slag. Världen  

(eller åtminstone Skåne) låg öppen och Bertil  

AKTIEBOLAGET PERSSON & GUSTAFSSON 

PLANK & GREJOR SEDAN 1904
D

Två av våra yngre besökare sa en gång ”PoG ...men det 
förstår du väl, det står ju för Plank och Grejor.”.


