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ANSVARIG UTGIVARE  Karl Gustafsson, PoG Woody Bygghandel.  REDAKTÖR Mårten Olsson, PoG Woody Bygghandel.  PRODUKTION Eminent  
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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 NÅR VI MÅLET ENKLARE
VÅRT MÅL ÄR ATT ALDRIG STÅ STILLA

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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För knappt sex månader sedan släppte vi första numret av Gustaf.  
Vilka fantastiska reaktioner! Nu är det dags för vårt andra nummer 
som är fyllt av matnyttig läsning. Sedan sist har vi utvecklat vårt  
samarbete med Maria, vår trädgårdsdesigner och Camilla vår  
heminredningsexpert. Deras kunskap är ett viktigt tillskott i våra  
butiker och visar att vi är mer än ”bara en bygghandel”. PoG  
fortsätter samarbetet med MFF som under sommaren seglat  
upp som etta i Allsvenskan. Vi ser fram emot en intressant höst!

 Relationen till leverantörer och kunder är en viktig del i vår 
själ. Det är genom det nära samarbetet vi kan leverera den bästa 
lösningen. Kunder som vill förverkliga sina husdrömmar ska 
känna att vi är en komplett leverantör. Hos oss får man 
smarta och effektiva lösningar och våra byggexperter 
hjälper till med allt från rådgivning, beställning och 
leverans. Våra tjänster sågning- och målnings- 
service har på kort tid blivit väldigt populära.  
Vi är stolta över att ha ett eget måleri där vi 
med kort varsel kan måla virke till staket, 
fasader med mera i den kulör som kunden 
önskar. Vi ser till att göra det enklare för dig 
att nå dina mål oavsett om du är hemma- 
proffs eller proffsbyggare.

Karl Gustafsson, VD PoG Woody Bygghandel och tredje generationens bygghandlare.
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Z SOM I ZENITA
Ser Zenita Ivarsson bekant ut? Kanske har du träffat henne på hennes arbetsplats,  

PoG Woody Bygghandel i Sjöbo. Där arbetar hon på måleri- och interiöravdelningen bland färg,  
golv och tapetvåder. Det är full fart från morgon till kväll. Och det gillar Zenita.

– Här finns alltid mycket att göra, säger hon 
med ett stort leende och ställer i ordning bland 
färgburkar, spackel, målarpenslar och allt det 
där som finns i en välsorterad bygghandel.  
Att träffa kunder, ge dom 
rådgivning och även föreslå 
verktyg som kan underlätta 
arbetet är vanliga arbets- 
uppgifter. Det är roligt att ha 
ett yrke där man varje dag  
får hjälpa någon annan. Det 
är det som jag uppskattar  
allra mest med min yrkesroll. 
 Det är i första hand som 
rådgivare Zenita ser sig. Att finnas till hands för 
att svara på frågor, men också att ställa frågor.

– För den som inte är så van vid att måla är det 
lätt hänt att det blir fel och ju mer jag vet desto 
bättre råd kan jag ge. Det är inte bara att välja 
vilken färg som helst. Riktigt bra färg kostar lite 

mer men täcker mycket bättre.  
 – Så en billig färg kan bli dyr 
i långa loppet om man måste 
måla både två och tre gånger. 
Om du t. ex. målar om huset  
så kan du med en sämre  
kvalitet på färgen behöva måla 
om oftare än vad du tänkt  
dig! För att inte tala om hur 
mycket extra tid det går åt  

att stryka på färgen flera gånger. Och hur  
trött man blir i armen…



Z SOM I ZENITA
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”Det är inte  ovanligt 
att man vill använda 

för starka färger.”



”mönsteranpassa  
tapeter är inte alls så  
svårt som folk tror!”

Tapeter är i ropet igen
På senare år har tapeter kommit tillbaka på bred front 
och i dag är urvalet stort. 
 – Det tycker jag är kul, säger Zenita. Ett rum som 
är tapetserat ger många gånger ett varmare och mer 
personligt intryck än bara vanliga vitmålade väggar. 
Att kombinera tapeter med målade väggar är också  
ett bra sätt för att sätta sin egen unika, prägel på  
vardagsrummet eller köket.
 Många kunder som kommer in till butiken tror 
att det är jättesvårt att tapetsera. Förr kanske det var 
krångligt när man först skulle stryka på tapetklister 
och sedan snabbt hinna få dit tapetvåden på väggen 
och mönsterpassa innan klistret torkade. Eller så 
släppte tapeten för att man lagt på för lite klister.
 – I dag är det enklare för att man limmar direkt 
på väggen och sätter upp tapeten. Det är faktiskt  
inte särskilt svårt att få till mönsterpassning.   
Jag visar ofta för kunder hur de ska göra sen går 
de hem och tapetserar. Jag har fått dem att våga,  
det är kul! Vi har ett stort kontaktnät av duktiga,  
lokala hantverkare och det känns bra att kunna  
rekommendera målare för de som hellre vill ha  
professionell hjälp med tapetseringen, än att göra  
det själv.
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1. GOLVSKYDDSPAPP 120 cm x 30 m 139:- 

2. SIKA TAPETLIM SIKABOND-555 COMBI 5 liter. 159:-  

DET ÄR LÄTTRE ÄN MAN  
TROR ATT ANVÄNDA TAPET-

LIM

KLADD 
ALLA MÅLARE  
SKAPAR LITE
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*  För att isen skall vara hållbar, och dessutom som bäst anpassa glidet  
till både puck och skridskor, bör temperaturen i ishallar och arenor vara 
konstant mellan +8 °C och +10 °C. (Wikipedia.)

STOLT 
HANDBOLLS-  

OCH HOCKEYMORSA

Z som i Zenita
Att Zenita brinner för färg och form går inte att 
ta miste på. Det gäller både på jobbet och privat.  
Det pågår ständigt något projekt hemma. Just 
födelsedagspresenter är något som man mycket 
väl kan göra själv. De flesta har ju redan allt, i 
alla fall i min ålder, säger Zenita.
 – Jag har alltid tyckt om att ha något för 
händerna. Det kommer nog från min uppväxt 
på en bondgård. Jag växte upp ute på landet 
mellan Stora Herrestad och Benestad. Där 
fanns det alltid saker att göra och jag fick tidigt 
hjälpa till med det mesta. 
 – I dag brinner jag för återbruk. Varför  
ska man slänga saker på soptippen när man  
kan ge dem ett nytt liv, en ny funktion. Det 
mesta kan bli något nytt, något användbart bara 
man använder sin fantasi och vågar tänka i lite 
nya banor.

SOM JAG HAR  FRUSIT  
MEN DET HAR DET VARIT VÄRT!

+8*
Alltid aktiv – både på jobbet och hemma
En stor del av Zenitas fritid har gått åt att vara 
hockeymorsa.
    – Jag vet inte hur många timmar jag frusit i  
olika ishallar tillsammans med min man och  
dotter. Men det har varit värt vartenda ögonblick  
att få se min son Johan utvecklas som hockey- 
spelare även om det ibland tagit emot att sticka 
iväg tidiga helgmorgnar och komma hem först 
sent på kvällen.
 Och när det inte var ishockey så var det skjuts-
ning av dottern Emma till handbollsträning.  
 Johan spelar i dag i Malmö Redhawks A-lag 
och dottern Emma är duktig handbollsspelare 
i H65 i Höör. Så allt slit har definitivt inte varit 
förgäves.
  – Så klart jag är stolt över dem. Fattas bara 
annat, säger Zenita med ett stort, varmt leende.
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Vill du också göra
  

en egen sminkspegel?
Beskrivning finns på webshop.pog.se och där ser 
du också vilket material som behövs. Lycka till!

    9

LÄTT
TILLVERKA EN FIN 

SMINKSPEGEL!

DU KAN SJÄLV



Kolla tillverkningsnummer på  
rullen! Detta är extra viktigt när  
du köper tapeter med starka  
färger. Nyanserna kan skilja  
avsevärt mellan olika  
tillverkningsserier.

Blanda gärna flera mönster 
i samma färgskala i ett och 
samma rum. Det skapar en 
härlig effekt.

BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO

  webshop.pog.se

ZENITAS VAL

25%
   Visa din rabattkod*  

i kassan så får du

rabatt på hela  
tapetsortimentet.

*Gå in på webshop.pog.se  
och hämta din rabattkod.  
Mot uppvisande i butik  
får du 25% rabatt på hela  
vårt tapetsortiment.  
Max 1 köp/kund.
Erbjudandet gäller  
t.o.m. 31 december 2016.
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85:-299:-
BECKERS SYMFONI
Lackfärg, halvblank. 1 liter.

TESA MASKERINGSTEJP 
Sensitive. 25 mm.

ANZA LACKPENSEL
Elite, oval. 35 mm.

ANZA MINI ROLLERSET
Elit 10 cm.

BECKERS SYMFONI
Väggfärg, matt vit. 10 liter.

Förr användes tapeter främst för att isolera kalla och dragiga väggar.  
I dag är tapeter ett självklart val när vi vill göra om ett rum och skapa en trivsam  

och personlig stil. Många väljer också att ha en färgsprakande fondtapet  
och måla övriga väggar i rummet. Vad väljer du?

65:-

89:-

BECKERS INOMHUSTVÄTT 
1 liter. 

999:-

65:-

Bakgrundsbilden  är en tapet!  Se fler på  wallfashion.se
BoråsTapeter 
Grazia - 2748
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VÅRT MÅL ÄR ATT VARA 
NUMMER ETT I SKÅNE.

Sedan starten för mer än 100 år sedan, har vi haft ett tydligt mål om att bli nummer ett i 
Skåne. Och vi har stått stadigt genom decennierna. Den ena generationen har tagit över 
efter den andra. Vi är stolta över vår historia och de individer som under årens lopp 
spelat en avgörande roll för att göra oss framgångsrika. Nu fortsätter arbetet med att 
tillsammans göra Skåne lite blåare. #imålmedpog
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VILKET ÄR  
DITT MÅL?

Tillsammans sedan 2015.
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Tips för en stor  
trädgard pa liten yta

Man får plats med förvånansvärt mycket på liten yta om man tänker efter före.   
Prova att skapa olika rum så kommer trädgården att upplevas som både spännande och 

inbjudande. Det säger Maria, trädgårdsdesigner - och hon lever själv som hon lär.

Maria Dremo Sundström,  
trädgårdsdesigner.
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Skaffa en grundidé
De allra flesta trädgårdar  
är ganska små, framför allt  
i nybyggda villa- och rad- 
husområden. När det byggs 
nytt handlar det om att få 
plats med så många bostäder 
som möjligt på den dyrbara 
tomtmarken.
 Så vad gör man med den 
lilla plätt, man fått sig tilldelad?
 – Jag tycker att man ska 
börja med att fundera på  
vilka funktioner man vill 
ha i sin trädgård. Därefter  
funderar man på vilken stil 
man vill ha.
 – Det är viktigt att träd-
gården är vacker året om.  
Satsa på vintergrönt och  
växter som är vackra året om, 
säger Maria.

Skapa olika rum
En annan sak som Maria 
tycker är viktigt att ha med 
sig när man planerar sin träd-
gård är att försöka skapa olika  
rum som gör den spännande 
och inbjudande.
 – Det kan handla om  
en matplats lika mycket som 
om en plats där man bara kan 
slå sig ner med en kopp kaffe 
för en pratstund eller en träd-
gårdssoffa där man kan sitta 
och vila. Man får plats med 
förvånansvärt mycket på liten 
yta om man tänker efter före.
 – Man ska också tänka  på  
att skapa utrymme för både  

MARIAS 6 BÄSTA 
TRÄDGÅRDS-

TIPS

1.   Rita en plan, oavsett om det handlar om att anlägga nytt eller att förändra befintligt.

2.    Plottra inte! Stora sjok ger vackrare effekter än en enstaka planta.

3.    Satsa på en trädgård som är vacker året runt.

4.    Repetera! Håll samman trädgården genom att låta samma växter komma igen i olika planteringar.

5.   Träd ger trädgården volym, ger skugga och silar solljuset på ett vackert sätt.

6.   Om du är osäker, ta hjälp av en trädgårdsdesigner eller fråga om råd på plantskolan.

sol och skugga. Ibland, sär-
skilt varma sommardagar, kan 
det vara skönt med lite svalka.
– Andra tips är att dela 
av trädgården med hjälp av 
häckar, buskar, rabatter, plank 
eller spaljéer. 
 I min idéträdgård på  
Sofieros ¨Den stora Träd- 
gårdsfesten¨ ville jag visa att  
man på en liten yta kan  

skapa en härligt frodig träd-

gård med flera sittplatser. 

Trädgården som är 55 kvm, 

är indelad i två rum; en mat- 

och loungedel samt en del för 

soffhäng och odling.   

Välj en färgskala
Ett annat av Marias tips är att 

välja en färgskala för sin träd-

gård och hålla sig till den.

    15



Det här behöver du för att göra Marias härliga utemiljö
Ribbstaket:   Sågad läkt 25x38 mm, stolpar av kantsågad gran 100x100 mm. 
 Målat med Falu Rödfärg, svart.

Lådor:   Reglar 45x145 mm, i hörnen reglar 45x45 mm. Målat med Falu Rödfärg Knut & Foder. 
Klä insidan med till exempel Icopal Fuktskyddssystem för ökad hållbarhet.

Soffa:   Sågade profiler i 18 mm limfog, ribbor i planhyvlad furu 21x43 mm. 
 Målat med Beckers Fasadfärg, helmatt svart.

Bord:    Reglar 45x170 mm. 
 Målat med Beckers Fasadfärg, helmatt svart.

Beskrivningar hitta
r du 

på webshop.pog.se

FÖRE

 – Det gör att trädgården 

känns mer harmonisk och vil-

sam. Själv är jag mycket för-

tjust i olika nyanser av grönt 

som jag gärna kombinerar 

med mörkt röda bladfärger 

och någon accent, exempel-

vis blekt gula och limefärgade 

blommor.

 – Men var noga med att 

inte ha för många olika sorters 

växter. Plottra inte. Stora sjok 

ger vackrare effekter än en 

enstaka planta. Sedan kan 

man gärna bryta av med en 

färgklick som fångar ögat.

Var inte rädd för att plantera 

träd! Det finns många små 

vackra träd som passar till 

små trädgårdar. Det är viktigt 

att trädgården får höjd och  

samtidigt skapar de ett naturligt 

och vackert skuggspel.  

 – Blir man inte nöjd kan 

man göra om. Det kommer 
alltid en ny vår, en ny sommar. 
En trädgård blir aldrig färdig.

Använd robusta beprövade växter
Ett råd som Maria vill dela 
med sig av är att satsa på  
beprövade växter som trivs i 
vårt klimat, robusta sorter som 
finns på många plantskolor. I 
Skåne är vi naturligtvis mer 
lyckligt lottade än vad man är 
längre upp i Sverige, men allt 
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GÖR SÅ HÄR
Sätt ugnen på 175 grader. 
Lägg bakplåtspapper i en 
långpanna och smält smö-
ret i en kastrull. Låt smöret 
svalna och blanda ner ägg, 
socker, mjöl och vaniljsocker. 
Bred ut smeten i långpannan. 
Strö över bären och grädda  
ca 30 minuter mitt i ugnen.  
Dra över pappret med  
kakan till bänken, lägg över 
långpannan som lock och låt  
svalna. Skär i rutor.

Ingredienser
200 G SMÖR/MARGARIN

4 ÄGG
6 DL SOCKER

6 DL VETEMJÖL
1 MSK VANILJSOCKER

3 DL BÄR 

I vår kaka har vi använt hallon 
men det går lika bra med blåbär, 
björnbär eller jordgubbar!

Världens  
smaskigaste
hallonkaka!

SATSA PÅ EN TRÄDGÅRD SOM 
ÄR VACKER ÅRET RUNT

365

EFTER

för känsliga växter tenderar att 
bli en besvikelse om de inte 
klarar en kall vinter.
 – Jag gillar masseffekt  
och jobbar mycket med  
repetition. Växter som kommer  
igen på olika ställen, skapar 
harmoni.
 – Kan man också kom-
binera med någon form av 
rinnande vatten eller ett   
vattenblänk så är man rätt så  
nära paradiset.

Maria – din nya trädgårdsvän
Under det närmaste året kom-

mer Maria att dyka upp i PoG 

Woody Bygghandels butiker.

 – Tanken är att jag ska  

inspirera andra och komma 

med konkreta tips och idéer 

om hur man skapar sin dröm-

trädgård.

 Vem vet, kanske träffar du 

Maria nästa gång du kommer 

in i någon av våra butiker?

DAGAR
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Genom att ”ta ner” höjden 
på trädäcket skapas kontakt 
med trädgården. Det moderna 
trädäcksbygget tonas ner genom 
ett växtval som harmonierar med 
det gamla gulliga huset.

Hur får man  

något praktiskt a
tt 

också bli mysigt? 

FÖRE

EFTER

Marias blogg:almbacken.se  
Instagram: @mariapaalmbacken

DET GÅR ENKLARE  
MED EN TRÄDGÅRDS-

PLAN

Maria tipsar!

Vårda ditt trädäck så håller det 
längre. Med Sioo:x blir det ljust 
silvergrått och du får en härlig 
”sammetslen” yta att gå på.

1. SIOO:X PREMIUM TRÄSKYDD Altan. 3 liter 895:-   
2. SIOO:X PREMIUM YTSKYDD Altan. 3 liter 879:-     
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VÅGA PLANTERA

TRÄD

Vissa får vara 

med bara för att 

de är gulliga!
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TRIOPLAST ROSA SOPSÄCKAR
Extra stark & extra viktig. 

FISKARS GRENSAX
SingleStep L28  
med sidoskär.

FISKARS LÖVRÄFSA
Plast, ergonomi.

WIBE UTSKJUTS- 
STEGE 8000
5,7 meter, 2-del.

1719:-

239:- 269:-

619:-

69:-

HÖRBY BRUK 
SKOTTKÄRRA
85 liter. Galvad. 
Omonterad.

159:-

Trädgårdsarbete är den perfekta avkopplingen och samtidigt en riktig  
batteriladdare. Men även de största trädgårdsentusiasterna väljer redskap 
som kan underlätta deras arbete. Lätta verktyg som ligger bra i handen och 
som har en hög klippkapacitet är två saker som kan vara bra att tänka på.

FISKARS SEKATÖR
SingleStep P26  
med sidoskär.  

5 kr/rulle går till
  

Bröstcancerförening
ens  

Riksorganisation

/RULLE
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BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO

  webshop.pog.se

289:-
Spetsig Ergonomi Spade

MARIAS VAL

FISKARS SPETSIG SPADE, 
ERGONOMI
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shoppa i shopen
WEBSHOP MED FULLSORTIMENT – ALLT TILL BYGGET & MER

MER ÄN BARA BYGG

1. DEWALT DIAMANTKAPSKIVA DT3731 379:-     2. HOUSEGARD BRANDSLÄCKARE 6 kg, 55A. Koppardesign. 1449:-     3. WOODS AVFUKTARE DS28F. 3995:-      
4. KONVEKTORELEMENT 2000W Turbo 399:-     5. STARKA BETONGPLINT 500 med 2” stolpjärn. Stabil förankring av till exempel staket, pergola eller  
friggebod. 89:-    6. FRESH VÄGGVENTIL TL98F. 365:-    7. ARBETSLAMPA  Thorsman led. 1049:-      8. PAROC SKALMURSKIVA WAS 50. Obrännbar stenull 
för isolering av befintliga och nya, ventilerade ytterväggar. 379:-/pkt       9. HULTAFORS BRÄCKJÄRN 109-25 PRO TORS 649:-     10. ANZA ROLLERSET  
BASIC Rollerset med tråg, bygel och basic maxiroller för medelfina underlag. Lämplig för interiörmålning av vägg och tak. 65:-     
11. WIBE TRAPPSTEGE 55P. 4 steg, aluminium. 2569:-      
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shoppa i shopen

MÅLA MILJÖVÄNLIGT!
Visste du att det går åt oerhört mycket vatten 
för att rengöra en roller? Det är mycket bättre 
att du skrapar av all färg tillbaka i burken med 
hjälp av en rollerskrapa och sedan kastar den 
på en miljöstation. 

Designhistoria på tapeten! 
Tapetsera dina väggar med Skandinavisk 
designhistoria. 5 mönster från fem design- 
ikoner inom arkitektur och mönsterdesign 
från 1940 fram till 1960-talet. Bl.a. Arne 
Jacobsen och Stig Lindberg. Alla mönster 
har en naturnära och 
lekfull stil. Perfekt till 
vår Skandinaviska 
inredningsstil.

Slipp måla om fasaden!  
Klipp buskarna!

Tvätta fasaden vartannat år så 
minskar du risken för alg- och 
mögelpåväxt. Beskär eller flytta 
buskar som står nära fasaden så 
sol och vind kommer åt.

Häll inte ut färg eller lösnings- 
medel i avloppet, oavsett om  
den är vattenspädbar eller lösnings-
medelsburen. Överbliven färg och  
lösningsmedel lämnar du till närmaste 
miljöstation. Torkad färg kan kastas  
i hushållssoporna eftersom det räknas  
som avfall medan burken lämnas till  
en miljöstation!

SNABBA TIPS & TRICKS

NÄR HÖSTEN KOMMER VILL MAN VARA INNE & GÖRA FINT

Släng din roller!

glöm inte  efterarbetet!

På tapeten

ÖVERBLIVNA TAPETER GÖR UNDERVERK
Vad ska man göra av alla fula hundbajspåsar? Ta en rulle som är något 
större än vad plastpåserullen är. Tapetsera rullen med tapetlim/vanligt 
lim. Skär upp ett hål och dra fram plastpåsen. Dra en snodd genom 
rullen och klipp av i lämplig längd. Klart!

Design 
uppåt

väggarna
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FÄRG ÄR FEST
Att välja kulör ska vara roligt. Vi kan hjälpa dig med 
både färgval och andra tillbehörsprodukter som får 
ditt arbete att bli enklare och gå snabbare. 
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SÄTT FÄRG PÅ GOLVET

NÄR GOLVET ÄR HUVUDSAKEN
Att förnya hemma är ett enkelt sätt att  
behålla sommarkänslan så här års. Pigga och 
oväntade färger kan ge ett fantastiskt lyft åt 
alla rum. Att måla om väggarna brukar vara 
första valet, men varför inte låta blicken gå till 
golvet istället?
 Ett repigt golv med märken och fläckar  
sätter en tråkig ton som präglar hela hemmet.  
Därför är det extra roligt att ge det gamla  
trä- eller betonggolvet ett helt nytt liv.  
Dessutom är det lättare än du tror. 
 Du behöver inte vara målarproffs för 
att fundera på en ny golvfärg. De flesta ytor 
går att måla och det finns en färg för allt. Om 
du känner dig osäker på hur du ska börja är 
det ett bra tips att ta en tur till närmsta bygg-
handel. Var inte rädd för att fråga! Berätta om 
vilken typ av golv du har och vilken kulör du 
funderar på. Genom att bryta kulörerna på 
olika sätt finns det oändliga valmöjligheter. 
Bara fantasin sätter stopp! 

Tillåt dig att drömma
När det kommer till golv hamnar man  
lätt i den traditionella fällan som innebär att 
finnas men inte synas. Tillåt dig själv att göra 
tvärtom – gör golvet till huvudsaken. 

Fundera på vilken effekt du vill ha. Vill du ha 
ett lugnt och harmoniskt rum för sömn och 
vila? Eller vill du satsa på sprudlande färg-
fest för lek och umgänge? Ett ljust golv ger 
rymd åt rummet men kan behöva hållas efter  
mer. Ett mörkt golv kan skapa en spännande 
kontrast men kan samtidigt göra att damm 
och smuts syns tydligare.

Göra själv eller ta hjälp?
Tanken är alltid första steget till något nytt.  
Att faktiskt ta målarpenseln i hand och göra 
slag i saken är nästa. På nästa sida hittar du 
konkreta steg-för-steg-tips på hur du gör.  
Om du aldrig provat är det kanske dags att  
våga sig ut på ett måleriäventyr? 

Rolla på,  
superenkelt!

    25



VINDSVÅNING I VITT
Visst kan man inreda helt i vitt. Med 
vitmålade trägolv, vita väggar och 
sköna, mjuka möbler i snövitt har 
den här familjen skapat ett luftigt och 
ljust allrum. Det stora fönstret ger 
ett vackert ljusinsläpp som skapar 
härliga skuggeffekter. Det här är ett 
rum att samlas i och att må bra i.

LASERA MERA 
OCH LIVA UPP

TRÄ

MISSA INTE  
ATT MÅLA DITT

TAK

SOT FIXAS  
FORT MED FÄRG FÖR 

PUTS

Det är lätt att tänka på vit som en ”icke-färg”, färgen som inte har 
någon kulör. Men om man börjar utforska så upptäcker man snart  
att den vita paletten har många spännande överraskningar att bjuda 
på. Skalan går från kallt till varmt beroende på hur färgen är bruten. 
Genom att laborera med matta och glansiga färger kan man dessutom 
skapa ytterligare effekter. 
 Exempel på en varm vit kulör är Stockholmsvitt som kan dra 
både åt det gula eller det gråa hållet. Antikvitt och gräddvitt har lite 
gult i sig. De kallare nyanserna kan man få genom att till exempel 
blanda med blått. Det finns inget rätt eller fel utan allt beror på vilken 
känsla man vill skapa i rummet. Våga testa och provmåla gärna en 
liten hörna innan du förvandlar hela rummet till en vit dröm.

Stockholmsvitt, antikvitt eller gräddvitt?

26   



1. Innan du målar
Var noggrann med förarbetet. Börja med att städa bort damm och 
tvätta med målartvätt (använd alltid handskar). För målade trägolv 
räcker det med att städa och tvätta. Obehandlade trägolv bör slipas 
med ett medelfint slippapper för att få bort träfibrer som sticker upp. 
 Parkettgolv och tidigare lackade trägolv ska slipas innan 
målning. Har du ett målat betonggolv så skrapar du bort all lös 
färg med en stålborste innan du tvättar. Ett obehandlat betong- 
golv måste vara helt torrt på ytan och ha härdat i minst en månad 
innan målning.

2. Välj färg och kulör
Det finns flera olika golvfärger. Rådfråga i butik vad som är rätt för 
just ditt golv.

3. Dags att måla
Maskera golvlisterna och måla med pensel närmast väggen. Stryk 
sedan golvet med en roller på skaft. Lägg på färgen jämnt, det får 
inte bli några skarvar. Måla hela golvet vid samma tillfälle. Om  
golvet är målat sedan tidigare räcker det att du stryker det två  
gånger, oavsett om det är trä eller betong. Om golvet är obehandlat 
börjar du med att grundmåla. Följ alltid torktiderna på burken. 

FÖRNYA MED FÄRG
MÅLA OM GOLVET – 3 ENKLA STEG

KLART!
1,2,3!
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GÖR OM GOLVET

Måla eller lägga?
GOLVET SÄTTER EN TYDLIG KARAKTÄR PÅ RUMMET

Måla golv är ett roligt projekt. Det tar lite tid men är väl värt ”besväret”.  
Ett alternativ är att lägga ett helt nytt golv och idag finns det många olika utseenden  

att välja bland. En fördel med att lägga vinylplankgolv är att det både  
har en ljuddämpande effekt och tål vattenstänk!

1. 6.

7.

9.

2.

3.

4.

1. VINYLPLANKGOLV Berry Alloc PURE Click 55 Toulon Ek 999D. 359:-/kvm     2. VINYLPLANKGOLV Berry Alloc Vinylplankgolv PURE Click 55 
Toulon Ek 976M. 359:-/kvm     3. VINYLPLANKGOLV Berry Alloc PURE Click 55 Columbian Ek 636M. 359:-/kvm     4. VINYLPLANKGOLV Berry Alloc 
PURE Click 55 Columbian Ek 946M. 359:-/kvm     5. BECKERS PANELGRUND Vit. 2.7 liter. 579:-     6. GOLVSKYDDSPAPP 120 cm x 30 m. 139:-     7. ANZA 
VINKELPENSEL Kort vinkelpensel, Elite PRO. 69:-     8. ANZA ROLLERSET Rollerset. Platinum. För extra fina underlag. 75:-     9. TESA MASKERINGSTEJP 
Precision. 25 mm 159:-     10. BECKERS GOLVFÄRG  Trä. Vit, 3 liter 609:-     11. BECKERS GOLVFÄRG PLUS  Vit 3 liter. 769:-      

5.

10.

11. 8.
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Man skulle kunna tro att det äntligen 
var dags att luta sig tillbaka och 
njuta av lugnet  efter byggdammet.  
Men tvärt om. Renoveringsarbetet 
gav mersmak, och när bonings-
huset väl stod klart bestämde paret  
sig för att påbörja ytterligare  
ett projekt: att förvandla det gamla  
stallet till en konferens- och 
festlokal med en personlig touch: 
Hermanstorpsgården.

gården som blev ett livsprojekt
I förra numret av Gustaf kunde vi berätta hur Camilla och Per satsat  

på att förverkliga sitt drömboende. Tillsammans har de snickrat, grävt, planerat  
och renoverat. Trötta? Nej, renoveringen gav mersmak!
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Turning Torso av den spanske arkitekten  
Santiago Calatrava är det stora  
arkitektoniska dragplåstret i Malmö.

Många av möblerna på Hermanstorpsgården är platsbyggda av Per som till 

exempel sofforna i fönsternischerna. I framtiden hoppas Camilla och Per att 

kunna bygga ett trädäck utanför fönsterpartiet och njuta av utomhusspisen 

men var sak har sin tid.
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På kartan ligger Håslöv nära Malmö, men när man 
svänger av motorvägen bli vägarna snabbt mindre. 
Grusvägen tar plötsligt en skarp sväng och man tänker 
att man kört fel. Det är här vi hittar Camilla och Pers 
paradis. 
 Dagen innan nyårsafton 2008 blev de ägare  till  
Hermanstorpsgården. I köpet ingick bland annat en
tomt på 8000 kvm, ett fallfärdigt boningshus, ett stall 
och ett antal tillbyggnader. 
 – Både jag och Per har samma driv, förklarar  
Camilla. Jag är ett energipaket och Per är mer tål-  
modig. Tillsammans blir vi en bra kombination. 
 Att den nya gården krävde en enorm arbets- 
insats var inget som avskräckte. Tvärtom gick man  
in med liv och lust för att förvandla Hermanstorps- 
gården till ett hem där de alla skulle kunna leva  
för gott.
 I Håslöv är luften tung av blomdoft och längs 
väggen på det vitmålade boningshuset breder rosen- 
buskarna ut sig. Det är svårt att tänka sig att  
det ligger många års hårt slit och mycket byggröra 
bakom den här idyllen. Camilla och Per har gjort 
mycket av arbetet själva men har även tagit hjälp av 
hantverkare för VVS, el och putsning. För att hålla 
nere kostnaderna har Camilla och Per valt att tänka 
utanför boxen när det kommer till materialval. 
 – Man kan spara mycket pengar på att använda  
andra material än de vanliga. Till exempel har vi  
valt att lägga golvlister gjorda av vanligt råspont  
som vi snedsågat och laserat i samma färg som  
golvet. Ett annat exempel är trappstegen som vi  
lagt med överblivet golv från nedanvåningen. Till  
och med matsalsbordet är tillverkat av grova plankor 
som blivit över.
 Omfattande renoveringar kan ibland innebära 
slutet för många par, men inte för Per och Camilla, 
istället har de kommit varandra ännu närmre. 
 – För oss har det här inneburit en spännande  
resa. Vi hade ett mål, och vi förverkligade det  
tillsammans.

När det gällde färg visste Camilla redan från början 
hur hon ville ha det. De rödlaserade trädörrarna finns 
att hitta på många ställen i huset.

Bokhyllorna har Camilla själv designat med hjälp 
av plankor som blev över från det att man la golvet 
på nedanvåningen. Även trappstegen är gjorda av 
överblivna golvbrädor. Här går man inte över ån 
efter vatten!
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FÖRE

EFTER

Vårt mål med renoveringen var att bevara känslan av ett stall från 1800-talet och samtidigt göra lokalen funktionell.  
Återvinning är ett ledord när jag arbetar med inredning och ett exempel på det är fönsterbrädorna vilka är återvunna från  
boningshuset. Kedjorna är kvar längst fodringsgången och spiltorna har blivit bas för baren. Taket slipades och sedan  
målades varje planka för hand med takpanelsfärg. Allt för att ådringen skulle framträda likt förr. Väggarna är grundade  
med silikat och därefter väggfärg, vit glans 20, för att lätt kunna torka bort smuts. Det gäller att vara praktisk också!

Det går åt en del när man renoverar. Puh!
KC Putsbruk C Fin = 7625 kg
Murbruk B = 5800 kg
Grovbetong = 3825 kg
Murblock Leca ca 700 st...
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Nya drömmar föds hela tiden
Sommaren börjar lida mot sitt slut och när vi  
återigen besöker gården i Håslöv har det hänt en  
hel del sedan sist. Den här gången tar Camilla 
emot framför det gamla stallet. Ett stort ”H”, 
för Hermanstorpsgården, pryder väggen och nya 
flaggor fladdrar i vinden. 
 – Sakta men säkert föddes tanken på  
att göra något mer av Hermanstorpsgården. 
Resultatet blev att vi förvandlade stall- 
byggnaden till en konferens- och festlokal. Precis 
som tidigare har Per stått för hantverket och jag 
för inredningen, berättar Camilla glatt.
 Inne i den stora festlokalen möts man av  
en fin och harmonisk stämning. Mycket av det 
gamla har bevarats och det råder inget tvivel om 
att detta verkligen varit ett stall, man kan tydligt 
se stallets mittgång, träbalkarna och de kalkade 
väggarna som fått ett nytt färglager.

En personlig renovering
Golvet är gjutet i betong och de vackra  
fönsterna är original, även om de utrustats  
med nya glasrutor. En öppen spis ger både 
mys och värme. Som en genomgående bas-
färg har man valt en vackert grå nyans. Denna  
ton återfinns även i fondtapeten som pryder  
rummets kortsida. För att skapa stämning och  
plocka upp den ursprungliga atmosfären har 
man valt att delvis inreda med möbler från  
second hand och i ett angränsande samlingsrum 
hittar man bland annat en inbjudande soffa i äldre 
stil.
 – Nyligen hade vi invigningshelg. Över  
200 gäster kom och det var så kul att höra alla 
glada tillrop och lyckönskningar. Både Per och 
jag laddade verkligen batterierna. Det ingen visste 
var att jag fortfarande stod och målade, fem  
minuter innan invigningen skulle börja, berättar 
Camilla. Man blir aldrig riktigt klar!

Det går åt en del  
när man renoverar. Puh!  

Fiberduk 600 m2.

Trallvirke 28x120 = 2300 lpm.
Reglar 45x145 = 550 lpm.
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Nya användningsområden
Paret lägger stort fokus på att återanvända  
och att hitta nya användningsområden för  
material som blivit över. Resultatet har blivit  
både ekonomiskt och personligt. 

Favoritverktyg
Vid det här laget har alla i familjen fått sina egna 
favoritverktyg. 
 – Min man som är snickaren i familjen 
skulle säga spikpistolen och sågen, förklarar 
Camilla. Jag som är den som dekorerar och 
hänger upp alla lampor och tavlor måste rösta 
på skruvdragaren och borren. Dammsugaren 
är inte att förglömma – det blir väldigt mycket 
damm när man borrar...

Inte bara en dans på rosor
Även om det nya bygget andas frid fanns  
det några berg att bestiga på vägen.  
 – För att kunna färdigställa projektet  
behövdes ytterligare tillskott i kassan. Tack och 
lov hade vi släktingar som ställde upp så att  
vi kunde slutföra renoveringen. Våra föräldrar  
är fantastiska, var och en på sitt sätt.
 – I slutskedet av renoveringen då vi  
hade som mest att göra, blev vi bestulna på  
viktiga verktyg. Har man ett helt trädäck som  
ska byggas vill man inte stå där med  
bara en fogsvans. 
 – Nämnde jag att Bobcaten gick sönder  
mitt i allt?
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#hermanstorpsgarden

Att leva på sin dröm
Camilla är utbildad homestylist. Det inne-
bär att hon erbjuder sina inredningstjänster 
till privatpersoner som vill lyfta inredningen 
i sina hem. En styling börjar med ett hem- 
besök och att inreda ett rum tar cirka en dag.
 – Mina kunder säger ofta till mig  
att de har fula saker och inget de har är  
användbart. När jag sedan tar fram gamla  
saker som kunden valt bort och placerar dem 
på ett nytt ställe eller i en ny kombination 

händer det att de inte ens ser att det är deras. 
 Framöver kommer driften av den nya  
konferens- och festlokalen att uppta en  
stor del av Camillas tid och redan nu är det 
första bröllopet inbokat i den vackra lokalen.  
 Vad händer framöver på gården? På  
en gård jobbas det alltid med något, och  
känner man Camilla och Per så har de säkert 
redan planer på nya projekt.

Återvinning, återvinning, återvinning. Återanvända 
gamla ting ger en familjär känsla och en personlig 
touch. Och det är mycket billigare än att köpa nytt! 

Camilla vet hur gästerna ska få en upplevelse utöver det 
vanliga och har kontrakterat en cateringfirma som fixar all 
mat. Det blir spännande mat i en spektakulär miljö.

Nu har det gamla stallet  
totalrenoverats och  

blivit en modern  
konferens- och festlokal med 

gårdens charm bevarad.
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Med större byggprojekt vill man använda tiden till själva byggprojektet.  
Satsa därför på verktyg med multifunktion, till exempel en skruvdragare och  

borrmaskin i ett. En smart investering som sparar massor av tid.

FINJA FINBETONG
K40 0-4 mm, 25 kg.

FINJA PUTSBRUK
KC Fin, 25 kg.

FINJA MURBRUK
B 0-3, 25 kg.

DEWALT  
LINJELASER
2 linjer 
DW088K-XJ. DEWALT LÅSBAR BITSSATS

DT7944-QZ.

DEWALT SLAGBORRMASKIN/SKRUVDRAGARE
18 V, 13 mm, XRP, XR, Li-Ion, 5.0 Ah, 
kolborstfri. DCD995P2-QW.

FISKARS  
BYGGSKYFFEL
Ergonomi.

FAST TRALLSKRUV
ZN-4 .4,2 x 55 mm, 
250 st.

199:-

429:-

2939:-

BECKERS SILIKATFÄRG
Vit, 10 liter.

1195:-

59:- 75:- 70:-

4995:-
139:-
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Byggmaterial, handverktyg, 
fästdon, mätinstrument m.m. 
Det är mycket att tänka på! 
Ta hjälp av våra experter 
så blir det rätt från början. 
Minskad frustration, färre 
byggstopp och onödigt  
körande får du på köpet. 

BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO

  webshop.pog.se

EXPERTRÅD!
Kom in till någon av våra butiker så  

hjälper vi dig med att välja rätt verktyg  
för ditt projekt. Vi ser såklart till  
att du även får med rätt tillbehör.

PERS VAL
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KOMPLETT TRÄDÄCK SOM ÄR  
FÄRDIGT FÖR AVHÄMTNING

PLANERAT AV TRÄEXPERTER

Ta tillvara på höstens sista vackra dagar. Vårt kompletta 
trädäck är planerat av träexperter, färdigpackat och klart för 
avhämtning. Du kan även beställa det på webshop.pog.se.

Vi under lättar  
d in vardag!

Rejält tilltaget!
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Vi under lättar  
d in vardag!

LÅT DITT NÄSTA PROJEKT BLI LÄTTARE & BILLIGARE

Fler träsorter 
att välja på! 

Priset inkluderar: stomme i hyvl.  
tryckimp. NTR furu 45 x 195 mm  
Klass A, cc 600 mm, grov- 
betong, plintar, FZV trä- 
skruv och rostfri trallskruv.

Besök någon av våra 6 butiker eller  
ring 046-272 50 00 så hjälper vi dig.

Föredrar du att få  
trädäcket hemlevererat?

Komplett pris!
Allt är inkluderat!

Kom in till oss så 
berättar vi mer om 
Grön Trall, Sibirisk 
Lärk och Kebony.

Tryckimpregnerad 
furu, rillad på en sida.  

Blir vackert grå  
med tiden. 

Perfekt till uteplatsen  
oc h uterummet!

FAST TRALLSKRUV OPTI DECK Avsedd för tryckimpregnerat virke. Dubbel gänga 
som håller virket på plats med hjälp av gängorna och inte med skallen.  
Ytbehandling: ZiniC-4. 

NYHET! UPPGRADERA DITT TRÄDÄCKSBYGGE!

Rejält tilltaget!

Smart oc h stort,
4,2x4,8 m!

Grön Tra ll,  
Sveriges van ligaste  

trädäckstyp!

Kebony, utomhus  
livstidsgaranti mot  

röta på 30 år

4,5 x 45, 200 st/pkt 146:-   4,5 x 55, 200 st/pkt 199:-   5,0 x 80, 150 st/pkt 189:-

Vi har ett stort nätverk av  
duktiga, lokala hantverkare.  

Kontakta din butik.

VILL DU HA HJÄLP
MED TRÄDÄCKSBYGGET?
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För dig som gillar arkitektur, inredning och vackra miljöer räcker det ibland  
att bara ta en tur i den närmsta omgivningen. Skåne bjuder på mycket inspiration!  

I Flyinge, 10 minuters bilresa från Lund hittar man nyöppnade Gastro Gaspari  
och en trio som vågat satsa på sin restaurangdröm.

PÅ SPANING I FLYINGE
MAT OCH MILJÖ SOM LYFTER DET LOKALA
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För de flesta är Flyinge mest känt för Flyinge 
Kungsgård, det anrika centrat för hästsport  
och avel som kan uppvisa en nästan tusenårig  
historia. I den här delen av Skåne är  
omgivningarna hänförande, så här års dignar 
äppelträden av solmogen frukt och i hagarna 
ser man hästar som strövar fritt.
 Väl i Flyinge kan man knappast missa 
Gastro Gaspari. Restaurangen ligger inhyst i 
det som en gång var byns gamla smedja. När 
projektet drogs igång för något år sedan fanns 
här mycket att göra, den förfallna byggnaden 
krävde en omfattande och varsam renovering.

Lokala råvaror
Bakom Gastro Gaspari står trion Mathias  
Grönberg, Hanna Madsen och kökschefen 
Mikael Feuk. När vi besöker restaurangen  
möts vi av Mathias och Hanna  
som bjuder på ett välkomnande  
leende. Det är mitt under  
lunchrusningen och sorlet  
når oss redan i dörren. 
Väl inne i restaurangen 

ser vi även Mikael som är i full färd med att  
förbereda dagens lunch: traditionell äggakaka 
med lokalproducerat fläsk. Det öppna köket 
vetter ut mot matsalen och därigenom skapas 
en spännande dynamik mellan gästerna och  
de som arbetar i köket. Menyn baserar sig till 
stor del på de fina lokala råvaror som finns 
runt knuten. 
 – Redan från början bestämde vi oss för 
behandla den gamla byggnaden med respekt 
och ömhet, förklarar Mathias Grönberg. Vi  
ville behålla tidsandan, även i det som är  
nybyggt. Jag har fått mycket hjälp av vår  
lokala bygghandel, PoG Woody Bygg-
handel, med val av material och även 
smarta bygglösningar. Mycket handlar  
om att göra rätt sak i rätt tid så att aldrig  
någon ”bygg-gubbe” blir stående p.g.a.  
materialbrist eller för den delen oklara  
arbetsuppgifter. Det kostar pengar och energi!  
Jag kan verkligen råda er andra som har planer 
på att renovera att ta hjälp, kostar lite i början 
men lönar sig i slutändan!
 Färgerna ger ett luftigt intryck och  
materialen trärena. Det är sparsmakat med 

möbler och ibland möts man av lite  
oväntade detaljer, som skinnfällar 

på stolarna istället för kuddar.  
Tanken är att ge en helhets- 

upplevelse som inkluderar  
såväl det kulinariska 

som miljön. 
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Många gäster kommer förbi med sina egna frukter och frågar 
om vi inte kan ta tillvara på dem. Det uppskattar vi mycket.
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Allt föddes med en tanke
Mathias är en aktiv entreprenör med passion  
för fastigheter och hästar, han är dessutom själv 
bosatt i Flyinge. En dag när Mathias klippte  
gräset framför sitt hus gick grannen Hanna förbi. 
Hanna som är marknadsekonom och har arbetat  
med marknadsföring på P7 blev nyfiken på 
Mathias projekt och pratstunden över staketet  
ledde till att Hanna och Mathias blev kom-
panjoner. Efter att de renoverat den gamla  
övergivna bysmedjan växte nya ideér fram, 
och detta blev startskottet för Gastro Gaspari. 
Den tredje delägaren är kökschefen Mikael  
Feuk. På Gastro Gaspari serveras lunch alla 
dagar utom söndagar. Torsdagar, fredagar och  
lördagar är det kvällsöppet.
 – Varken Hanna eller jag hade någon större 
erfarenhet av att driva restaurang. För oss var det 
därför fantastiskt att Micke valde att bli en del av 
Gastro Gaspari. Han har en gedigen meritlista och  
är bland annat med i Skåne Kulinar som tävlar 
världen över i matlagning. Jag känner att det finns 
en perfekt match mellan Mickes gastronomi och 
den vackra lantliga miljön, förklarar Mathias.

En dag ska vi göra oss förtjänta 
av en stjärna i Guide Michelin.

likheten med de 3 musketörerna är väl inte helt fel,
tre äventyrliga personer som är lite tuffare än genomsnittet.
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likheten med de 3 musketörerna är väl inte helt fel,
tre äventyrliga personer som är lite tuffare än genomsnittet.

Mathias är även passionerad vad gäller materialval.  
Bastun är t. ex. specialgjord med handplockade  
stenar från ett lokalt stenbrott. 
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Det bjuds på mer än mat, dryck och övernattning! För mer info se countrylivingflyinge.se
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Gaspari Lodge
Vägg i vägg med Gastro Gaspari  
ligger Gaspari Lodge som är ännu 
ett av Mathias spännande projekt. 
Denna Bed & Breakfast slog upp 
dörrarna 2014 och är ett inbjudande 
val för den som vill tillbringa natten 
i Flyinge. 
 – Jag är en entreprenör ut i  
fingerspetsarna, berättar Mathias  
ivrigt. Gaspari Lodge var mitt första 
projekt i Flyinge. Nu, två år senare 
står restaurangen färdig. Det är roligt 
att satsa på den här bygden som har 
så mycket att erbjuda. Gensvaret från 
grannar och lokalbefolkningen har 
varit väldigt positivt. 
 Precis som i restaurangen är  
inredningen lantlig men av högsta 
standard. Här sover man gott. Det 
går bra att hyra rum för en dag eller 
att abonnera hela stället under en helg 
eller en vecka. 
 – Det är både privatpersoner  
och företag som söker sig hit,  
förklarar Mathias. Vi arrangerar  
olika sorters upplevelser med fokus  
på mat och dryck. Det är också 
många som passar på att utforska 
närområdet som bland annat bjuder 
på hästsport och fiske.
 Hela Gaspari Lodge andas  
avslappning. Det är vitt och stilrent.  
För den som vill skämma bort  
sig går det bra att svepa in sig i  
en mjuk frottémorgonrock och  
dyka ner i den varma bubbel- 
poolen ute på trädäcket.
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Ditt nästa projekt behöver inte bli så tidskrävande och tungt. Väljer du att  
köpa grundmålat virke så sparar du massor av tid. Och bäst av allt, det är inte dyrare  

att köpa virket grundmålat än det är att köpa färgen och brädorna för sig.

SLIPP EN MASSA JOBB,
VÄLJ GRUNDMÅLAT VIRKE.

MÅLAT MYCKET TRÄPANEL I SOMMAR?

Många känner till att man kan köpa färdigkapat 
virke så att man slipper göra det tunga såg- 
momentet själv. Däremot är det inte lika många  
som känner till att man även kan få det mesta  
virket både grundmålat och även struket en gång  
med i princip vilken kulör som 
helst. PoG Woody Bygghandel 
har en egen målningsmaskin  
vilket gör att vi med kort varsel  
kan måla dina brädor i  
valfri kulör. 
 En annan smart lösning 
är att beställa färdiga staket- 
sektioner som är målade en gång 
med färdigfärg. Sedan är det bara 
att skruva upp det på plats! Prata med våra  
träexperter ute i butik så får du hjälp med  
både materialspecifikationer och leverans.
 Grundmålad och därefter målad en gång  
med den kulör du valt (mellanstruken) ger  

dig inte bara en stor tidsbesparing utan   

även en god ekonomi. Du betalar för virke  

och färg och får målningsarbetet på köpet.  

Montering kan påbörjas direkt man fått virket  

levererat. En del kompletterande arbete  

kommer man dock inte undan.  

Skarvar och ändträ måste natur-

ligtvis målas över. 

 Grundfärg och färdigfärg 

har olika uppgifter för att skydda 

virket. Grundfärgen ska skydda  

träets kärna från röta och mögel,  

samtidigt som den ska utgöra  

grunden för att färdigfärgen ska  

få fäste. Färdigfärgen ska – förutom att göra 

bygget fint – främst skydda mot UV-strålning 

och vara vattenavvisande. Välkommen till 

oss för en enklare vardag där du slipper vara  

beroende av väder och vind.

gör som många proffsbyggare.
använd målningsservice

så sparar du både tid och pengar.
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INTRESSERAD AV MÅLNINGSSERVICE?

046-272 50 00

Vi bryter  
alla färger!

MÅLA SJÄLV?

En rejäl såg  
underlättar

En sågbock gör 

arbetet säkert

Många tycker det här med att 
renovera, bygga om och bygga  
till är fantastiskt kul att hålla 
på med. För er kommer här 
lite tips som kan underlätta ert  
arbete. Lycka till!

SÅ HÄR FUNGERAR  
MÅLNINGSSERVICE:

    LÄS MER OM MÅLNINGSSERVICE PÅ POG
.SE

 

DE
T Ä

R I

NTE DYRARE MED MÅLNINGSSERVICE:-

INGÅR I MÅLNINGSSERVICE:
1.   Virket grundmålas. 
2.   Virket målas i den  

kulör du önskar.

DET HÄR GÖR DU:
1.   Bestäm kulör.
2.   Beställ virke hos PoG.
3.   Du slutmålar själv när 

virket är monterat.

DET HÄR VINNER DU:
• Slipper anpassa  

dig efter vädret.
• Blir snabbare färdig.
• Mindre arbete.

HEMLEVERANS:
• Vi ordnar hemleverans 

mot en avgift.

1. BECKERS PERFEKT AKRYLAT PLUS 
Utevit, 10 liter. 1695:-      
2. DEWALT KAP- & GERINGSSÅG 
DW 770-GP, 216 mm. 3765:-   
3. STANLEY SÅGBOCK 2-PACK 
Hopfällbar. Lätt att transportera. 
Maxkapacitet 340 kg. 915:-
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NU ELLER ALDRIG!

Det ska vara enkelt att komma  
igång med sina byggprojekt! 
Därför kommer vi i år att ha   
”Black Friday” den 25:e november  
i våra butiker. På webshop.pog.se

kommer du att hitta massor  
av exklusiva erbjudanden.  
Mer info om öppettider och 
erbjudanden finns på pog.se  
och såklart webshop.pog.se

SUPERPRISER FREDAGEN DEN 25 NOVEMBER
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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  

verkligheten 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 kvarn- 

hjulet  bestämde sig för att sadla om. 

Han ville testa lyckan genom att öppna en  

alldeles egen bygghandel. Året var 1904 och järn- 

vägen 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 generationsskifte  

stod också inför dörren. Gunnar Gustafssons son, 

Bertil, hade blivit vuxen och 1974 tog han över  

verksamheten. På den tiden sålde man fortfarande  

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  

modernaste byggvaruanläggningarna i sitt slag.  

Världen (eller åtminstone Skåne) låg öppen  

och Bertil utvidgade i rask takt såväl ägorna  

som företaget. Orterna Bjärsjölagård, Hörby och 

AKTIEBOLAGET PERSSON & GUSTAFSSON 

PLANK & GREJOR SEDAN 1904

D

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


