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Juli Människorna, nyheterna, husen.
Redaktör Louise Törnqvist louise.tornqvist@viivilla.se

entré

Prisras på solel
Det blir allt intressantare för villaägare att inves-

tera i solel. Anledningen är kraftigt sjunkande sol-
cellspriser och möjlighet att söka 45 procent 

i investeringsstöd, samtidigt som såväl 
nätägare som elhandelsbolag förbättrar 
villkoren. Leverantörer och mer informa-
tion hittar du på branschorganisationen 
Svensk Solenergis hemsida: 
www.svensksolenergi.se

Lars Andrén, Expert på solenergi, 
Vi i Villa

Sjösätt hela 
sommaren
Blått hav och blå himmel 
inspirerar oss till en marin 
inredning.

Skydda dig mot 
 ovälkommet besök

Semestern står för dörren och många lämnar 
hemmet för flera veckor. Hur ska man bäst se till 
att allt står kvar när man kommer tillbaka?

K ent Pira är f.d. polis och 
driver nu som säkerhets-

konsult företaget SafeE. Han 
har bland annat i sitt tidigare 
arbete genomfört en studie av 
ett antal kriminella som speci-
aliserat sig på bostadsinbrott. 
Syftet med studien var att ta 
reda på hur gärningspersoner 
tänker och gör före, under 
och efter ett bostadsinbrott 
och varför en bostad blir ett 
inbrottsobjekt.

- Larm, grannsamverkan 
och mycket människor i 

rörelse i området fick alla höga 
värden av de intervjuade som 
avskräckande faktorer, säger 
Kent Pira.

– Nyckeln till ett säkert hem 
är att begränsa tillfällighe-
terna för en inbrottstjuv och 
samtidigt öka den mänskliga 
närvaron, till exempel genom 
grannsamverkan. Man bör 
heller inte skylta med att man 
har ett välbärgat hem.

Läs hela intervjun på 
viivilla.se

Bomullspläd, Dauville, 

399 kronor, Åhléns.

Kylväska för 

lådvin, 179 

kronor. Box-

in-bag, www.

lacave.se

Aqua blå 2-delset i kammad bom-

ullspercale, 1 495 kronor. Mille Notti.

Sittdyna, 

79.50 kronor. 

HM Home.

Servis Trivsam, 19-129  kronor. Ikea.

Livboj 50 cm, 

385 kronor. 

 Sjobutiken.se

Att göra i 
sommar 

(om du vill)

1/  Kika in i 
tusen träd-
gårdar
Den 12 augusti 2012 håller 
Tusen trädgårdar i hela 
landet öppet för besökare 
klockan 10-17. Arrangörer 
är Gunnel Carlsons Träd-
gårdsriket, Riksförbundet 
Svensk Trädgård och Stu-
diefrämjandet. Läs mer på 
www.tradgard.org

2/ Nytt taxe-
ringsbeslut
Den 30 juni 2012 kommer 
de nya taxeringsbesluten.
Den maximala fastighets-
avgiften är 6 825 kronor. 
Mer än så betalar ingen 
villaägare.

3/ Gå på loppis
I sann återbruksanda kan 
du besöka någon av Sve-
riges alla loppisar i som-
mar – så klart både för att 
fynda eller sälja. Några bra 
samlingssajter är:
www.svenskaloppisar.se
www.loppis.se
www.stockholmsmark-
nader.se 
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