
www.tidning.netMunkedal – mer av livet18 www.tidning.net Munkedal – mer av livet 19

Steiner Hasselöf har sedan i maj tagit 
över Munkedals sotningsdistrikt.
Verksamheten fortsätter som förut 
även om lagstiftningen vid brandsyn 
är ny.
 
I januari förra året trädde den nya lagen om 
skydd mot olyckor i kraft. För fastighetsägar-
na innebär detta inte någon större förändring, 
förutom att en utökad brandskyddskontroll 
skall göras på samtliga fastigheter med någon 
form av eldstad.

– Det är nog inte många av alla berörda 
fastighetsägare som känner till vad den nya 
lagen betyder för deras egen del, säger sotar-
mästare Steiner Hassellöf.

Den brandskyddskontroll som skall göras, 
syftar till att upptäcka fel och brister i anlägg-
ningen för att förebygga skador på människor, 

Ny sotarmästare i Munkedal

Sotarna i Munkedal: Janne, Steiner och Ste-
fan.

egendom och miljö till följd av brand.
Enligt den nya lagen har ägare eller användare 
av en fastighet det primära ansvaret för sitt 
eget brandskydd. Vilket betyder att mycket 
av ansvaret flyttats över från kommunen till 
den enskilde.

– Vi kommer att gå ut med information 
senare i sommar till samtliga hushåll om vad 
som gäller för deras fastighet och hur ofta de 
skall kontrolleras.

Fastighetsägare som känner sig osäkra kan 
kontakta sotarna på 0524-103 51, säkrast mel-
lan kl. 06.30-07.30, eller lämna meddelande 
på telefonsvararen. Man kan även ringa kom- 
munens räddningstjänst.
 
Engagemang i arbetet
Vad är det då som gör att Steiner tar över an-
svaret för sotningsdistriktet i egen regi?

– Jag känner för att driva det själv och jag 
har engagemanget och viljan att utveckla mig 
själv och verksamheten. God hjälp i vårt dag-
liga arbete har jag i mina erfarna medarbetare 
Stefan och Janne. 

Steiner uppmanar alla som förändrar sin 
uppvärmning eller byter värmekälla i fastig-
heten att höra av sig till sotarna.

– Jag brukar jämföra det med att besiktiga 
bilen. Det handlar om brandsäkerhet och god 
ekonomi att ha en bra värmeanläggning.
Vad gäller sotning av eldstäder och rökkana-
ler kan man generellt säga; en oljepanna en 
gång/år, en pelletspanna två gånger/år och en 
vedpanna tre gånger/år.

Munkedals Sotningsdistrikt
Tel/Fax (kontor): 0523-374 50

Tel/Fax: (verkstad): 0524-103 51

Dingle Glasmästeri bär numera 
titeln Årets Företagare i Munkedal. 
Stor del i framgången är produk-
tion, marknadsföring och installa-
tion av uterum.

Dingle Glasmästeri står på fyra stabila 
och likvärdiga ben, förutom traditionellt 
glasmästeri även bilglas, uterum och 
fasader

Företaget ägs gemensamt av Lasse Sa-
vik, Tobias Horst och Leif Karlsson och 
utför alla förekommande arbeten inom ett 
traditionellt glasmästeri. Dingle Glasmäs-

Årets Företagare

Idrottsvägen 2
Tel: 0524-408 65 • Fax: 0524-408 74

info@dingleglasmasteri.se

teri är auktoriserat bilglasmästeri och by-
ter årligen ca 1 400 bilrutor för alla slags 
bilmärken. Dessutom lagar man bland an-
nat stenskott och stöldmärker. Kunderna 
erbjuds kostnadsfri lånebil.

Dingle Glasmästeri satsning på varm-
bonade uterum i glas och aluminium, 
i samarbete med det tyska varumärket 
Schüco, växer. Resultatet blir under-
hållsfria vinterträdgårdar med valfria 
skjutpartier och färgsättning. Visningslo-
kalerna är öppna mån-fre kl. 7-17. 
Öppet Hus håller företaget lördagen 
den 16 juli kl. 10-14.

AB Sjöbloms Betongprodukter har 
ett rikt utbud av kant- och mursten 
som ger din trädgård karaktär och 
gör att du kan utnyttja din trädgård 
på ett bättre sätt.

Företaget i Rom väster om Dingle, med 
anor från 20-talet, producerar framför 
allt byggblock - balkar och fundament 
- i leca och betong för villa och industri-
byggnader. Parallellt importeras mur- och 
kantsten.

– För privatpersoner har vi marksten 
i en mångfald färger och former och vi 
säljer marknadens mest sålda mursystem; 
keystone. Dessutom är lecakulor under-

Från Rom till London

Tel: 0524-407 75 • Fax: 0524-421 46
sjoebloms@sjoebloms-betong.se

skattade som jordförbättrare och mark-
täckare, säger delägare Bo Sjöblom.

Bland övriga produkter kan nämnas 
offentliga toaletter i betong – en exklusiv 
produkt som man kan skåda på såväl Pi-
cadilly Cirkus som vid kommande olym-
piastadion i Peking.

AB Sjöbloms Betongprodukters utställ-
ning är öppen vardagar kl. 7-17, eller efter 
överenskommelse.  

AB Sjöbloms Betongprodukter

Allt inom byggnadsmåleri

Sven-Olof Karlsson mobil: 0705-47 12 70

Vi sätter färg på Munkedal

Allt fler hittar till Folkets Hus i 
Munkedal.

– Bokningarna ökar hela tiden. 
Vi tar emot grupper från hela 
regionen, säger föreståndare Bo 
Liljenor.

Folkets Hus i Munkedal, helt handikapp-
anpassat med modern konferensutrust-
ning, bedriver en bred verksamhet från 
biovisning och endagarskonferenser till 
festtillställningar för upp till 450 perso-
ner. Det geografiska läget mitt i Bohuslän 
uppskattas av många regionförbund och 
numera är Folkets Hus den enda större 
samlingslokalen i Munkedal.

Folkets Hus, som även inhyser två 

Omtyckt mötesplats
dagisavdelningar i källarplan, har fem 
samlingslokaler för uthyrning.

– Vi erbjuder alltid hemlagat till våra 
gäster och vi tillverkar smörgåstårtor, 
festplankor och smörgåsar på beställning 
för minnesstunder, kalas och liknande. 
Vi har även uthyrning av bord, stolar och 
porslin till ert kalas.
 

Tel: 0524-100 51 • Mobil: 070-523 42 27
Fax: 0524-718 52

bosse@folketshusmunkedal.se
www.folketshusmunkedal.se

Varuhuset med allt möjligt!
Stort sortiment inom 
gardintyger och 
gardin tillbehör.

Brett sortiment på 
glas och porslin.

Stort urval på hem-
textil, mattor och
presentartiklar.

Dam- och herrkläder 
samt underkläder

Allt till låga priser! Välkomna hälsar
Kristina och Manne med personal!

Familjeföretaget Hagbergs VVS AB 
har i tre generationer och i över 40 
år verkat från Dingle.

– Vi ser att allt fler konverterar 
till berg- och luftvärmepumpar på 
grund av de höga olje- och elpri-
serna, säger Ingemar Hagberg.

Hagbergs VVS AB har en mycket bred 
verksamhet, med allt från stor lagerhåll-

Tel: 0524-406 02 • Fax: 0524-40 107 • Mobil: 0705-43 07 81/82
info@hagbergsbyggovvs.se • www.hagbergsbyggovvs.se

ning och försäljning av VVS-material, 
badrumsinredningar och värmepumpar 
till service, reparationer och nyinstal-
lationer.

Butiken på Strömstadsvägen i Dingle är 
öppen måndag och onsdag kl. 17-19.
Hagbergs VVS AB anlitar Bentone AB 
som huvudleverantör. Bentone AB tillver-
kar bl a värmepannor och värmepumpar 
under varumärket CTC.

Billigare husvärme


