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Riddar Kyl AB i Stenkullen verkar 
inom kylanläggningar, värmepumpar 
samt luftkonditioneringar för bilar.

– Allt fl er företag och privatpersoner 
upptäcker fördelarna med ett behagligt 
inneklimat och lägre värmekostnader, 
säger Ulf Nyberg företagets ägare.

Med ett stigande oljepris och oroliga elpriser 
är det allt fl er som konverterar till bergvärme 
eller kompletterar med luftvärmepump. En in-
vestering som betalar sig fortare än man tror.

– Installering av bergvärmeanläggningar 
är det segment som vuxit snabbast de senaste 
åren, framför allt för privatmarknaden. Vi 
utför även service och reparationer på anlägg-
ningarna och kan komplettera med frikyla om 
sommaren vilket ökar verkningsgraden på 
anläggningen.

I en tid där energifrågorna kontinuerligt 
Tel: 0302-242 60  •  Fax: 0302-242 66
info@riddarkyl.se  •  www.riddarkyl.se

Lokal partner inom kyla och värme
är i fokus känner Ulf att han gjort rätt som 
satsat på sitt företag i Lerums Företagspark 
Stenkullen.

– Vi verkar inom en bransch med mycket 
goda framtidsutsikter. Genom att kunna pro-
jektera och installera totallösningar för värme 
och kyla i fastigheter hoppas vi vara extra in-
tressanta på marknaden. Dessutom har vi sat-
sat på utomordentlig service och hög kvalitet, 
säger Ulf som startade företaget 1987.

Det målmedvetna arbetet har inneburit att 
företaget idag är branschledande i Lerum.

Ackrediterat av Swedac
Bland Riddar Kyls kunder kan nämnas 
Lerums kommun med vilken företaget har 
ramavtal för kommunens skolor och försko-
lor. Riddar Kyl har även service- och kon-
trollavtal med fl era företag inom bland annat 
restaurangbranschen.

– Vi ser också en ökad servicemarknad av 
AC i bilar. Luftkonditionering är snart stan-
dard i alla nytillverkade personbilar.
Riddar Kyl AB, med sju medarbetare, är ack-
rediterat kontrollorgan av Swedac för kontroll 
av kyl- och värmepumpsanläggningar.

  

Vattenpalatset har fräschat 
upp anläggningen i sommar 
och storsatsar i höst på att kva-
litetssäkra verksamheten. Vat-
tenpalatset har något för alla.

Event-verksamheten på Vattenpalat-
set konsolideras, kvalitetssäkras och 
utvecklas i höst. Morgonbaden (kl. 
06.30-09.00) tisdagar, torsdagar och 
fredagar fortsätter, med frukostbuffé 
tisdagar och fredagar.

– Nytt för i höst är ryggvatten-
gympa på torsdagar, säger Mathias 
Hagberg, verksamhetsansvarig.
Onsdagskvällar är fortsättningsvis 
vuxenkväll, liksom att söndags-
kvällarna är avsatta för damerna. 
Dessutom kommer massörer att vara 
på plats vid varje event för förbokad 
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massage, även helkroppsmassage.
– Besökarna kommer att märka av 

en hel del nyheter i höst.

Simskola när som helst
Simskolan, som Vattenpalatset dri-
ver i egen regi, fortsätter i höst med 
ökad tillgänglighet.
Mathias förklarar:

– Vi börjar med öppna anmäl-
ningsperioder i höst. Det innebär att 
anmälan kan göras kontinuerligt och 
att vi erbjuder löpande kurser för så-
väl småbarn som vuxna.
Intresserade kan gå in på Vatten-
palatsets hemsida eller kontakta 
simskoleansvarige Therése Meyer.

Badrock åter
Efter succén med Badrockskväll i 

våras kommer Vattenpalatset även i 
höst att erbjuda Lerums gymnasie-
ungdomar disco och rockkonserter 
i badet, lördagarna 1 oktober och 19 
november.

– Det fi nns ett underskott i nöjes-
utbudet för studenter i den åldern. 
Det känns bra att vi kan erbjuda ett 
alternativ som ungdomarna dess-
utom upplever som attraktivt. Det 
här är inget vi tjänar pengar på.

Badrock är ett samarbete med 
Kulturskolan i Lerum och är helt 
drogfritt. Biljetter kan köpas på Vat-
tenpalatset eller på gymnasieskolan 
och kostar 40 kronor vid förköp.

Vattenpalatset utvidgar verksamheten

Mer drag än någonsin i 
Vattenpalatset i höst.

Snabbt växande företag i nyutbygg-
da egna lokaler. Riddar Kyl har vuxit 
kraftigt de senaste åren. På bilden 
företagets ägare Ulf Nyberg. 

Syns ditt företag? 
Kanske dags att påminna omvärlden 
om er existens. Har du inte tid? 
Det har vi. Och kompetensen!

Visst är det lättare att jobba med bra 
trycksaker och reklam i bakfi ckan? 
Ett gott första intryck ligger kvar. 
Kunderna kanske fi nns där ute men vet inte 
om era fördelar. Grafi sk Konsult produce-
rar tidningar över hela landet men vi gör 
även annonser, nyhetsbrev, reklamblad, 
produktblad, kundtidningar m.m.

Camilla Christiansson, reklamproducent 
och Stefan Larsson, copywriter och foto-
graf vill hjälpa ditt företag att synas bättre.

Grafi sk Konsult hjälper dig med text och bilder, 
om det behövs, och sköter kontakten med
tryckeriet. 

Dags för ett fräscht utskick till era kunder?
Reklamproducent Camilla Christiansson 
har många års erfarenhet av design- och 
layoutarbete.

– Vad kännetecknar en bra reklambroschyr?

– Att bild och text harmoniserar. Att det fi nns 
en balans i utformningen. Jag tycker det är 
viktigt att hålla nere textmängden, att våga låta 
en kärnfull kort text tala, snyggt förpackat.

– Missar man inte viktig information då?

– En broschyr, till skillnad från en innehållsbe-
skrivning eller ett användarblad, kan inte vara 
heltäckande i sin information. Den ska, liksom 
ett produkt- eller reklamblad, locka till att söka 
mer. 

– Vad är det vanligaste felet med en 
reklambroschyr?

– Att man inte vågar göra den personlig och 
lättsam.

– Varför ska man som liten eller medelstort 
företag anlita Grafi sk Konsult?

– Vi har under åren haft många storföretag i 
Sverige som kunder, det har gett oss erfaren-
het. Vi tror på en bra personlig affärsrelation 
där vi sätter oss ned med våra kunder och till-
sammans skapar ett gott resultat. Kunden ska 
få bästa resultat till minsta möjliga ansträng-
ning. Dessutom har vi en platt organisation 
vilket gör att vi kan ge en bra prisbild.
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