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VÄSTERLANDA. Ett 
relativt anonymt före-
tag i en udda bransch.

Det är långt ifrån 
alla som känner till vad 
Remaljeringsbolaget 
sysslar med.

– Allt fler börjar få 
upp ögonen för vår 
verksamhet och vilka 
pengar man kan spara 
i jämförelse med att 
riva ut ett helt badrum, 
säger Urban Holmquist.

Remaljeringsbolaget restau-
rerar kakel, badkar och golv-
brunnar. 

– Med vår metod kan man 
rädda de fina inbyggda bad-
karen och slippa besväret och 
kostnaderna att riva ut. Dess-
utom sparar vi miljön. Ett 
badkar som rivs ut kan inte 
återvinnas, förklarar Urban 
Holmquist som har tagit över 
Remaljeringsbolagets rättig-
heter i Västra Götaland.

– Folk börjar vakna och 
inse värdet av vår unika 
metod. Vi remaljerar exem-
pelvis ett badkar helt färdigt 
på en dag. För kunden är det 
bara att vänta i tolv timmar, 
sedan kan badrummet eller 
tvättstugan tas i anspråk igen. 
Allt arbete sker på plats, beto-
nar Urban.

Det så kallade ROT-avdra-
get har givit en uppsving för 
branschen. Ett badkar som 
kostar cirka 8 000 att remal-
jera kostar med avdraget 5 
200 kronor.

– Vi lämnar 30 års garan-
tier på våra arbeten. Nu är det 
inte enbart remaljering som 
vi sysslar med utan vi gör även 
utrivningar samt kakelarbe-

ten, säger Urban.
Urban Holmquists kund-

grupp består av både företag 
och privatpersoner, som åter-
finns från Strömstad i norr till 
Falkenberg i söder.

– Jag huserar på skolor, 
dagis, hotell och bostadsrätts-
föreningar för att ge några ex-
empel. Lägg därtill alla pri-
vatkunder.

Hur ser du på framtiden?

– Det ser positivt ut. Just 
nu håller jag på att anställa 
en person i företaget och om 
fem-sex år hoppas jag kunna 
överlämna en lagom stor 
verksamhet till mina barn, 
avslutar Urban Holmquist.

Remaljering sparar tid och pengar
– Unik metod för att restaurera kakel
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Remaljeringsbolagt har utarbetat en metod som åtgärdar 
problem med golvbrunnar, avloppsrör under badkar och bot-
tenventiler. Urban Holmquist från Västerlanda innehar rät-
tigheterna i Västra Götaland.

LÖDÖSE. 4-7 novem-
ber arrangeras Hem & 
Villa-mässan i Göte-
borg.

Lilla Edets kommun 
kommer att finnas 
representerade.

– Vi kommer att 
bygga vår monter kring 
varumärket Lödöse 
– gott om tid, berät-
tar Monica Skorupa, 
kommunikatör på Lilla 
Edets kommun.

Lilla Edets kommun har varit 
representerad på Hem & Vil-
la-mässan ett par gånger ti-
digare. Förra året stod man 
över arrangemanget, men nu 
är förberedelserna inför årets 
event i full gång.

– Vi tycker att vi har ett bra 
koncept att bygga på. Givet-
vis ska vi försöka sälja in hela 
Lilla Edets kommun, men 
tyngdpunkten ligger på att 
försöka plantera varumärket 
Lödöse – gott om tid, säger 
Monica Skorupa.

– Montern kommer att 
bli riktigt proffsig. Väggarna 
målas i den gröna färg som 

profilerar Lödöse – gott om 
tid. Det kommer att bli ett 
fönster med gardin som ska 
symbolisera utsikten över 
Ekeberg.

När Lödöse – gott om tid 
lanserades i somras skedde 
det med hjälp av t-shirtpryd-
da ungdomar som serverade 
kaffe och kanelbullar på olika 
platser i Göteborgsregionen. 
Tanken är att få till stånd ett 
liknande upplägg i Svenska 
Mässan.

– Det gäller att attrahera 
besökarna och få dem till vår 
monter, fastslår Skorupa.

Fjolårets mässa tilldrog sig 
24 000 gäster och arrangören 
hoppas på ännu fler besökare 

den här gången.
– Vi hoppas få in många in-

tresseanmälningar från folk 
som kan tänka sig att bosät-
ta sig i vår kommun. Som-
markampanjen gav ett posi-
tivt gensvar.

De sex argumenten för 
Lödöse – gott om tid är:

• Ny järnväg, 22 minuter 
till Göteborg

• Ny motorväg
• Pengar över, bra tomter, 

bra hus
• Nära skola, förskola, ak-

tiviteter
• Vi nyttjar naturen
• Vi hinner baka bullar

JONAS ANDERSSON

”Lödöse – gott om tid” profileras 
på Hem & Villa-mässan

Lilla Edets kommun kommer att finnas representerade på 
Hem & Villa-mässan i Göteborg, 4-7 november. Lödöse – gott 
om tid är varumärket som ska profileras.

JULBORD & RESTAURANG
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BOKA DITT 
JULBORD 
HOS OSS!

10

Grötfrukost 
lunch

Jessica med personal hälsar 
er välkomna!

ÖPPET:
Mån-fre 8-17 RESTAURANG 

GRÖNNÄSGrönnäs, vid E45, 
(f.d Motel Göta Älv)

&

Boka bord i tid!
Jonas: 0734-04 04 79
Michael 0706-98 00 32
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