Teman VÅREN 2018
Vecka 4 – UPPVÄRMNING | Utgivning 27-28 jan

Deadline 10 jan

I ett energitema med inriktning på uppvärmning går vi igenom olika typer
av värmepumpar, vad man ska tänka på när man byter värmeanläggning
och hur man spar energi i villan.

Vecka 8 – KÖK & BAD | Utgivning 24-25 feb

Deadline 7 feb

Köket och badrummet är de största och viktigaste renoveringsobjekten
hos våra läsare. I ett inspirerande tema berättar vi om årets kök- och badtrender, nya funktioner, inredningstips och hur man kaklar om.

Vecka 12 – FÖNSTER & DÖRRAR | Utgivning 24-25 mars Deadline 7 mars

I temat om Fönster & Dörrar bjuder vi på inspirerande artiklar om trender,
råd och jämförelser. Vi ser även över husets skalskydd för att skydda våra
hem från sommarens inbrottstjuvar.

Vecka 17 – UTEMILJö | Utgivning 28-29 april

Deadline 11 april

I årets utomhustema bjuder vi våra läsare på inspirerande artiklar om
trender, enkla gör-det-själv projekt och praktiska trädgårdstips. Intresset
har aldrig varit större för att bygga till och göra om i trädgården.

Vecka 21 – MÅLA & fixa HUSET | Utgivning 26-27 maj Deadline 9 maj

I sommar ska många av våra läsare måla staket, fönster eller hela huset.
Vilka är de trendigaste färgerna? Får man byta färg på huset? Detta och
mycket annat svarar vi på i temat där vi visar hur man förbereder, grundar,
målar och underhåller huset.

Vecka 24 – fritidshuset | Utgivning 16-17 juni

Deadline 30 maj

Vi går igenom allt som kan behövas göras ute på landet i sommar. Måla om,
snickra, klippa gräsmattan, bygga ny altan, grilla, läsa en bok i skuggan. Att
slappna av i sommarstugan kan ha olika betydelser för oss.

Teman hösten 2018
Vecka 27 – fritidshusextra | Utgivning 2 juli

Deadline 7 jun

I början av juli flyttar många villahushåll ut till landet. Då går Villa Aktuellt som
enda tidning ut till samtliga fritidshus i Stockholms län. Vi blandar byggråd
och boendeekonomi med tips om smultronställen och goda sommarrecept.

Vecka 34 – KÖK & BAD | Utgivning 25-26 aug

Deadline 8 aug

Köket och badrummet är de största och viktigaste renoveringsobjekten
hos våra läsare. I ett inspirerande tema berättar vi om årets kök- och badtrender, nya funktioner, inredningstips och hur man kaklar om.

Vecka 39 – hem & villa | Utgivning 29-30 sep

Deadline 12 sep

De flesta som besöker Hem & Villa läser Villa Aktuellt och därför gör vi en
stor mässguide som en del av Villa Aktuellt vecka 39. Tidningen delas även
ut till besökarna på mässan.

Vecka 43 – energi | Utgivning 27-28 okt

Deadline 10 okt

Innan kylan på allvar kr yper in på husknuten har vi ett stor t energitema
där vi går igenom olika typer av värmepumpar, rådfrågar energirådgivare om vad man ska tänka på när man ska byta värmeanläggning och
var man hittar energitjuvar.
Vecka 47 – inredning | Utgivning 24-25 nov

Deadline 7 nov

Enligt Sifo är hela 91 % av Villa Aktuellts läsare mycket intresserade av
inredning och i november vill många passa på att göra om hemma. I ett
badrumstema bjuder vi på artiklar om på badrumstrender och tips om
spännande detaljer.

