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Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirations- och nyttomagasin för 
människor som vill bo i eget ägt boende i Alingsås och 
Lerums kommuner. Tidningen ger idéer och kunskap om 
att leva och bo i hus. Och roar, inspirerar och förenklar för 
husägare i Lerum och Alingsås. 
Gård & Villa samarbetar med Villaägarna vid Säveån.

För annonsering kontakta:
Marknadsansvarig Anders Jasphe: 0738-55 31 21
anders@gardochvilla.se

GårdVilla&

Villaägarna Skaraborg

Johan Camp
Ordförande
Villaägarna vid Säveån

GårdVilla&

Nu börjar vädret sakta gå mot som-
maren. Hoppas på en varm och 
skön period ute i trädgården.

I veckan anlade vår nya medarbetare våra 
gräsmattor, en robotgräsklippare. Vilken 
njutning det är att sitta i solstolen och se 
på medan den arbetar. Skönt att slippa allt 
motorbuller från vår gamla trotjänare som 
nu har fått parkera i vedboden.
Nu tar vi ledigt under sommaren och har 
redan nu planerat in en del aktiviteter 
under september som vi återkommer till 
efter sommaren. Det blir aktiviteter i alla 

våra ingående kommuner, Alingsås, 
Lerum och Partille.
Vår Villaägarmässa Bo & Energi i Gråbo 
återkommer den 24 mars 2018.
På vår hemsida finns alltid den senaste 
informationen och där finns även vårt 
bokningssystem om du önskar hyra en av 
våra släpvagnar.
Skriv gärna till oss i styrelsen om du 
önskar att vi arrangerar något speciellt 
föredrag eller annan aktivitet. Det är ni 
medlemmar som bestämmer.
http://www.villaagarna.se/Lokalt/Vast/Lo-

Ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se,
Säte: Gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde

Layout och grafisk form: Reko Reklam,
Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Villaägarna vid Säveån

kalforeningar/Villaagarna-vid-Savean/
Till sist vill jag önska alla våra medlemmar 
en riktigt skön sommar och 
ett lycka till med alla 
era projekt.

Vi ses!

Äntligen sommar!

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se
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Styla gården och boosta värdet om 
du ska sälja. Funkar det? Javisst. 
Fast med helt andra verktyg än vid 
försäljning av villa eller bostadsrätt.

Så här ökar du värdet på gården om du ska sälja

Läget är som alltid en opåverkbar 
värdefaktor. Men därutöver finns 
åtgärder att vidta.

– Vissa gårdar har stora marker utan 
byggnader, andra har byggnader men 
mindre mark. Här gäller att ju större 
marker man har, desto mer vikt bör läggas 
på att göra insatser på just sina marker, 
säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF 
Konsult. 
 Låt en besiktningsman göra en munt-
lig besiktning av mangårdsbyggnaden. 
Åtgärda enkla fel men fusklaga inte. Om 
du renoverar före försäljningen så gör det 
som om du skulle bo kvar. Välj inte de 
enklaste och billigaste materialen. Måla 
ekonomibyggnaderna vid behov. Städa 
dem och marken kring gårdscentrum. Kör 
iväg skräp och bråte. Klipp gräs och frukt-
träd samt röj fram eventuell utsikt.
Röj och grusa dina markvägar. Se till att 
skogsvården inte släpar efter. Plantera, 

hjälpplantera och röj. Märk ut gränserna 
ihop med rågrannarna. Kontakta lant-
mätare om du är osäker. Vänta med att 
slutavverka och gallra. Köparen vill kunna 
avverka något snart efter köp. Det höjer 
betalningsviljan. Skogsbruksplanen är 
viktig för en ny ägare. Upprätta en om den 
saknas. Frigör fastigheten från arrenden 
och nyttjanderätter. Köparen vill oftast 
bestämma brukandet själv.

Gård & Villa som pappersmagasin är 
tillbaka i augusti igen. Följ oss under 
sommaren på www.gardochvilla.se. 

Och gör som Inga-Lill beskriver i träd-
gårdsreportaget längre fram 
i denna tidning: 
Bejaka slumpens 
möjligheter!

BO-KVAR-KÄNSLA. 
Renoverar du före 
försäljning så ta inga 
genvägar. Gör det 
med känslan som om 
du skulle bo kvar. Det 
skapar förtroende. Ta 
inga genvägar. Det 
lyser igenom och kan 
få motsatt effekt.

HÖGRE FÖRSÄLJNINGSPRIS. Sälja gården? Bortser 
man från läget, som är en viktig värdepåverkande 
faktor men som är svår att påverka, finns åtgärder 
du kan vidta för att boosta värdet på din gård.

Tjäna pengar på att hyra ut huset

Är du ägare till ett sommarställe 
har du förmodligen redan funde-
rat på hur många dagar om året 

huset egentligen utnyttjas, och om det är 
möjligt att hyra ut då du själv inte är där. 
Vad man kanske inte tänker på är att detta 
kan innebära fördelar för hela orten där 

HYR UT. Planerar du och din familj en längre resa 
ger uthyrning av huset ett välkommet tillskott till 
reskassan.

•  airbnb.se
•  blocket.se
•  bostaddirekt.com
•  locationfinders.se

Hitta din hyresgäst
•  novasol.se
•  roster.se
•  samtrygg.se

sommarhuset ligger.
Hyr du ut ditt eget hus för att exempel-
vis bo utomlands under en period gäller 
lagen om uthyrning av egen bostad, som 
har förmånligare regler för hyresvärden. I 
många andra fall gäller vanliga hyresregler 
som innebär t ex att hyresgästen får besitt-

ningsskydd. -Villaägarnas rådgivning kan 
hjälpa dig reda ut vad som gäller för just 
dig, om detta är oklart. Kontaktuppgifter 
på villaagarna.se/radgivning.
Ett lite mer ovanligt sätt att tjäna pengar 
på sin bostad är att låta den vara mil-
jö i reklamfilm, någon tv-serie eller en 
modefotografering. För rätt läge och typ 
av hus kan det inbringa en bra slant i 
"location¬hyra" för bara några få dagars 
användning.

gratis guidade turer 
i simons, karins, gunnels, gerbens, andrés och hannus växtrum i lerum

Lerums sex unika växtrumsplatser 
är skapade av några av Sveriges främsta 
trädgårdsinspiratörer. Gå promenaden mellan platserna 
själv eller följ med på en av våra guideturer som är gratis. 
Promenaden är 3,8 km lång, går utefter Säveån och tar ca 
2,5 timmar med guide. Varmt välkomna!

Guideturer på onsdagar kl 17.00: 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7.
Guideturer på söndagar kl 13.00: 13/8 och 27/8. 

Mer info och vägvisning finns på www.växtrumilerum.se
och i appen Växtrum i Lerum.

Huvudpartner Partner MaterialleverantörArrangör
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Köttskola om styck-
ningsdetaljer och till-
lagning

TA TILLVARA. Lär dig mer om goda styckningsdetal-
jer i Köttskolan.

Fint    fem

Tre husfärger underkända

Det är Folksam som genomför testet hur 
husfärger klarar sig i olika svenska klimat. 
– Generellt sett är våra villakunder djupt 
engagerade i testet och varje vår får vi 
massor av samtal från kunder som vill ha 
hjälp med att göra hållbara val av färg, 
både ur miljö- och kvalitetsperspektiv, 
säger Folksams chef för hållbarhet, Karin 
Stenmar.
 Testresultatet gör att Folksam avråder 

TESTAS. – Att tre färger 
havererar redan efter halva 
testperioden är ett under-
betyg för de berörda till-
verkarna. Att måla om ett 
hus kostar mycket pengar. 
Väljer man undermålig färg 
blir det ännu dyrare, säger 
Karin Stenmar på Folksam.
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Rena linjer

GRAFISK PROFIL. 
Soffa Friends, design 
Alexander Lervik. 
Johanson.

■  Svenskt Kött har uppdaterat sina bro-
schyrer om gris-, nöt- och lammkött. Det 
är en komprimerad köttskola med fakta 
om djuruppfödning, styckningsdetaljer, 
hanterings- och tillagningsmetoder samt 
inspirerande recept.
– Våra nya broschyrer ska ge information 
och inspiration vi vet efterfrågas av kon-
sumenter. Efterfrågan på mer information 
om svenskt kött är stor, framför allt vad 
gäller styckningsdetaljer och tillagning 
av kött, säger Elisabet Qvarford, vd på 
Svenskt Kött.
Varje broschyr är på 24 sidor och inne-
hållet är skrivet för dem som är intressera-
de av mat och kött. Finns på svensktkott.se

Nu är det halvtid i det stora obero-
ende test av utomhusfärgers kvalitet 
som görs 2016-2018. Resultatet visar 
att två av de underkända färgerna 
redan efter ett år passerat gränsen för 
acceptabel mögelpåväxt, medan den 
tredje uppvisar sprickbildning och 
avflagning.

UPPDATERAD. Alvar Aaltos 
Iittalavas från 1936 i ny färg. 
Iittala.

LINJERAD. Streck, 
design Joel Karlsson. 
Örsjö belysning.

I ASKFANÈR. Pendel 
konkret, design Jonas 
Edvard. Örsjö 
Belysning.

från köp av färgsystem där Nordsjö One, 
Bioni Perform och Tranemo Äkta Linolje-
färg är färdigstrykningsfärger.
Det är för närvarande för tidigt att ge 
slutgiltig dom för testets resterande färger, 

men enligt Karin bekräftar halvtidsavläs-
ningen väsentligen resultaten från 2015 
års färgtest.
– De färger vi rekommenderade 2015 på 
folksam.se är fortfarande de bästa köpen.

SMÄCKER. Daybed, design Alexander Lervik. Johanson.

Öppettider:
Måndag - Fredag

9:00 -18:00
Lördagar 

Enligt överens-
kommelse

Vi gör bruduppsättningar, 
hårförlängning, håltagning 
och keratinbehandlingar.

Tel / tidsbokning: 
0302 - 342 51
Går även att boka online på linamaria.se

Semesterstängt v. 27-28
Floda Torg

Vi på djurkliniken 
önskar alla våra kunder 
en trevlig sommar!
            Gustaf med personal

Lerums
djurklinik+ Vi har semesterstängt v 28 - 31

dock har vi alltid jouröppet 
för akut djursjukvård 

Jourtelefon: 0702 - 06 99 08

Torphagebacken 1
443 38 Lerum
Tel 0302 - 162 63
www. lerumsdjurklinik.se

TRIMMER
PÅ KÖPET*

1
BÄST-

SÄLJARE
SEDAN 1995

MED HUSQVARNA
AUTOMOVER* 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115iL
VÄRDE 2.700:–

NR

NYHET!

*Så länge lagret räcker.

INSTALLERAT

OCH KLART!

INSTALLERAT

OCH KLART!

INSTALLERAT

OCH KLART!

INSTALLERAT

OCH KLART!

AUTOMOVER® 420
• Ytkapacitet: 2 200 m2 (+/–20%)
• Kapacitet/timme 92 m²
• Hanterar sluttningar på 45% / 24°

24.400:–
INKL. MOMS

AUTOMOVER® 430X
• Ytkapacitet: 3 200 m² (+/–20%)
• Kapacitet/timme 133 m²

• Hanterar sluttningar på 45% / 24°

30.300:–
INKL. MOMS

AUTOMOVER 440®

• Ytkapacitet: 4 000 m² (+/–20%)
• Kapacitet/timme 167 m²
• Hanterar sluttningar på 45% / 24°

33.800:–
INKL. MOMS

AUTOMOVER® 450X
• Ytkapacitet: 5 000 m² (+/–20%)
• Kapacitet/timme 210 m²

• Hanterar sluttningar på 45% / 24°

41.300:–
INKL. MOMS

Lördagar april, maj, juni, kl. 10–13

Öppet måndag-fredag 8-18  lördag 10-13 (t.o.m juni) 
Juli lördags-stängt
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Kluckar och gurglar det i avloppet? Luktar det illa och rinner undan dåligt? - Då är det 
hög tid att spola!

Helgerna den 27-28 Maj & 3-4 Juni befinner vi oss i ditt område, passa på att boka in en tid du också. Först till 
kvarn gäller.  
Och du! Du vet väl om att du kan använda ROT-avdraget? Det ger dig 30% avdrag på arbetskostnaden.

Just nu!
Får du vattenlarmet Drop Stop 
på köpet! Det ger dig ett extra 
skydd mot vattenskador.

Ring 031- 33 00 500 eller besök www.cleanpipe.se

Pr
isexempel

3.691:-
1-6 spolpunkter

Inkl. ROT-avdrag

juni 2017 juni 2017

Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

En ostupplevelse
värd en omväg.

■  För ett drygt år sedan trädde en ny lag 
i kraft som handlar om kollektivtrafikre-
senärers rättigheter. Den innebär att du 
har rätt till ersättning om bussen är sen. 
Är busslinjen i sin helhet kortare än 15 
mil, gäller detta om resan blir försenad 
med mer än 20 minuter: Du kan antingen 
genomföra resan med en annan transport 
eller fortsätta med den försenade bussen. 
I båda fallen ska du få skälig ekonomisk 
ersättning från bussbolaget. Annan trans-
port kan vara kollektivtrafik, taxi eller 
egen bil. Bedömning av vad som räknas 

FÖR SENT. Enligt lag har du rätt till ersättning vid 
reseförseningar.

som skäligt görs i varje enskilt fall. Om du 
väljer att fortsätta resa med den försenade 
bussen får du avdrag på biljettpriset med 
en bestämd procentsats beroende på hur 
sen resan är.
För längre busslinjer, över 15 mil, är det 
120 minuters försening, inställd eller 
överbokad buss som utlöser följande val-
möjligheter. Du kan då välja att resa med 
den försenade bussen, bli ombokad utan 
extra kostnader eller avstå från att resa 
och få pengarna tillbaka. 
Källa: Konsumentverket.

Är bussen till jobbet för-
senad kan du få ersättning

här
frisör

-frisör joachim buchmann-
Södra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde

0500-41 80 98  |  0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

anno
1995

.se

Catering & delikatessbutiken
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com
Enkelt att ringa: 0511-596 51 

Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.com

Catering & delikatessbutiken
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com 
Enkelt att ringa: 0511-596 51

Fullständigt sortiment finns på
www.kottex.com
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Så här håller du golv-
brunnen ren och fräsch

■  Rengör golvbrunnen då och då. Smuts, 
tvålrester, hudavlagringar, smink och 
hår kan samlas i vattenlåset och golv-
brunnens säte. Det orsakar att vatten får 
svårt att rinna ut. Gör så här: Avlägsna 
golvbrunnssilen. Ta ut vattenlåset. Ren-
gör golvbrunnen, silen och vattenlåset 
noga med diskmedel och skrubbsvamp. 
Återfetta vattenlåsets tätning med t.ex. 
diskmedel. Montera tillbaka vattenlåset. 
Golvbrunnar som sällan används kan 
börja lukta. För att undvika det kan man 
installera ett mekaniskt luktstopp. Samla 
också upp hår innan stråna tar sig ner till 
vattenlåset genom att installera en är en 
hårsil.

STÄDAS. Rengör golvbrunnen regelbundet för att 
undvika stopp.
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■  Hushållsarbete som tvätt, städ, handla 
och matlagning är de vanligaste skälen 
till varför mammor inte prioriterar trä-
ning högre. Det visar en Friskis&Svettis 
undersökning som också påpekar att 1/3 
av kvinnor med barn faktiskt prioriterar 
träningen. 85 % av dem som inte tränar 
skulle dock vilja. Det som hindrar är 
hushållsarbetet och att de vill vara med 
sina barn.
– Fysisk aktivitet är många gånger det som 
håller ihop ett liv med många åtaganden, 

Mammor prioriterar hushållet framför träning

PRIORITERA. Ta med 
barnen på träningen. 
Eller träna själv på 
lekplatsen.

Så här skyddar du igelkottarna från robot-klipparen
■  Undvik att skada igelkottarna med 
robotklipparen genom att ställa in den för 
vila på natten, menar Niklas Tillbrandt på 
STIHL Viking. För det är då igelkottarna 
är ute. Igelkottar kommer vanligtvis inte 
ut förrän vid sextiden på kvällen, med-
an de för det mesta sover och gömmer 
sig under dagen. När under sommaren 
igelkottar får ungar varierar geografiskt, 
men människor uppmanas att vara extra 
försiktiga i juli och augusti. Robotgräs-

därför är det oroande att svenska mam-
mor ska behöva kämpa så mycket för att 
få ihop vardagen med träning, säger Karin 
Nolke Grubbström på Friskis&Svettis. 

SE UPP. En robotgräs-
klippare uppfattas som 
ofarlig av igelkottarna.

klippare finns i olika utföranden. VIKING 
iMow har en låg konstruktion. Därför 
ändrar robotgräsklip-
paren riktning så fort 
den träffar ett hinder 
t ex en igelkott.

Larma på och 
koppla av i sommar.
En åtgärd vid brand är minst lika viktig som ett skydd mot inbrott, så tänker vi på Sector 
Alarm och det är därför vi har valt att arbeta med en larmtjänst där allt ingår från början. 
Ring oss på 0771-80 95 30 eller besök www.sectoralarm.se för att ta del av våra erbjudanden. 
Vi önskar dig en trygg och härlig sommar!



Sven Karlsson växte upp i torpet fa-
miljen bor i, även om det är tillbyggt 
ett antal gånger.

- När jag växte upp fanns här kossor och 
pappa arbetade som körare på Nääs. 
Som 17-åring i mitten av 1960-talet kom 
han som lärling till snickeriverkstaden 
på Nääs. 1983 köpte han företaget. Sven 
byggde ut. I mitten av 1990-talet var det 
som störst.

I Tollered bor tre familjer familjen 
Karlsson på en gård som varit i släk-
tens ägo sedan 1830. Inger och Sven 
Karlsson, två av deras döttrar och två 
av deras barnbarn huserar på gården 
tillsammans med hästar, hundar och 
katter.

GENERATIONSBOENDE. Tre generationer Karlsson bor på hästgården i Tollered. Här omringas Sven Karlsson av dottern Marlene och barnbarnet Jennifer, 
dotter till Susanne.

Familj: : Inger, Jennifer barnbarn som har flyttat in på övervåningen. På gården 
bor också döttrarna Susanne med sonen Albin och Marlene i var sina hus. 
Dottern Tine bor i Ale kommun.
Arbete: Sven driver fortfarande sin snickerifabrik, Nääs Snickeriförsäljning. 
Inger har arbetat som undersköterska. Marlene är filmregissör, Susanne driver 
Portens Gym i Floda med dottern Jennifer och Tine är väktare.
Intressen: Hästar, hästar, hästar, och ibland får Sven utrymme för sina stora intres-
sen handboll och fotboll också.
Projekt som precis är klart: Sven har tillsammans med dottern och ett par 
snickare byggt ett hus på gården till henne och hennes son. Inflyttning skedde i 
slutet av april.
Nästa projekt: En ombyggd paddock.
Drömmer om: Att åka till Karelen och få se hur där ser ut. Har läst mycket om 
krigsåren där. Annars är det trädgården som lockar. Mer blommor, gurkor och 
tomater vore kul.

Vi hälsar på hos Sven KarlssonGenerationsboende hos familjen Karlsson

TExT OcH FOTO  Anna-Karin Jansson
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NYINFLYTTNING. 
Vid vårt besök är det 
bara en vecka kvar 
tills dottern Susanne 
och barnbarnet Albin 
flyttar in i ett nybyggt 
hus på gården.

DIKESTORPARE. Släkten har bott på gården sedan 
1830. Sven visar upp hur det såg ut när han växte 
upp.

TRÄDGÅRDSDRÖM. Det blommar i krukorna, men Sven Karlssons dröm är att få mer tid för trädgården och 
odla blommor, gurkor och tomater.

- Jag sålde verksamheten till en av arbets-
ledarna för några år sedan, men har kvar 
Nääs Snickeriförsäljning själv och arbetar 
med mitt. Vår generation kanske trappar 
ner men vi slutar inte att jobba, konstate-
rar han.
- Förr jobbade jag dygnet runt för försörj-
ning. Nu gör jag det för att det är roligt.
 Egentligen ville Sven bli slöjdlärare eller 
historielärare, men det krävde studier och 
det var han inte så intresserad av. Det blev 
yrkesutbildning och arbete som lärling 
istället.
 Historieintresset har han kvar. Han gillar 
lokalhistoria men andra världskriget är ett 
stort intresse.
- Jag skulle vilja åka till Karelen. Jag har 
läst om krigsåren. Finnarna är fantastiska 
fighters. Jag skulle vilja se hur det ser ut 
där.

 Sven Karlsson är en föreningsmänniska. 
Fotboll och handboll tog mycket av Svens 
tid när han var yngre. Under 22 år var han 
handbollsmålvakt i Floda HK, men lade av 
när han fyllt 43 år. 
 Föreningslivet har spelat stor roll också 
utifrån hans företagande. Sven Karlsson 
har varit ordförande i FFLK, Företagsför-
eningen i Lerums kommun i två omgång-
ar. Först fyra år i slutet av 1980. I början 
av 2000-talet var det dags igen, och han är 
fortfarande ordförande.
- Jag undrade varför när de ville välja 
mig en gång till, och fick svaret att jag ju 
känner varenda människa. Det blir många 
kontakter med kommunen, och jag gillar 
det. Då arbetar man för utveckling för 
företagarna.
 Det som kom att ta över i mitten av 
1980-talet var hästsporten. 

- Döttrarna spelade fotboll, men så börja-
de de rida. Snart hade de var sin häst här 
på gården, och på den vägen är det. Det 
blev ett stort intresse också för Inger och 
mig, berättar Sven, även om han själv inte 
rider. Tre gånger har han suttit upp, och 
det är alldeles tillräckligt. 
 Han har engagerat sig på annat sätt, i 
skötsel av hästar hemma, byggande av 
paddock och stall och annat dagligt arbe-
te, men också föreningsmässigt – förstås. 
Sven är på sitt tredje decennium i styrel-
sen för Nääs Ryttarförening, han har varit 
lagledare i femton år, och biträdande i 
fyra. Dessutom anläggningsansvarig i fyra 
år och tävlingsansvarig i nitton. Han har 
varit med som ledare i 26 tävlingar i SM, 
gått vidare till 16 SM-finaler och coachat 
fram till 4 lagguld. Men det är hustruns 
förtjänst att döttrarna tävlat med hästarna, 

betonar han.
- Jag har haft ett bra liv och jag har mycket 
kvar att ge. Jag gör det jag tycker är roligt 
idag, både i föreningslivet och i företaget, 

konstaterar Sven nöjt. Vila? Nej, då mår 
jag inte bra, säger han bestämt, och återgår 
till sista snickeriarbetena på dottern 
Susannes nya hus.
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Inget förknippas mer med grillat än en saftig köttbit. Och 
när Paul Svensson väljer kött kollar han fetthalt och köttets 
insprängda fett. Det är nämligen helt avgörande både för 
smak och resultat.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Jakob Fridholm

Allt blir gott 
grillat så enkelt är det TÄNK PÅ. – Det är viktigt att råvarorna är jämnstora när du gör grillspett.

Rödvinsmarinerad rostbiff
10 spett
1 kg rostbiff
salt och svartpeppar
koriander, färsk

2 dl rödvinsmarinad:
2 dl rödvin
½ rödlök
4 lagerblad
½ rosmarinkvist
1 vitlöksklyfta
1 tsk nymald svartpeppar

Blötlägg träspetten. Hacka och blanda marinaden.  Låt stå i 
15 minuter innan marinering. Putsa rostbiffen fri från hinnor 
och senor. Skär ner köttet i kuber, 2 x 2 cm. Trä upp så att hela 
spettet blir täckt. Låt marinera. Helst över natten. Salta, pepp-
ra och grilla över het, röd glöd. Snurra på spetten för en jämn 
grillyta runt om. Det går fort, några minuter så är de klara. 
Toppa med skuren koriander och ät direkt från spettet.

Entrecôte med tartarsås 
4 portioner
4 skivor (ca 600 g) entrecôte                           
8 msk tartarsås
4 skivor levainbröd/surdegsbröd
2 timjankvistar
persilja, hackadhavssalt och svartpeppar

Salta och peppra entrecôten i god tid så 
smakerna tränger in i köttet. Stick en 
digital stektermometer i en av skivorna. 
Lägg dem på gallret, grilla med direkt-
grillning. Vänd ofta, fettet börjar lätt 
brinna om man inte är aktiv. Lyft köttet från gallret när det 
har en innertemperatur på 50°. Låt vila inlindat i folie på en 
skärbräda. Grilla brödet på båda sidor. Bred ut 2 msk tartarsås 
på varje skiva. Skär upp köttet och lägg ovanpå. Toppa med 
repad timjan, persilja och havssalt. 
Servera med en grönsallad.

FAVVO. – De här lammkotletterna är så makalöst goda att jag var tvungen att sätta mig en stund och häm-
ta andan när jag smakat dem, säger Paul Svensson.

Lammkotletter
6 portioner

4 lammrack 
havssalt

4 msk kardemummakrydda:
5 kardemummakärnor
1 msk korianderfrö
1 msk fänkålsfrö
1 tsk anis
1 tsk spiskummin
1 tsk farinsocker
1 tsk hel svartpeppar

Till servering:
3 msk olivolja
6 myntakvistar, grovskurna
1 röd spansk chili, finhackad
2 msk havssalt

Blanda samtliga kryddor och mixa fint 
i matberedare eller kryddkvarn.  Putsa 
lammracken fria från hinnor och senor. 
Skär racken i tjocka kotletter och gnid in 
köttet med kardemummakryddan och 
havssalt. Marinera i 1 timme. Grilla på 
båda sidor riktigt hett direkt på gallret 
med direktvärme och röd glöd. Lägg 
upp och ringla över olivolja. Toppa med 
mynta, chili och lite havssalt. Servera 
gärna couscoussallad till lammkotletter-
na och kanske lite gurka i gräddfil.

FETTRIK. Vänd en-
trecôten ofta för att 
slippa fettdropp. Tar 
det fyr lyft av eller 
duscha köttet med 
vatten.

Allt för grillen
Välsmakande kvalitet
Vi har äVen ekologiska köttVaror

Välkomna önskar Jonas med personal

ÖP
PE

T 
HELA SOMMAREN!

Mån - Fre.  9 - 18 
Lör.  9 - 14

Sön.  Stängt

teL: 0708 -44 43 23
Floda Torg

Välkommen till 
havets butik

Vi har smaksensa-
tioner från havet. 
Njut av våra butiks-
kokta kräftor, 
grymma färska 
räkmackor, fisk-
gratänger och laxfat.
Självklart erbjuder 
vi hummersoppa 
från grunden, fisk-
burgare och färska 
räkor. 
        Mikael med personal

Öppet ons - fre 10-18, lör 10-14 
Semesterstängt v 27, 28, 29, 30

Floda torg  |  tel. 0732-48 63 30
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Trädgården
•	5000 kvm, belägen på en grusås  
 med källvatten i dammen.
•  Här odlas persikor, körsbär, val-  
    nötter, havtorn, rabarber, kryddor  
    som spansk körvel, marockansk      
    mynta, grekisk oregano, ramslök,  
 sparris, kålrabbi, tomater, pumpor,  
 squash, grönkål, pioner av olika    
    sorter, kronärtskocka, krikon, vit-          
    lök, schalottenlök, vindruvor, has-    
    sel med tryffelmycel m m.
• Nytt för i år är gråärt, rosenkål,   
 sojabönor.

”Växer inget 

ogräs växer 

inget annat 

heller”

Här ska du få smaka, säger Inga-Lill 
Zetterman och böjer sig ner mot 
ramslöken samtidigt som hon 

nickar bort mot dillpionerna.
– Där kommer snart vinrankan att ta fart. 
Du ser hur kraftiga stammarna är. Och 
där borta är havtornbuskarna.
 Trädgården är ljuvlig. Mjukt rundad, 
grönskande och hemlighetsfull med sina 
olika rum. Främst i blickfånget ligger 

I denna trädgård finns inga raka linjer 
eller vassa hörn. Inte heller finns här 
gränser mellan ätbara grödor och väx-
ter som är till lyst. Istället samspelar 
det gröna spännande i en skön mix.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Maria Eberfors

	

•  Älggräs - som Inga-Lill gör saft av.  
    Godare än flädersaft och bra mot        
    reumatism.
•		Äppelträdet – på vilket Inga-Lill 
     ympat in 7 olika sorter.
•  Uppstammat – alla träd har en para-   
    plykrona.
•  Växtval - Inga-Lill väljer växter om  
    hon gillar växtens namn. Eller om  
    hon gillar växten. 
•  I dammen - simmar Guldfiskar och     
    Id. Hägerns roll är att markera för 
    andra hägrar att dammen är 
    upptagen.
•  Spansk körvel – jättegott i rabarber     
    paj och i kräm. Gör så att mjölken  
    inte skär sig.
•  Nässelnäring – Inga-Lill lägger näs- 

    selklipp direkt i planteringen och  
    låter regnet sköta resten.
•  Ätbart och synbart – cirka 70 % av  
    trädgården består av ätbart och resten  
    är för estetikens skull.
•  Jordförbättringshögen – ligger dold  
    bakom häcken och är lantbruksstor. 
    Där odlar Inga-Lill pumpor och squash. 
•  Valnötsträd – tre 
    olika sorters träd
    finns på tomten. 
    Och de ger frukt.
•  Köksträdgården - 
    bäddarna är inte
    fyrkantiga utan 
    mjukt rundade 
    och kantade 
    med natursten.

Speciellt i Inga-Lills trädgård

dammen. Den som bara blev till när paret 
Zetterman flyttade in i 1800-talshuset 2007.
– Då fanns här ingen trädgård. Vi borrade 
för bergvärme. 100 meter ner fanns bara 
vatten. Värmeväxlare och damm blev 
lösningen.
 Idén var Inga-Lills.
– Bejaka slumpens möjligheter brukar jag 
säga.
 Vilket syns i trädgården. Hennes gröna 
fingrar samspelar med trädgårdens egen 
vilja. 
– Jag frågar växterna var de vill bli plante-
rade och så får de bestämma.
Fast inte enbart. För Inga-Lill styr också 
upp slumpens skördar. Med ett klart syfte.
– Man ska kunna plocka till sig och äta lite 
överallt när man går runt här. 

Redan på vägen mot gårdens första rum, 
ett woodland där ramslök och sparris 
göms i det gröna och blandas med krusbär 
och valnötsträd, finns blåbärsodlingen.
– Amerikanska blåbär samsas med 
svenska. Jag rullade ihop ett stycke mossa, 
blåbär och lingon från vår skog och la 
på surjorden här. Bärskörden brukar bli 
riklig.
 De gräsbevuxna gångarna slingrar sig 
mellan rummen. Tomten sluttar och är 
anlagd i nivåer kantade med natursten. I 
köksträdgårdens icke-fyrkantiga odlings-
bäddar blandas grönsaker med kryddväx-
ter och ringblommor. Inga-Lill böjer sig 
ner.
– Varsågod, du bara måste smaka på den 
grekiska oreganon. 

LUSTFYLLD. I Inga-Lill Zettermans trädgård väcks upptäckarlusten till liv. Bakom mjuka häckar döljs olika trädgårdsrum med ätbara godsaker likväl som hänföran-
de vackra pioner. Valnötsträden är skulpterade i paraplymodell och strax intill växer ramslök och vitlök. Här händer det ständigt något.  – Jag ser det nya varje dag 
och gläds åt det lilla.  

HERRGÅRDSPION. – I trädgården finns pioner som 
blommar vid olika tidpunkter.

KÄLLVATTEN. Den vackra dammen leder mjukt 
vidare in till trädgårdens övriga rum. – Här badar 
barnbarnen gärna mitt på sommaren. Fast vattnet 
är svalt.

KONST. Inga-Lill är maskiningenjör men också 
konstnär och dockmakare. – Skulpturen är raku-
bränt stengods. Fatet gjöt jag i betong ovanpå 
rabarberblad.

Inga-Lills trädgård bejakar slu mpens möjligheter

KÖKSTRÄDGÅRDEN. Experimentlustan går inte att ta miste på. Inga-Lill driver upp från frö, byter växter och 
testar nytt. – Är ingen regelbunden människa.

PÅ VÄG. De mjuka gräs-
gångarna omges av fint 
formklippt lärkträdshäck.
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Sommarerbjudande
Flaggstång inkl. flagga och vimpel

t.o.m. 15 juli gällande Skaraborgs Län  
där frakten ingår  i priset

Fabrikat: 
Flagmore / Tidaholm

FLAGGSTÅNGSKOMPANIET AB 
Kungsgatan 14,  541 31 Skövde

Tel. 010-207 90 60
info@flaggstangskompaniet.se

www.flaggstangskompaniet.se

Nu! 
9 m, 3.000:- ord. pris 3.570:-

12 m, 4.300:- ord. pris 5.000:- 

OBS! 
Finns även för U-balkmontage 

med ett tillägg på 250:-

Hör av dig! 
Peter
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Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten 
men är specialister på kök och bad. 
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med 
allt från planering till färdigt kök! 
Vi har alla hantverkare du behöver!

Erikssons Snickeri & inredning 
Skövdevägen 44, Skultorp 
tel. 0500 - 41 50 00    mob. 0705-62 56 40  
www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

Mars 2016

Villaägarna Skaraborg

8 tips till dig som funderar 
på att köpa fritidshus

Innan du köper fritidshus - kom ihåg: 
1. Besiktiga sommarstugan! Säljaren 
ansvarar bara för dolda fel och köparen 
ansvarar själv för övriga fel. Eftersom 
sommarstugor ofta håller lägre stan-
dard än permanentbostadshus kan inte 
köparen heller förvänta sig lika mycket, 
vilket innebär att det är svårare att hävda 
att ett fel är dolt.
2. Vattnets kvantitet och kvalitet ingår i 
köparens undersökningsplikt. Köparen 
bör därför kontrollera om vattnet är tjän-
ligt, brunnen har tillräckligt hög kapaci-
tet och att vattnet inte brukar sina. Att 
borra ny brunn är kostsamt.
3. Skorsten och eldstad ingår också i 
köparens undersökningsplikt. Det kan 
därför vara värt att göra en provtryck-
ning.
4. Kontrollera vem som ansvarar för 
vägen. Är det kommunen eller är det 
en vägförening? Är det en vägförening 
som fastigheten hör till kan det innebära 
höga kostnader.

Efter några lugna år ökar återigen 
intresset för att köpa fritidshus. 
Det driver upp priser och riskerar att 
leda till snabba affärer. Här är 8 tips 
från våra rådgivare, som du inte får 
missa innan du slår till.

GÖR EN VATTENANALYS. Status på vatten och 
avlopp ingår vanligen inte i besiktningen.

5. De flesta sommarstugor har enskilt 
avlopp. Man bör därför kontrollera 
förhållandena med avloppet. Finns 
det tillstånd till anläggningen? Finns 
det förelägganden från miljökontoret 
att förbättra reningen? Har avloppet 
tillräcklig kapacitet för den kommande 
belastningen?
6. Kontrollera att båtplatsen verkligen 
ingår i köpet. Båtplatsen kan vara en 
personlig rättighet som tillhör säljaren 
och som inte följer med fastigheten.
7. Finns det servitut? Ligger t ex din 

brunn på grannens fastighet eller har 
grannen rätt att ta vatten ur din brunn? 
Behöver ni åka över grannens mark 
för att komma till stugan eller gå över 
grannens tomt för att komma ned till 
stranden? Innehållet och omfattningen 
av servitut kan ibland vara oklart och 
leda till diskussioner och osämja mellan 
grannar.
8. Finns det framtida byggplaner för om-
rådet som kommer att förstöra idyllen? 
Kontrollera detta med byggnadsnämn-
den i kommunen.

HUSBESIKTA. Det är klokt att besikta fritidshuset som är till salu. Fel som upptäcks efter köp och som ingår i 
köparens undersökningsplikt kan du aldrig i efterhand få ersättning för.

SOMMARDRÖM. Ett fritidshus ska inte bli en belastning. Utan en njutning.

Psst! Du vet väl att Villaägarnas medlemmar har tillgång tillkostnadsfri rådgivning? Läs mer på www.villaagarna.se

Villaägarna vid Säveån



16 17

GårdVilla&

www.gardochvilla.se www.gardochvilla.se

juni 2017

Västgötaturen – större i år och kul för hela familjen

Nu går Västgötaturen in på sitt femte 
år och de deltagande resmålen 
tipsar om varandra för att göra 

semestern, utflykten eller weekenden till 
en fullmatad upplevelse.
– Det är viktigt att få hit nya gäster och 
även att hjälpa dem att hitta pärlorna 
som finns i närheten, säger marknadschef 
Emma Edqvist på Skara Sommarland.
Där har man ingen ny stor attraktion inför 
den här säsongen, utan har lagt krutet 
på att rusta upp campingen med ett nytt 
servicehus - som till och med rymmer en 
hunddusch - en matsatsning i campingres-
taurangen och fri WiFi för alla gäster. Och 
här finns ju redan ”Skandinaviens största 
vattenpark” plus mängder med olika 

Till den här sommaren tar turist-
satsningen Västgöraturen ett rejält 
kliv framåt. En ny app laddad med 
rabatter för de deltagande turistmå-
len - Läckö Slott, Skara Sommarland, 
Äventyrsbadet Arena Skövde, Karls-
borgs fästning och Göta Kanal. 
– Genomgående är att satsningen 
främst riktar sig till barnfamiljer, 
säger Jenny Rehnström på Turistrådet 
Västsverige.

TExT Ulf C Nilsson

KANALcYKLING. Att cykla utmed Göta Kanal är 
avkopplande och nyttigt på samma gång.

RUNDTUR.– Västgötaturen började med att 
besöksmål erbjöd rabatter ihop och det blev en 
gemensam marknadsföringskampanj där vi i första 
hand vill nå barnfamiljer, berättar Jim Josefsson 
som har Läckö Slott som sitt äss i rockärmen.

attraktioner. 
Konsertsatsning blir det också i form av 
tre dubbelkonserter med Europe/Sator, 
Magnus Uggla/Hovet samt Stiftelsen/Lin-
néa Henriksson.

FÄSTNINGEN
I Karlsborg kör man på med evenemangen 
på fästningen.
– Vi har runt 100 000 gäster per år här och 
fortsätter givetvis med populära historiska 
äventyrsturen och ”Jakten på den försvun-
na guldreserven” där elever från Skara 
Skolscen är upplevelseledare i äventyret 

FÖR ALLA. Britt Fogelström och Annika Tjäder från Tibro passade på att turista i Karlsborgs fästning innan 
den riktiga turistanstormningen börjar.
– Karlsborg är en fin sommarstad med nära till vattnet. Och fästningen är populär bland barnfamiljer, men 
också bland många karlsborgsbor som äter lunch här ute, berättade de.

GLASSMYS. Anna Lindén med dottern Malin bor på 
fästningsområdet.
– Sommartid är det många evenemang här och det 
är mysigt att ha så nära till dem, tycker de.

POPULÄRT. – Den po-
pulära historiska även-
tyrsturen och ”Jakten 
på den försvunna 
guldreserven” hör till 
det vi lockar med här 
på Karlsborgs fästning, 
berättar Jarl Karls-
son, vd på Karlsborg 
turism, som håller i det 
hela där.

FÖR BARNFAMILJER. Turistsatsningen Västgötaturen tar i år ett rejält kliv framåt med sin rabattsatsning. I satsningen ingår badbart såväl på Äventyrsbadet i Skövde 
som på Skara sommarland.

med dataspel, labyrinter och mycket an-
nat, berättar Jarl Karlsson, vd på Karlsborg 
turism, som håller i det hela där.
Eftersom Västgötaturen siktar in sig på 
barnfamiljer så finns givetvis också en 
”Lilla Guldjakten” där deltagarna kan vara 
från tre år och uppåt.
Och återigen lär Jarl och personalen få be-
svara den eviga frågan från turisterna här: 
Nämligen ”När öppnar fästningen?”
– Och svaret är förstås att de står mitt i 
den! Hela området innanför vallarna är en 
fästning och den är unik i världen på så 
sätt att det är fritt tillträde för alla trots att 
det är ett regemente i full aktivitet här. 

ÄVENTYRSBADET
Äventyrsbadet i Arena Skövde har varit 
med från starten i Västgötaturen och det 
var också från Next Skövde som idén om 
det här samarbetet tog form. 
– Vi har jobbat väldigt målmedvetet med 
satsningen och samarbetet har varit bra 
trots att vi som ingår har så olika förut-
sättningar, säger Jessica Bergström på 
Next Skövde.
På Äventyrsbadet har man kunnat notera 
att den fungerat. Turistrådet marknads-
för ju Västgötaturen i främst Sverige och 
Norge.

– Och sedan den drog igång har vi haft en 
stor uppgång av besökande barnfamiljer 
från Norge, konstaterar Jessica.

LÄcKÖ SLOTT
Från Lidköpingshållet är det främst 
Läckö Slott som lyfts fram. Förutom den 
traditionella sommarutställningen, i år är 
temat ”Tre kronor - made in Finland” plus 
en Rörstrandsutställning så finns en rad 
dagliga barnaktiviteter som skattjakt, lite 
läskigheter, barnteater och pedagogiska 
”Med pigan från trädgård och kök till den 
stora Kungssalen”.
Götene finns också med på ett hörn och 
där lyfts utsiktstornet på Kinnekulle fram.

GÖTA KANAL
Sedan förra året finns också Göta Kanal 
med i Västgötaturen och här handlar 
barnrabatterna om bland annat fri hyra 
av barncykel så att de kan cykla med de 
vuxna utmed kanalen.
Utöver diverse familje- och barnrabatter 
på själva besöksmålen har också en rad 
turistinriktade verksamheter som kaféer, 
restauranger, kanalbåtarna, hotell, kiosker 
och liknande egna rabatterbjudanden som 
bakats in i den nya appen.

APPEN
Appen, rymmer till att börja med ett 
30-tal olika rabatterbjudanden. De lär 
sannolikt växa snabbt när den väl kommit 
i drift.
– Och med den kan vi för första gången 
mäta mer exakt hur pass mycket extra den 
här satsningen ger. Förutom att vi kan se 
vilka besöksmål gästerna valt får vi också 
besked om varifrån de kommer, berättar 
Jenny Rehnström på Turistrådet.
Tidigare har rabatterbjudandena funnits 
samlade på separata kort, men dessa har 
ju inte visat hela bilden.
– En digital app ger däremot mätbarhet på 
ett helt annat sätt. Den går att ladda ner 
från vår kampanjsida eller via AppStore.
Dessutom går den förstås att utveckla vi-
dare efter hand. Men det viktiga nu är att 
den och Västgötauren visar att det finns en 
massa roliga saker att göra på en liten yta 
- både för turister och dem som redan har 
turen att bo här.

Den nya appen hittar du här:
www.vastsverige.com/vastgotaturen/

ENTRÉN. Tja, har man 
väl passerat den här 
porten, så är man fak-
tiskt inne i fästningen, 
något som många 
turister missar…
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HYR DINA 
BYGGMASKINER!

ALINGSÅS 

Ramirent är mer än maskiner. Vi erbjuder 
dynamiska hyreslösningar vilket innebär de
bästa maskinerna, hög servicenivå och värdefull 
kunskap som förenklar din verksamhet. 
Läs mer på ramirent.se 

JUST NU! 
30% på gällande  

prislista.  
OBS! Gäller endast  
Ramirent Alingsås

Göteborgsvägen 10
Tel 0322-744 80

Välkommen önskar Samuel Käll med kollegor
Kundcenterchef 
i Alingsås

Öppettider: måndag-fredag kl. 06.45 - 16.00 

 
 

 
 

” Inför sommarens 
målningsprojekt 

kom in och hyr din 
släpvagnslift hos 

oss!”

Med 
Gård & Villa

når du 
helt rätt 

målgrupp

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 
Vi utför också allt inom 

byggnationer
Altaner, utbyggnader, inglasade 

uterum, fasader och tak mm
Gilla oss på

Facebook!

 

Ring för kostnadsfri 
offert 0511-215 15 

- fönster du kan lita på -

Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00 • Lidköping 0510-66 000
• Tidaholm 0502-104 50 • Göteborg 031-276 276 • Jönköping 036-440 13 00 

• Falköping 0515-290 100

Nordens enda tegelbruk som
tillverkar äkta handslaget
tegel som bränns i vedeldad
flamugn. Tegel för golv, vägg
fasad m.m.

Horns Tegelbruk

www.hornstegelbruk.se
070-54 99 038
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Den italienska glassen – il gelato är krämigare än den skandinaviska. 
Och går utmärkt att göra själv med eller utan maskiner. Testa dessa 
godsaker komponerade av experten Samantha Santambrogio – Öberg.

foTo Lennart Weibull Hallon- och pistageglass 
4–5 port
glassbas:
4 dl vispgrädde
1 burk sötad kondenserad mjölk (400 ml)
2 tsk pressad citron

smaksättning:
2 dl hallon
1 msk pressad citron
1 dl osaltade pistagenötter
1 sats gräddglassbas

LJUVLIG SMAK. Len glass, syrliga hallon och 
knapriga pistagenötter.

IL GELATO. Gör egen äkta italiensk glass hemma i ditt eget kök. Dessa recept ger dig lika ljuvliga 
smakupplevelser som glassen i Roms bästa gelateria.

Hallonglasspinnar 
med hallonishölje
Ca 4–6 glassar
1 liter hallon
1–1 ½ dl strösocker
3 ½ msk dextros
2 ½ msk mjölkpulver
1 tsk glasspulver (se notis)
1 dl standardmjölk
1 ½ dl vispgrädde
1 krm vaniljfrön eller
1 tsk vaniljextrakt
Hallonishölje:
5 dl hallon
1 msk florsocker

Ställ en metallskål i frysen. Mixa 1 l 
hallon. Sila eventuellt. Blanda socker, 
dextros, mjölkpulver, glasspulver. 
Tillsätt mjölk och grädde. Värm under 
omrörning. Stäng av när det börjar 
bubbla, 80–85 grader. Häll upp i den 
kalla bunken. Tillsätt hallonkrämen och 
vanilj. Täck med plastfolie. Låt svalna i 
kylen. Kör i glassmaskin till krämig kon-
sistens. cirka 15-25 min. Lägg i glass-
formar. Frys i ca 2 tim. Mixa hallonen till 
höljet med florsocker. Sila eventuellt. 
Doppa hela eller halva glassarna i 
krämen. Frys i 15 min.

Gör världs

Chokladslush med vispgrädde 
6 port
4 msk strösocker
1 dl kakao
1 msk majsena
7 ½ dl vatten
1 krm vaniljfrön eller
1 tsk vaniljextrakt
Till servering:
2 dl vispgrädde
1 msk florsocker
kakao att pudra över

Stavmixa 1 ½ dl hallon med citronsaft 
(lägg resten av hallonen och sidan). 
Grovhacka pistagenötterna. Blanda 
glassbasen (den ska inte vara fryst) med 
hallonsåsen, de hela hallonen och pis-
tagenötterna. Gör det ”slarvigt” och rör 
om bara lite så att det blir kvar ränder av 
hallonsås. Fördela glassen i serverings-
skålar/form som klarar frysgrader. 
Frys i 3 timmar eller tills den är helt fryst.

■  För att göra glass krämigare använder 
man glasspulver. Samantha använder en 
produkt som består av bland annat guar-
mjöl och mjöl gjort på frön från växten 
johannesbröd som hon köper från alden-
testockholm.com. Produkten gör glassen 
tjockare i konsistensen.
Det går att ersätta 1 tsk glasspulver med 
2 msk majsena och ½ tsk guarmjöl, eller 
med 3 msk majsena. Guarmjöl finns att 
köpa i välsorterade hälsokostaffärer och 

Glasspulvret som gör 
glassen extra glassi

DET LILLA ExTRA. Glasspulvret gör gelaton extra 
krämig och mjukt len.

cHOKLADSMAK. Tydlig och lite bitter. Öka på 
sockermängden för mer sötma.

Blanda socker, kakao och majsena i en 
kastrull. Häll i lite vatten i taget och rör 
om samtidigt. Det ska bli en klumpfri ka-
kaokräm. Sätt på värmen och låt sjuda i 
2–3 minuter eller tills kakaon och sockret 
har lösts upp. Stäng av värmen. När den 
har svalnat, tillsätt vanilj. Kör granitaba-
sen i glassmaskin till önskad konsistens. 
Vispa grädden med florsockret. Häll 2 
msk vispad grädde på botten av ett
serveringsglas. Häll på chokladgranitan 
men fyll inte hela glaset. Täck med ytter-
ligare grädde. Pudra över kakao.

god italiensk glass hemma

matbutiker samt på nätet. Det behövs 
väldigt lite. Använder du majsena kan du 
låta glassmeten sjuda på svag värme några 
minuter extra, så att majsenan ”smälter in” 
ordentligt i smeten. 

■  Ibland är frukten eller bären man har att 
tillgå inte tillräckligt söta, menar Samant-
ha Santambrogio – Öberg. De kanske inte 
är i säsong eller är omogna. 
Därför använder hon alltid knepet att 
blanda bären med lite socker och citron. 
En kombination som fördjupar frukternas 
naturliga smak, vilket ger en smakeffekt 

Knep från proffset gör glassen ännu godare

LITE SOcKER. Blanda bären med socker och citron 
för djupare bärsmak.

i gelaton. Glassen i frysen hemma blir 
väldigt hård. 
För att få rätt konsistens ta ut den ur 
frysen ca 10 minuter i förväg och rör om 
innan servering. Då får glassen återigen 
sin fluffiga konsistens. För bästa resultat 
använder Samantha fullfeta produkter av 
mjölk, grädde och yoghurt.

Maskiner underlättar men du kan glassa ändå 
Du behöver inte en maskin för att göra den perfekta glassen, men den underlättar. 
Om du vill köpa en glassmaskin så satsa på den senaste modellen som har en 
självfrysande bunke. Om du gör glass utan glassmaskin behöver du mycket is. 
ska du köpa nya vispbunkar, köp tillräckligt stora och helst i metall. metallskålar 
håller en kallare temperatur och gör att glassmeten kallnar snabbare.
satsa på en bra elvisp och använd kökstermometer. Blender alternativt stavmixer 
eller matberedare behövs. Du behöver formar till glassen, för att kunna frysa in 
den på olika sätt. allt som tål att frysas fungerar utmärkt som glassform: silikon-
muffins-formar, brödformar, plastglas, matlådor . . .  Tomma glasburkar i olika 
former och storlekar är också fint att servera glassen i.
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Studsmatta – på gott och ont

studsmattan har gått från att vara en 
fluga till att bli ett permanent inslag 
i många av landets trädgårdar – och 
populariteten tycks bara öka. 

Många olyckor på studsmatta
Något som också ökat under åren är 
antalet olyckor. Varje år skadas omkring 
6 000 barn på studsmattor. Det är i första 
hand yngre barn i åldrarna fem till 14 år 
som råkar illa ut. Lyckligtvis rör det sig i 
de flesta fall om lindrigare skador som 
stukningar och överansträngningar men 
det förekommer också allvarligare skad-
or. Vanligtvis sker olyckor när flera barn 
hoppar samtidigt.
När försäljningen av studsmattor till 
privatpersoner tog fart för omkring tio 
år sedan var säkerhet ingen prioriterad 

Studsmattor väcker känslor, vilka 
känslor beror lite på vem du frågar. 
Barn älskar i regel att hoppa studs-
matta, föräldrar kan tycka att det är 
bra att barnen är utomhus och rör på 
sig, medan grannen kanske gnisslar 
tänder av irritation av allt stoj och 
stim. Oavsett vilken kategori du till-
hör - studsmattorna tycks vara här 
för att stanna.

fråga. Skyddsnät var exempelvis bara ett 
tillbehör. Idag måste större studsmattor, 
om de ska användas av barn, säljas med 
skyddsnät. Det finns dock ingen lagstift-
ning som kräver att köparen använder 
nätet. I Sverige är det lag på cykelhjälm 
för barn under 15 år – men motsvarande 
gäller alltså inte för studsmattor och 
skyddsnät.

Studsmattan inte bygglovs-
pliktig
Studsmattan är inte bygglovspliktig 
och det finns därmed inga regler kring 
var på tomten den får placeras. En bra 
tumregel är att prata med grannarna 
innan studsmattan monteras upp, och 
att visa hänsyn även när den börjar 
användas. Barnen kanske inte behöver 
leka på studsmattan sent om kvällarna 
eller när grannen sitter och äter middag 
utomhus.

Störd av grannens studsmatta
Störs du av grannens studsmatta är det 
inte så mycket som du kan göra. Den 
som bor i bebyggt område får i relativt 
stor utsträckning acceptera att grannar 
orsakar olika typer av ljud.
Om du är drabbad av mycket besväran-

de ljud och inte kommer överens med 
dina grannar är ett alternativ att kon-
takta miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
kommunen - som är tillsynsmyndighet 
– och beskriva situationen. Nämnden 
får då ta ställning till om det finns grund 
för att utfärda ett föreläggande mot 
grannen att begränsa den störande 
verksamheten.
Möjligen kan du hänvisa till är miljöbal-
ken – där finns allmänna hänsynsregler 
som innebär att man är skyldig att 
"iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att 
hindra och motverka att skada eller olä-
genhet för människors hälsa eller miljön 
uppkommer".

EN HÖJDARE. Att hoppa studsmatta hör sommaren till och är så himla roligt.

Studsmatta - bra att tänka på:
● Köp en säker studsmatta (det är stor 
    skillnad i kvalitet mellan produkterna)
● Använd skyddsnätet
● Sänk fallhöjden (överväg att gräva ner 
    studsmattan)
● Använd gärna handledsskydd
● Hoppa inte för många samtidigt
● Undvik leksaker som till exempel bollar 
    på studsmattan
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Villaägarna vid Säveån

Egon och Sven staplar 
ved på eget vis

På gården Bjärkliden i Gökhem, väs-
ter om Falköping skapar svågrarna 
Egon Svärd och Sven Lindberg 

konst med sin vedstapling.
 – Vi sågar upp veden på ett par gånger 
och den ska räcka till att värma husen 
med våra två braskaminer, säger Sven 
Lindberg och fortsätter:
– Sedan tar designen och bygget av våra 
speciella vedstaplar ett par veckor. Vi har 
i år fått låna grejor från en bilskrot och en 
korvkiosk i Falköping.
 Det är fjärde året som Egon och Sven 
skapar med sin ved.
– Det började när en norsk jänta gick förbi 
och tyckte att vår stapel såg ut som en 
stavkyrka och då satte vi på ett torn och 
ställde dit ett par skidor.

Många kapar sin ved, klyver den och 
slänger den i en hög. Några staplar 
den och vissa staplar den på ett 
mycket speciellt sätt.

TExT OcH FOTO Jonny Persson

 Andra året byggdes det ett soldattorp och 
då fick ett av Lindbergs barn posera vid 
torpet med en äkta Karolineruniform, 
från Bäckström i Göteve och ifjol blev det 
en väderkvarn, där minnet finns kvar i 
form av vingarna. 
– Förra året hörde TV4 av sig och ville 
komma. Jag trodde först att någon skäm-
tade med mig då TV4 Skaraborg inte finns 
längre. Men de kom och riggade upp skär-
mar och grejer för att få den rätta svischen 
i mitt ansikte. Men sminka var det aldrig 

HEMLIGHUSET. Varje år skapas nya vedhus. Som så 
här dags på året är rivna och återfinns i vedboden.

tal om. Så mycket puder hade de nog inte 
med sig, säger Sven.
 Så här sent på hösten, när veden låtit bra 
och blivit torr, är lastbilen med kunga-
paret, korvkiosken och dasset rivna och 
veden har kastats in i vedskjulet. 
– Ifjol fram på hösten kom ett bussgäng 
och ville se på väderkvarnen, men då 
fanns bara grunden kvar. Lite snopet, men 
en av damerna i sällskapet ville ändå se på 
veden i vedskjulet.  En helt vanlig vedhög.
Gård & Villas skribent besökte Sven och 
Egon i mitten av maj.

VARMKORV. I Sven-Egons Korvkiosk låter korvgub-
ben veden torka med glimten i ögat.

KUNGLIGT.  Sven Lindberg och Egon Svärd vid den vedstaplade bilen, med kungaparet i hytten.
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ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

ŠKODA OCTAVIA SCOUT Adventure Edition TDI 150 hk DSG 4x4 för 289 900 kr (Ord. pris 323 900 kr) 

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km, CO2 135 g/km. ŠKODA Leasing 36 mån (exkl. moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde. ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld. VWFS rörlig basränta (3 ,30% maj 2017). 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer Erbjudandet är begränsat och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal, gäller t o m 2017-08-31. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.  

EN EGEN VÄG TILL HAVET. 
MED SCOUT ADVENTURE EDITION. 

Nya ŠKODA OCTAVIA SCOUT Adventure Edition tar dig dit du vill, när du vill. Säkert, snabbt, bekvämt 
och med plats för allt du vill ha med dig. Erbjuds med tre motoralternativ TSI 180 hk, TDI 150 hk och 
TDI 184 hk. Alltid med fyrhjulsdrift. Boka provkörning idag. Välkommen!  

Förmånsvärde fr. 1 721 kr / mån Leasing fr. 1 630 kr / mån Billån fr. 2 050 kr / mån 

EN EGEN VÄG TILL HAVET.
MED SCOUT ADVENTURE EDITION.

fr. 289 900 kr
Nya ŠKODA OCTAVIA SCOUT Adventure Edition


