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i garaget i Tibro

Vedpanna ger billigaste 
uppvärmningen i villan



I år dansas julen in med 
Fanny och Alexander
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Och är det inte Carl Larsson som 
inspirerar så är det Fanny och 
Alexander.

– I stylingen var det lätt att tänka sig Ewa 
Frölings karaktär Emelie, med en creme-
färgad plisserad blus, en vid svart maxi-
kjol med genombruten spets och ett bälte 
knutet i midjan, säger Christopher Bastin, 
Kreativ chef på INDISKA.
 Också på IKEA härrör jultrenden från 
tiden från förr. Fast ur enklare slag med 
allmoge från slutet av 1800-talet. Där 
framhävs det äkta och naturliga med hjälp 
av material som garn, ull, läder, linne, filt 
och trä. Färgskalan är svart, grått, vitt med 
inslag av rött och silver.

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

Jultrender slår sällan igenom fullt ut. 
Men i år har trendmakarna tagit det 
säkra före det osäkra och lagt fokus 
på känslan av svensk jul vid sekel-
skiftet. 

 – För mig handlar julen om mina nära 
och kära. Det är då man har tid att umgås, 
äta tillsammans och ha roligt ihop. När jag 
dekorerar hemma föredrar jag naturfärger 

november 2016

TraDITIoNELLT. Med 
inspiration hämtat från 
svenskt allmoge slutet 
1800-tal.

JULsTÄMNINg. Mycket fokus i den moderna 
jultrenden ligger på vitt och grått tillsammans med 
rött och metaller som guld och aningen silver. Med 
fördel går alla stilar att mixa till sin egen personliga.
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Om Gård & Villa
gård & Villa är en elegant inspirations- och nyttotidning för 
människor som vill bo i eget ägt boende i skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om att leva och bo i hus. 
och roar, inspirerar och förenklar för husägare i skaraborg. 
gård & Villa samarbetar med Villaägarna skaraborg.

För annonsering kontakta:
Marknadsansvarig Uno Hufvudsson: 0708-56 11 99
uno@gardochvilla.se 
 

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Advent, efter latinets ankomst. För 
kyrkliga är det Herrens ankomst, 
för en del mörkrets ankomst men 

för många julens ankomst. Min familjs 
höst har tyvärr saknat en ankomst. Sedan 
länge har vi planerat, bytt leverantör, 
planerat om, beställt och väntat. Väntat på 
dessa fönster som vi med all tydlighet inte 
ska kunna få monterade. Men vi håller 
fast, fönstren ska bytas.
  Annat har vi däremot inte väntat oss. 
Som att behöva ta bilen för att hälsa
på studenten, som började prata om att 
flytta hemifrån och som sedan på bara
två veckor hade packat, skrivit hyresavtal, 
blivit sambo och behövde hjälp att monte-
ra lampor och lägga upp en hushållsbud-

get. Inte plötsligt, inte ogenomtänkt och 
inte oansvarigt men omtumlande, för oss, 
inte för henne. Det vill till att hänga med. 
  När en flyttar ut, skapar det en flyttkedja. 
Lillasyster ska tydligen också flytta. Det 
blev ju ett bättre rum ledigt precis. Bara 
fram med pytsen och dra igång nästa kapi-
tel, nästa projekt. Det skapar också möjlig-
heten till ett hemmakontor, ett projekt jag 
ska planera noga och länge.
På tal om ankomst, varför inte passa på att 
ge dig själv eller en vän ett medlemskap 
i Villaägarna i julklapp. Massor av bra 
rabatter och du lånar kärran så mycket du 
vill. Bli medlem på villaagarna.se/skara-
borg. Dessutom ligger vi i startgroparna 
inför valet 2018. Kanske känns det långt 

borta men demokratins kvarnar mal lång-
samt. Hela Sverige behöver växa. 
Då räcker det inte med höghus och tun-
nelbanor. Då behövs det också planeras 
villatomter. Vi vill att alla ska kunna 
förverkliga sin villadröm 
och att hela Sverige ska 
leva. Blir vi fler blir
vi starkare.
Välkommen!

ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson 
Telefon: 0500-40 11 01 eller 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 skövde

Layout och grafisk form: reko reklam, 
Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Tid för ankomst
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TExT Marie Pallhed

Riktigt mycket mer 
julinspiration finns på 
www.gardochvilla.se. 
Välkommen att klicka in! 

FoLkLorE. Julen 
inspireras i år av såväl 
Carl Larsson som Fanny 
och alexander. I denna 
stämningsskapande 
dukning är färgska-
lan klassiskt ljus som 
kontrast till de röda 
kurbitsinspirerade 
blommorna.

så att jag kan ha det kvar hela vintern. 
Jag vill kunna bevara känslan länge, säger 
Karin Gustavsson, kreativ ledare, IKEA of 
Sweden.
Mio planerar riktigt safe inför julen 2016 
och skapar tre trendspår utifrån tanken att 
allt går att mixa till en personlig stil. Färg-
mässigt verkar trendmakarna dock vara 
överens. Grått får ta plats i år vid sidan av 
det traditionellt röda i juldekorationerna. 
Tillsammans med guld och silver. 
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Boekonomen ger dig 
bästa och sämsta bank
Ålandsbanken erbjuder lägst ränta på 1,33 
%. Danske Bank 1,47 % och Skandia 1,49 
%. I botten, med högst räntor, har vi Han-
delsbanken, Länsförsäkringar och Nordea. 
Jumbobanken Handelsbanken ökar räntan 
till 1,66 % i oktober. De fyra bankdrakarna 
på utlåningssidan - Swedbank, Handels-
banken, Nordea och SEB - tjänar just nu 
enorma pengar på det så kallade "ränte-
nettot". De två största drakarna, Swedbank 
och Handelsbanken, har de senaste tre 
månaderna tjänat 13 miljarder kr på lån, 
vilket är en astronomisk summa. Var aktiv 
i valet av bank - det är inte så svårt att 
byta som man kanske tror, hälsar Håkan 
Larsson boekonom på Villaägarna.

Halka och snö på tomten?
Som fastighetsägare har du aldrig rätt att 
forsla ut snö från din egen tomt eller infart 
till gatumarken. Om du skottar ned snö 
eller is och den hamnar på gatan har du 
skyldighet att forsla bort den. Om halka 
uppstått efter bortforslingen är du även 
skyldig att sanda. 
Om du som husägare låter bli att forsla 
bort det som du skottat ned, 
eller att sanda vid behov, 
bör kommunen istället 
ta hand om det.
Kommunen kan inte 
undgå ansvaret mot 
trafikanterna bara för att snön eller isen 
kommer från en grannfastighet. Kostna-
derna som kommunen får i samband med 
detta kan krävas tillbaka från dig som  
husägare. Källa: Villaägarna.

Bli medlem nu

Gå in på 
http://www.villaagarnaskaraborg.se 
och bli medlem hos oss lokalt. 
Så får du del av föreningens alla 
förmåner och erbjudanden! 

Välkommen till oss!

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

Välkomna till Järnvägsgatan 36, Falköping
Måndag - torsdag 14-18
Fredag 12-16
Tfn 0515-152 33
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

Monterat och klart!
Gäller invändigt solskydd

INRED MED NY UTSIKT
Just nu får du 15 % rabatt på hela Elissis inomhussortiment! Med lamell-, plissé- och 
rullgardiner i en rad kulörer, texturer och varianter, och med måttanpassning helt utifrån ditt 
hem, har du alla möjligheter att få en snyggare utsikt i höst. Produkterna tillverkas i Sverige. 
Erbjudandet gäller t o m 30/11 2016 och är exkl montering.

15 %

Håstaholmen 1, 824 50 Hudiksvall, tel 0650-104 54

Öppettider
Måndag–torsdag 12–17, Fredag 9–12
Vi gör hembesök för måttagning och konsultation.
Välkommen!

16-0960 Annons Hudiksvall.indd   1 2016-10-11   16:35

Gäller till 31/12, 2016.
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STILRENT

”Det är precis som på Downton Abbey!” 
Många som går en guidad visning på 
Tjolöholms Slott associerar till den popu-
lära tv-serien. Och visst finns det paral-
leller. Såväl i de vackra salongerna som 
i tiden då Familjen Dickson och Bonde 
hade sina glansdagar. I 2017 års stora ut-
ställning, ”Dräkter från Downton”, skild-
ras hur det var att leva på ett stort gods i 
början av 1900-talet, både som herrskap 
och som tjänstefolk. Här visas kläder 
burna av alla de tongivande karaktärerna 
i tv-serien, från husfrun mrs Hughes till 
änkegrevinnan Grantham. Pågår på Tjolö-
holms slott 28 januari-1 oktober 2017.

Vackra dräkter från Down-
town visas på slottet

DoWNToWN abbEY. se kläderna från serien på 
Tjolöholms slott nästa år.

Fint    Tre

MADONNA. II karmstol - 
tärnsjöläder, lackat bokstativ 

av David Ericsson för 
gärsnäs år 2015.

Nu får Joy 94 år sitt ge-
nombrott som designer
På 50-talet tog textildesignern Joy 
Zandén båten över till Amerika. 
Hon ville visa sina mönster för 
textilföretag på Manhattan.

Hon hade en stor tung portfölj med sig 
som innehöll alla hennes fina mönster. 
Med lite naivt självförtroende stegade hon 
ut i verkligheten. Och fick inte ett enda 
mönster sålt. Det tog henne så hårt att hon 
helt enkelt la av. 
Joy var 60 år före sin tid. Nu – 94 år gam-
mal får hon sitt genombrott som designer 
när Sandberg Tapeter tagit upp hennes 

mönster i kollektionen Signatur. 
– Detta med tapeter blev en överraskning 
för mig, säger hon. Trenden har vänt. Så 
efter många, många år har dessa mönster 
plötsligen vaknat upp till liv. Och tillta-
lat den moderna människan. Jag är helt 
överväldigad.  
I kollektionen Signatur återfinns fyra 
kvinnliga konstnärer: Dagmar Lodén, 
Ylva Källström-Eklund, Lillo Wikstrand 
och Joy Zandén som alla lyfter det lekful-
la, moderna och grafiska i mönster från 
en tid då skandinavisk design var bäst i 
världen. Aldrig tidigare utgivna som tapet.

ÄNTLIgEN. Joys 50-talsmönster finns i tapetkol-
lektionen signatur. I den ingår tre mönster av Joy: 
särö, Fredsfåglar och Hella.

DK3-ROYAL. Hyllsystem 3 - valnöt, 
mässing av Poul Cadovius för dk3 år 1948.

BALL CLOCK. 
Väggklocka – 
av george 
Nelson för 
Vitra ball.

november 2016 november 2016

www.idealkok.se

M5 KÖKSCENTER Norra Metallvägen 5, Stallsiken SKÖVDE 
Tel: 0500-48 81 00  |  Fax: 0500-488 120  |  E-post: info@lijo.se
Öppet: måndag-fredag 10 -18, lördag - söndag Stängt

15.200:-

 4 valfria färger på stomme, ingen extra kostnad
 19 valfria profiler på lucka, ingen extra kostnad
 55 valfria färger laminat på lucka, ingen extra kostnad
 Ritservice ingår, ingen extra kostnad

Idealkök premIum

Alla lådor är handbyggda 
och 55 cm djupa!! 
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KRAV för ett himla liv om den goda maten
■  Tillsammans med andra aktörer inom 
ekorörelsen kommer KRAV att föra ett 
himla liv om framtidens matproduktion. 
Med kampanjen ”För ett himla liv”, lyfter 
KRAV fram ett grundläggande värdering-
ar som är viktiga för samhället i stort och 
för att god mat ska bli till.
– Vi vill berätta mer om varför det är 
viktigt hur maten tillverkas. God mat görs 
på goda värderingar. Och de värdering-
ar som driver KRAV är värderingar vi 
behöver mer av i samhället i stort. Med 

LoHas. 38 % av sveriges befolkning vill handla 
hållbart och är vetgiriga.

i fokus

Köper du en skogs- eller trädgårdsma-
skin från Husqvarna Lidköping Skog & 
Trädgård är du garanterat i goda hän-
der. För härifrån levereras inget annat 
än färdigmonterade, oljepåfyllda och 
provkörda maskiner. Ända hem till dig 
eller företaget om du så önskar.

– Vi testar produkterna innan vi levererar. 
Allt ska fungera direkt när du som kund 
får maskinen i dina händer, säger Claes 
Söderqvist som driver Husqvarna Lid-
köping Skog & Trädgård i Lidköping och 
Skara. Vare sig det handlar om skogsma-
skiner för proffs eller mindre maskiner för 
privatbruk.
 Och visst är det tryggt att företaget testar 
maskinerna. För mer proffsigt motor-
kunniga människor än de som jobbar på 
Husqvarna Lidköping Skog & Trädgård 
får man leta efter.
– Jag har ett genuint motorintresse, säger 
Claes. Har skruvat mycket i garaget och 
också ägnat mig åt motorsport. Tävlat i 
Rallycross och i Folkrace bland annat.
 Ett intresse som han delar med dottern 
Rebecka som också arbetar i företaget.
– Hon är också motorsportfantast och 
är väldigt kunnig på motorer. I företaget 
är hon också den klart vassaste på att 

installera robotklippare. I dagsläget har 
hon försett uppemot 800 Skaraborgska 
trädgårdar med robotar.
 Claes själv började sin yrkesbana på 
Volvo och stannade med glädje i 17 år.
– Det var en fantastisk tid där och jag fick 
pröva på många olika uppgifter. Lärde 
mig massor.
Vilket ledde till att han ville pröva på 
yrkeslivet som egen företagare.
– Det är nu snart 10 år sedan jag tog över 
SH Marin. Då ett företag med fokus på 
marina produkter som nu istället är ett 
bolag med fokus på kvalitativa skogs – 
och trädgårdsmaskiner.
 En omställning som de senaste åren visat 
sig vara ett vinnande koncept.
– Vi jobbar hela tiden för att våra kunder 
ska känna sig helt trygga med oss. Från 

inköpet och under hela ägandet av vilken 
av Husqvarnas maskiner det än är. Vår 
verkstad är proffs på varumärkets alla 
produkter såväl vad gäller service på som 
reparation av maskinerna. 
 Just nu är det framförallt service på 
robotgräsklippare som verkstaden jobbar 
intensivast med. 
– Klipparna har gått långt under som-
marsäsongen och behöver en årlig service 
precis som en bil. Vi jobbar för högtryck 
och kommer att behöva utöka och anställa 
ytterligare en installatör/reparatör. 
 Husqvarna Lidköping Skog & Trädgård 
finns också etablerat i Skara.
– I butiken har vi samma stora utbud och 
service som i Lidköping.
 Det är dock inte bara dottern Rebecka 
som inom familjen engagerar sig i företa-
get. Också dottern Lisa ger sitt avtryck i 
verksamheten. Fast inte genom sitt 
motorintresse precis.
– Hon älskar att baka. Varje lördag har 
hon tillverkat något supergott som vi 
bjuder på i Lidköpingsbutiken tillsam-
mans med en kopp kaffe. Det brukar vara 
uppskattat, avslutar Claes Söderqvist.

sTorT UrVaL. – I 
butikerna finns allt som 
behövs när du jobbar 
i skog och trädgård. 
Maskiner, skyddsut-
rustning och service/
reparation, säger 
Johanna siljstedht i 
skara-butiken.

ProFFs oCH PrIVaTPErsoNEr. – alla maskiner som vi levererar är iordninggjorda av oss, färdiga att 
använda och testade när de levereras till dig som kund, säger rebecka och Claes söderqvist på Husqvarna 
Lidköping skog & Trädgård.

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

FÖR EFFEKTIVT SKOGSARBETE

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

HUSQVARNA 435 E-SERIES

ALKYLATBENSIN TVÅTAKT
5 liter förblandat alkylatbränsle som har 
testats och fungerar utmärkt med  
Husqvarnas tvåtaktsmotor.

HUSQVARNA 545

3.290:-
ORD. REK. PRIS 4.900:- INKL. MOMS

170:-
INKL. MOMS

ALLT HANDLAR OM 
RESULTATET.
SKÄRPA som varar.
FÖRSTRÄCKT.
HÖG skärkapacitet.

X-CUT SÅGKEDJA
VI PRESENTERAR NYANYHET!

5.990:-
ORD. REK. PRIS 7.800:- INKL. MOMS

För eFFektivt skogsarbete

Här finns skogs och träd-
gårdsmaskiner för alla
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Lidköping Skog & Trädgård

Skara Skog & Trädgård

sockerbruksgatan 13
Tel: 0510-298 98
Mail: info@shmarin.se
Öppet: Mån – fre: 7 – 18, Lör 10 -13

smedtorpsgatan 1
Tel: 0511-44 14 80
Öppet: Mån – fre: 9 – 18, Lör 10 -13

Hemsida: www.shmarin.se

Köp komplett pool och få värmepump på köpet.  
Värde upp till 66 740:- beroende på poolval. 
Gäller till 24 maj. Se hela  
kampanjen på folkpool.se

Topptestad 
på TÜV

Spabad  
hemma?

Skogvaktarevägen 13, Lidköping, Tel 0510-590 440, Tis-Tor 11-18, Fre 11-15
www.folkpoollidkoping.se

Spabad 
från 34 990:-

Välkommen
till butik

Lidköping!
 

 

kampanjen För ett himla liv vill vi skapa 
engagemang kring mångfald, öppenhet, 
omtanke, respekt och mod, samtidigt som 
vi vill uppmuntra fler att engagera sig för 
dessa grundläggande värderingar, säger 
Katarina Wolf, marknadschef på KRAV.
Först ut är temat mångfald, där inte minst 
KRAV-bönderna bidrar till ökad biologisk 
mångfald genom att inte tillåta kemiska 
bekämpningsmedel.
– Vi hoppas att kampanjen kommer att 
uppmuntra människor att höja sina röster 

och driva på för en hållbar matproduk-
tion. Då uppmuntrar vi också till att välja 
KRAV i butik.

Vi har länets lägsta priser 
på Värmepumpar från 
Mitsubishi, Panasonic, 

Daikin och Fujitsu.

Importhuset

Importhuset.com | 0506-22042 | info@importhuset.com

Gransikagatan 4, Skövde   tel. 0500-41 13 29

NORRMALM

Vi har öppnat 
eget digital-

tryckeri!

Framkallning 

av digitalbilder 

på 1 timme.

Vi använder 

alltid riktigt 

fotopapper.

DROP IN
Priset gäller fram till jul

VI 

RetuscheRAR 

Och RäDDAR 

DINA gAMLA 

bILDeR

VI göR FöRstORINgAR På FLeRA MeteR På cANVAs, AkVAReLL, FOtOPAPPeR M.M.

VI göR 

RAMAR I ALLA 

stORLekAR 

MeD stORt 

utbuD

Nu kAN VI hjäLPA
tILL MeD LAyOut Och 

gRAFIsk FORM
Vi trycker dina visitkort, 

kalendrar, inbjudningskort, 
julkort, fotoböcker, kopiering, 

scanning mm.

bestäLL DINA juLkORt & ALMANAckOR

öPPettIDeR december, måndag-fredag 10-18, lördag 10-13, söndag 12-16   beställ bilder på www.fotocenter.se

Barn- och djur-
fotografering

239:-
inkl.15x21cm 
förstoring med
(julbakgrund)
samt 10 st 
julkort

egeN RAMVeRkstAD20% rabatt vid beställning avspecialramarGäller fram till jul

även 
framkallning 

av film, 
super 8/Vhs och 
diabilder m.m. 

till DVD

20% på
Fotobok fram 

till jul.
beställes på

www.fotocenterse

20% på
julkort och
kalendrar 

t.o.m. 
13/12

Klipp ut annonsen
eller ta med tidningen
och få våra rabatter 
OBS! Kan ej komb. med 
andra rabatterbjudanden



8 www.gardochvilla.se 9

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

GårdVilla&

För drygt ett år sedan stod tävling åter 
på dagordningen för Anders, men då 
handlade det om helt andra grenar. 

Närmare bestämt i tv-programmet Mäs-
tarnas Mästare där han hängde i nästan till 
finalen. Trava stenar var inte hans gren, 
så där fick han se sig utslagen av hock-
eylegenden Peter ”Foppa” Forsberg och 
kickboxaren Caroline Ek. Men Anders 
blev ändå kändis på kuppen eftersom 
programmet följdes av dryga 2,3 miljoner 
tittare.
 Inte lär han ha blivit mindre folkkär efter 
sitt senaste program som gjordes av en 
annan Mästar-deltagare som blev pro-
gramledare - ”I huvudet på Gunde Svan”. 
Där kunde tittarna bland annat få uppleva 
hur Anders karriär - och liv - nästan tog 
slut under en träning i Finland för elva år 
sedan.
– Egentligen skulle det inte kunna hända, 
men vi var två förare som kom från varsitt 
håll på våra motorcyklar och fron-
talkrockade i hög fart. 

Enduroföraren Anders Eriksson i Tibro 
har sju VM-medaljer i sin samling och 
har vunnit drivor av tävlingar genom 
åren. Nu lär han ut knepen för att nå 
mc-toppen och varvar det med att 
delta i olika tv-program. Hans sambo 
Karolina Matesa är nu den som reser 
istället - som internationell domare i 
konståkning.

TExT oCH FoTo Ulf C Nilsson

FÖr FLEra. Många dagar ute på vägarna har det 
blivit genom åren. När familjen växte fick även 
husvagnen bli större och den fyller nästan hela 
garageuppfarten då den inte är parkerad för 
vinterförvaring.

VaTTENskaDa. köket är familjens samlingspunkt och är det ställe karolina trivs bäst med att jobba.– Men 
renoveringen kom snabbare än vi hade tänkt oss.

Nu är det sherco istället för Husqvarna som gäller - och inget tävlingsstall som servar maskinerna. Det har 
gjort garaget lite trångt.– så en maskinhall skulle inte vara dumt att ha…

DrEaMTEaM. anders Eriksson och karolina Matesa har hängt ihop som par och team sedan gymnasietiden. Nu när anders lagt tävlandet på hyllan kan han ge 
karolina stöttning tillbaka i hennes karriär.

Enduro-legendar och tv-profil  trivs med tillvaron

MaskINkoLL. Även om tävlandet är över har 
anders minutiös koll på sina maskiner. En säsong 
vann han VM efter sex deltävlingar med bara sex 
hundradels sekunds marginal! – Då skulle det ha 
känts surt att komma tvåa! allt måste vara i topp-
trim och hålla hela vägen.

 Det var inte mycket som var helt på An-
ders vänstersida efter den smällen. 
– Men doktorn som lappade ihop mig 
sade att ”Du bestämmer hur bra du vill 
bli”.
 Det var Karolina som sedan fick styra 
hans rehabilitering på rätt sätt. Att köra på 
som vanligt med stenhård fys- och uthål-
lighetsträning var det ju inte tal om nu. 
– Men med hennes hjälp gick det och efter 
ett år var jag tillbaka och tävlade igen.
 Karolina träffade han redan på gymna-
sietiden och de har hängt ihop som både 
ett par och ett team sedan dess. Anders 
kunde fokusera på tävlandet och Karolina 
skötte det administrativa, sponsorkon-
trakt, hemsida och bokföring med mera.

– Som fabriksförare åt Husqvarna behöv-
de jag heller inte tänka så mycket på att 
meka. Det skötte tävlingsstallet.
 Anders började tävla 1990 och hade 
proffskontrakt mellan 1996 och 2009. Det 
blev många resdagar - omkring 200 om 
året, så hemmet utgjordes då ofta av en 
husvagn.
– Men 1990 köpte vi en villa här i Tibro 
och det var härligt att få ett riktigt hem - 
även om det väl mest var Katarinas föräld-
rar som fick sköta huset när vi var ute på 
tävlingsresorna.
När det sedan kom barn in i bilden blev 
en riktig bostad än viktigare - även om 
husvagnen byttes till en modell bautastor.
– Tea är åtta år nu och William snart tre, så det känns bra att ha en fast punkt i 

tillvaron.
 Men det har ju sina sidor att köpa en 
60-talskåk. Det blev renovering mellan 
varven. Ny tvättstuga och badrum till att 
börja med.
– Och lite ofrivilligt ett nytt kök… Vi hade 
haft en rörmokare här som röjde upp i 
röran i pannrummet och drog allting nytt 
i samband med stambyte. När så vattnet 
släpptes på började vattnet forsa från 
kökstaket!
Tidigare ägaren hade roat sig med att 
dra vattenledningar efter eget huvud för 
att skapa en lägenhet på andravåningen. 
Rören var pluggade, men när allt gjordes 
om så var det liksom upp till bevis för 
hempulandet och det höll inte måttet. 
Det var bara att riva ut golv och skåp och 
snabbstarta en köksrenovering efter att 
torkfläktarna gjort sitt.
– Tyvärr. Ett nytt kök är ju en stor inves-
tering och det vill man gärna sitta och 

grunna och planera tillsammans för. Men 
det blev trots allt rätt bra ändå till slut.
 Anders har nu slutat sin aktiva karriär 
som odödlig inom enduro-sporten och 
försörjer sig nu med att hålla utbildningar 
och kurser runt om i landet. Därmed har 
han också fått börja meka mer själv och 

det rymliga garaget börjar bli trångt. Nu 
kör han det franska mc-märket Sherco 
som så sent som 2003 började tillverka 
endurohojar.
– Men de har lång erfaret när det gäller 
trialmaskiner, så de kan det här. Det är en 
mindre fabrik med snabba beslutsvägar 
och det passar mig bra.
 Med tävlingskarriären på hyllan blir det 
mer tid hemma. Det har givit Karolina 
mer möjlighet lägga tid på sin karriär som 
internationell domare i konståkning.
– Hon har ju stöttat mig i alla år, så det 
känns skönt att kunna ge stöttning tillbaka 
nu!
Tillsammans drömmer de om att i framti-
den få sätta nyckeln i ett nytt hus.
– Nära centrum för barnens skull, men 
ändå på landet. Med stort garage - nästan 
en maskinhall - och en mc-paddock där 
man kan köra utan att störa grannarna. 
Vi får se hur det blir.

november 2016 november 2016
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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

Maria Andersson
Kontorschef/ Fastighetsmäklare
0725-21 52 00
maria.andersson@maklarhuset.se

Malin Bengtsson
Fastighetsmäklare
0705-91 77 10
malin.bengtsson@maklarhuset.se

Julia Svensson 
Fastighetsmäklare
0725-01 50 52
julia.svensson@maklarhuset.se

Vi sträVar inte 
efter att bli störst, 

utan bäst!

Storgatan 26, 541 30 SKÖVDE
Tel 0500-41 77 10
www.maklarhuset.se
skovde@maklarhuset.se

Agnetha Källvik 
Mäklarassistent/Kontorsansvarig
0500-41 77 10
agnetha.kallvik@maklarhuset.se

MASKIN AB Fredsgatan 1
521 41 Falköping
Tel: 0515 - 77 78 00  
E-post: gj@gjmaskin.se
www.gjmaskin.se

Passa På  
innan Vintern  

slår till!

SnöSlunga  
St 121E

6.900:-
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga St 224

12.600:-  
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga 
St 324P

24.500:-  
rek. ca . pris inkl. moms

Starka SnöSlungor
för Små och Stora ytor

hörsel-
skydd med 

Fm-radio ingår 
Vid köP aV 

snöslunga
Värde 900:- 

november 2016 november 2016

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.



TExT Ulf C Nilsson  FoTo Lars Toll

Det var ett rejält kliv för familjen att 
flytta från en tvårumslägenhet i 
närheten till det här 525 kvadrat-

meter stora minnesmärket över gedigen 
byggkonst anno 1895.
– Eftersom vi bodde här i närheten har 
jag passerat huset många gånger utan att 
reflektera något speciellt över det, berättar 
Mikael.
Det har sin förklaring i att hela huset 
hukar bakom en hög tegelmur, så utifrån 
ser man inte mycket av det. Men Mia, 
som gått på Vasaskolan i närheten, såg det 
däremot i stort sett dagligen när hon gick i 
grundskolan.
– Och jag tyckte det verkade så mysigt. 
”Lycklig den som kan sitta på den där 
trappan med sin kaffekopp”, tänkte jag.
Att denna en dag skulle vara hon själv 
fanns inte i tankevärlden då. Men nu kan 
hon dricka hur mycket kaffe hon vill där.
– Vi fick tips av en bekant, som även 
känner förre ägaren, att huset skulle säljas. 
Så vi tog en titt och föll direkt! Hela miljön 
tilltalade oss. Ingen har våldfört sig på 
huset, utan det mesta är intakt original 
och det som är åtgärdat är rejält gjort rakt 
igenom. Jag är ju själv noggrann av mig, så 
sådant uppskattar jag högt, säger Mikael.

Anrik villa i Skövde håller stilen
”Ett snällt hus”. Det är det närmaste en 
sammanfattning som Mikael Jonsson 
kan komma när det gäller Klingspors-
ka villan som han och sambon Mia, 
lilla Rut och hundar flyttade in i under 
sensommaren.
– Hela miljön tilltalade oss och vi blev 
förtjusta direkt, ja nästan överrumpla-
de av interiören.

MagNIFIk. Familjen blev 
nästan överrumplade 
av interiören. – bara att 
gå de 23 trappstegen 
upp till övervåningen är 
något speciellt.

DE sTorTrIVs. Familjen, Mikael, Mia och lilla rut, stortrivs i klingsporska villan. Det är klart ett helt annorlunda 
boende än en tvårumslägenhet.

gEDIgET. Överallt präglas detaljarbetet av gediget 
hantverk och hög kvalitet. Från de massiva dubbel-
dörrarna till fönstrens spröjsdesign.

VINkÄLLarE. Husets stora vinkällare är bevarad 
intakt. att fylla upp hyllorna där kommer att ta sin 
tid.

sLUTrÖkT. Ett rökrum 
för cigarrbolmande 
gentlemän var ett givet 
attribut när det begav 
sig. Nu har det fått annan 
användning.

MUrEN. I början på 1900-talet byggdes muren som blev husets speciella signum. Muren ritades av arkitekt 
Fa Neuendorf och uppfördes med handslaget och mönstermurat Helsingborgstegel.

Mia instämmer:
– Som tur är har ingen förstört huset med 
någon renovering ”i tidens anda”. Allt nytt 
är gjort med varsam hand. Det här är ett 
arv att föra vidare.
 Huset är luftigt och rymligt inuti med en 
takhöjd på 330 cm. Och golven i mönster-
lagd stavparkett är fortfarande original.
– Att huset dessutom är K-märkt 
avskräckte inte, tvärt om! Det tyckte vi 
snarare var en tillgång eftersom vi gillar 
det gamla. Det här huset är unikt.
Två robotklippare sköter gräsmattan som-
martid och mycket av den 2 000 kvadrat-
meter stora tomten är stenlagd, förutom 
rabatter med perenner som i stort sett 

UTsIkT. Ursprungligen 
fanns utsikt från det 
gamla handblåsta 
fönstret mot P4 och 
dåvarande k3, så att 
överste von Matern 
kunde hålla koll över 
sin arbetsplats.

sköter sig själva. Det enda vi har fått ta itu 
med är alla vinrankorna utmed söderfa-
saden som växer otroligt bra och täcker 
fönstren om man inte håller efter dem.
– Lättskött alltså.
 Efter en genomgripande renovering för 
några år sedan baxades härligheten in i 
nutida tidevarv med fjärrvärme, badrum 
på övervåningen och spa i källaren. Samt - 
inte minst - eluttag överallt i huset. Ägarna 
efter dem har inte behövt göra speciellt 
mycket.
– Och det gäller även oss. Vi bara flyttade 
in. Vi uppskattar verkligen det gamla, till 
exempel att radiatorerna som står på fyra 
ben vardera fick vara kvar. Hela renove-

ringen var väldigt varsam.
 Och vi, det är Mikael och Mia samt 17 
månader gamla Rut som framåt nästa 
sommar får ett nytt syskon. Plus hundarna 
Amanda och Kalle som tagit över trädgår-
den som sin domän och stortrivs. Stortrivs 
gör även Mikael och Mia.
Att flytta från en tvårummare till en sådan 
här väl tilltagen villa har sina fördelar.
– Vi har fortfarande två rum som är helt 
omöblerade. Skönt att ha utrymmen som 
vi kan börja möblera från början utan 
brådska.
Att huset ligger i Vasastan i Skövde är 
ingen nackdel precis…
– Det är en trevlig del av stan med nära till 
allt. Det var här vi ville bo! säger Mikael, 
som till vardags äger och driver företaget 
Stängselproffs och Skövde 4-hjulingar med 
tolv anställda.

FUNgErar. alla husets åtta kakelugnar i olika stilar 
fungerar.
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Skövdevägen 14, Töreboda
Tel. 0506-128 11

www.hermia.se

Öppettider: 
måndag-torsdag 10-18
fredag 10-17
lördag 10-13

Nu har vi laddat med jul- och 
adventsbelysning!

Välkommen 

in och njut 

av jul-
stämningen

butikens Öppettider
vardag: 10–18 lördag: 10–13

Hollendergatan 28, 
521 42 Falköping

Nu finns vi även 
på Facebook

Kurhotell • Konferens • Spa
TEL 0515-43 200  E-POST info@kurortenmosseberg.se   www.kurortenmosseberg.se

Mössebergsparken, FALKÖPING  TEL 0515-432 00 www.kurortenmosseberg.se 

VINTERKONFERENS

I paketet ingår:
Ankomst till lunchbuffén

Eftermiddagskaffe med kakbuffé
Trerättersmiddag inkl. bordsvatten och kaffe

Frukostbuffé
Förmiddagskaffe med kakbuffé

Lunchbuffé

Entré till spa med varmvattenbassäng, jacuzzi, utomhuskällor, bastu och gym.
Lån av badrock och tofflor under vistelsen.
Konferenslokal med konferensutrustning

Pris per person i dubbelrum: 1.650 kr exkl. moms
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alla dagar fram till jul
JulmarknadJulmarknad

butik • restaurang • presentshop
göteborgsvägen 19, FaLkÖping • tel 0515- 71 72 30

www.falbygdensosteria.se

butik • restaurang • presentshop
göteborgsvägen 19, FaLkÖping • tel 0515- 71 72 30

www.falbygdensosteria.se

alla dagar fram till jul

Nyinkommet
Sammets- 
möbeltyg från 
Belgien
Martindale 
20 tusen

Tinas Trä & Textilier
Kungsgatan 18, 54230 MARIESTAD

Mobil 070-296 04 58
Email willroger@telia.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

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

Nu är det dags att planera julbord m m. Hos Köttex 
finner Ni alltid flera mycket goda och prisvärda alternativ.
Gör ett besök i butiken och ta tillfället att köpa en annor-
lunda julklapp. Vi har stor sortering av presentartiklar t. ex. 
fina olivoljor, marmelader, konfekter m m.

Jul 
& Nyårsmenyer

Tiden går fort
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Med ved kapas gårdens energikostnader
På denna gård på landet värms bo-
stadshus och butiksyta sedan 2 år till-
baka med en ny vedpanna. Med egen 
skog var valet av värmeanläggning 
inte särskilt svårt. Och resultatet? 
Lägre energikostnad och mer arbete.

TExT Marie Pallhed  | FoTo Maria Eberfors

Joel Toll med familj bor idylliskt om-
givna av skog och åkrar.
– Jag är uppvuxen på gården. För 

några år sedan övertog jag bostadshuset 
från mamma Marianne som snart flyttar 
in i sin egen ”undantagsstuga” här intill.
”Undantaget” är ett nybyggt hus som hon 
ritat själv. Precis som hon en gång ritade 
det bostadshus Joel idag bor med sin 
familj.
– Vårt hus ser inte ut som något annat, 
fortsätter Joel. Det stod färdigt 1996, är 
välisolerat och har vattenburen golvvärme.
Huset värmdes tidigare upp med en från-
luftsvärmepump. Den används fortfarande 
men är nu kopplad till den nya vedpannan 
och dess ackumulatortankar.
– Vi har 3 stycken på totalt 2200 liter som 
lagrar värmen. Det behövs eftersom ved-
pannan både ger värme och varmvatten åt 
bostadshuset på 230 kvadratmeter och det 
lika stora huset på gården som inrymmer 
gårdens cateringverksamhet.
 En gång om dagen tänder Joel pannan 

sMIDIgT. Det är bara i undantagsfall som Joel 
förbereder för att få extra varmvatten. som inför ja-
cuzzibad eller stordisk inom cateringverksamheten 
lekhultsgard.se.

I garagET. Pannrum och vedförråd är placerade i 
en separat byggnad. Värmen går via två kulvertar 
till bostadshus och företagsbyggnad.

när hösten har inträtt.
– Sommartid kanske det är varannan dag 
medan jag under kallaste vintern brukar 
elda två gånger per dag. Särskilt om vi ska 
fylla jacuzzin eller om vi har mycket disk i 
cateringverksamheten.
 Jobbet med vedhantering och eldning är 
inget Joel ser som ansträngande. Det hör 
till vardagssysslorna.
– Jag är uppväxt i gårdens 1800-talshus. 
Värmekällan var tre eldstäder, bland annat 
en bergslagskamin. Jag gillar ved och 
den känsla vedeldning förmedlar. Vi har 
dessutom skog som måste tas om hand. 
Bland annat vindfällen som nu kommer 
till användning som ved.
Det är Joel som hålls i skogen med mo-
torsåg och som ser till att träden kommer 
hem till gården på fyrhjulingen, klyvs och 

blir till 50 cm stora bränslekubbar.
– Det blir inget finlir med veden som till 
mysbrasan. Det får jag väl börja med till 
mamma när hon ska inviga sin kamin i 
fina nybyggda undantagsstugan, avslutar 
Joel.

Billigast uppvärmning får du med vedpanna
Det är stor skillnad på nya vedpannor 
och gamla. Förbränningsgraden i den 
moderna är 93 %. Jämfört med 
ca 45 % i en med ca 20 år på nacken.

– Vedeldning är det billigaste sättet att 
värma sin bostad, säger Hasse Johnsson 
på Veosol.se. Förbränningen optimeras 
automatiskt i de bästa pannorna. Det 
minskar också miljöutsläppen.
Det gäller dock att se sig omkring och inte 
köpa ved i säck på macken.
 – Ved till rätt pris är avgörande för hur 
attraktivt uppvärmningssättet är.  
 Flest vedpannor finns på landet, hos folk 
som på något sätt ha tillgång till skog och 
prisvärd ved.
– Men, säger Hasse bestämt, även om du 
köper ved hos vedhandlare är uppvärm-
ningen billig. En normalvilla på 150 kvm 

kostar mellan 5000 och 7000 kronor att 
hålla komfortabel med värme och varm-
vatten under ett år.
 Investeringskostnaden för normalvillan 
ligger på mellan 150 000 och 170 000 
kronor för en vedpanna som eldas mot 
ackumulatortank med 
automatisk värmestyrning.
– Energin som bildas i 
pannan lagras i den skiktade 
tanken och det uppvärmda vattnet 
används därigenom effektivt.
 Vedeldning kräver arbete. Både när det 
gäller själva hanteringen av ved och den 
dagliga eldningen som måste till under 
den kallare säsongen.
– På vintern är det en kvart, 20 minuter 
varje dag som måste läggas på själva 
eldningen. Därutöver ska ju veden fyllas 

på i förrådet.
 Alla vedanläggningar förses med en 
elpatron i ackumulatortanken som går in 
när tanken inte värms av vedpannan. Men 
andra kombinationer är också möjliga.
– Att sätta in en pelletsbrännare i pannan  
     är inte särskilt kostsamt och bidrar till  
        flexibilitet i valet av bränsle. Men det  
        går enkelt att koppla in olika typer av 
värmepump till ackumulatortanken. Så 
man är alltid garderad om något skulle 
göra att man inte längre vill vedelda.

HÅLLbarT. En vedpanna 
håller i minst 25 år. acku-
mulatortanken i minst 50, 
säger Hasse Johnsson på 
Veosol.se. Men byt ut gamla 
pannor. De är så ineffektiva.

Joel torkar veden så här
– Jag följer det gamla sättet att ta hand om 
veden.
brukar hugga i skogen från senhösten när 
löven fallit.
Före påsk ska veden vara kluven.
Därefter får den torka utomhus fram till 
midsommar.
sen förvarar jag den inomhus i maskinhallen 
så att den torkar till ordentligt innan den 
används.
Totalt brukar det gå åt ca 25-30 kubik 
på ett år.

LIVssTIL. att ta hand om skogen ingår i Joel Tolls vardag. – Det känns bra att ta tillvara vindfällen och sam-
tidigt spara in på uppvärmningskostnaderna.

PÅ LaNDET. Den moderna vedpannan ger fin kom-
fort. – Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, 
säger Joel och Ura. Värme- och varmvattentillgång-
en håller komfortabel nivå också mitt i smällkalla 
vintern.

”Att jag inte  

bytte vedpanna 

tidigare”

koMbo. Joel och Ura Toll är verksamma i arbetet på Lekhults gård. – Det blir en livsstil att jobba där man bor. Tonåringen Moss hjälper till i skogen medan Jason 4 
och Julia 2 månader mest bara är.

november 2016 november 2016



18 www.gardochvilla.sewww.gardochvilla.se 19

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

november 2016

TExT Marie Pallhed
FoTo Blomsterfrämjandet/Anna Skoog

Amaryllis är enkel att lyckas med 
och skapar stämning. Tillbehören 
sätter stilen. Liksom vilken typ av 

amaryllis du väljer.

ÅTErbrUkaT. Loppis-
fyndet blir kreativa 
krukan för snittamaryl-
lis. För vem har sagt att 
långa stjälken måste 
vara kvar? korta blom-
mor ger vintageeffekt.

Amaryllis är julblomman som passar 
alla inredningsstilar. Dessutom är den 
dekorativ in på nya året. När längtan 
efter växtlighet är som störst.

HaNTVErksFEELINg. 
stickad ytterkruka, vit 
mossa och renhorn trol-
lar med amaryllisens 
strama form och skapar 
en romantisk stämning 
med naturkänsla.

ELEgaNT. skapa nordisk 
elegans med höga 
glasvaser fyllda med 
kastanjer och klassiskt 
röda amaryllis. Ytterliga-
re glasvaser ger mindre 
avskalad effekt. 

sTILrENT. I en sparsmakad inredning blir amaryl-
lisens sobra uttryck en uppskattad accent i designa-
de krukor som förstärker blommornas raka stjälkar.

rUsTIkT. Med mossa, kottar, äpplen och andra lök-
växter i glasvas förvandlas smäckra amaryllisen till 
ett rustikt arrangemang. gruppera för mer effekt.

Matcha din inredning med 
kameleonten Amaryllis

Passar IN. Få julblommor funkar så fint i många hem som amaryllis. För trots sitt omfång går den enkelt 
att förändra med tillbehör som får amaryllisen att byta skepnad från den mest romantiska dekoration till 
en sparsmakad inredningsaccent. Finns som stor- och småblommig i vita, rosa och röda nyanser.

Testa nya sätt att 
inreda med Amaryllis
•  Lägg direkt på en bricka. Linda in löken i         
    mossa. surra fast med fin silvertråd. 
    Håll fuktig med lätt dusch. blomman strävar    
    mot ljuset och kommer att resa sig. 
    ser festligt ut.
•  sätt i kruka tillsammans med grenar från         
    trädgård och skog. grenarna ger stadga och  
    amaryllisens höjd. Magnifikt arrangemang.
•  Våga vara lekfull. Återbruka favoriter: en          
    prickig frukostskål eller en teburk. 
    Lägg stenar i botten om krukan är för lätt.
•  Placera en golvkruka i inomhustrappan. 
    amaryllisar blommar även en bit in i rummet. 
•  gruppera på en bricka. smart om du saknar  
    fönsterbrädor. Placera på sidebord eller         
    brickbord vid fönstret. Placera tillsammans  
    med hyacinter, azaleor och julstjärnor. 
•  Häng snittisar upp-och-ner. Fäst med ett 
    snöre och använd stjälken som vas.

Det finns små- och storblommiga amaryl-
lis. Dubbla och enkla. Och alla tänkbara 
nyanser i vita, rosa, orange och röda toner. 
Enfärgade och flerfärgade.
Snitt eller kruka – välj själv. Blir blom-
stänglarna för långa, skär av och placera i 
vas. En snittamaryllis håller sig lika länge i 
blom som lökblomman.
Och testa gärna att driva växten i blom 
nästa år igen. Skär av blomresterna. Låt 
stängeln vissna, knipsa av, placera i föns-
ter, senare utomhus i skuggan. Vattna och 

gödsla. Sluta i september och lägg löken 
torrt, 12-20 C. Ta fram i november, plan-
tera om och vattna. Och räkna med att 
den går upp i blom. Fast inte till jul. För 
Amaryllis är också snyggaste vinter- och 
vårblomman.

Lättskött
Amaryllis köps 
oftast i knopp. 
Stor lök brukar 
ge fler blommor.
 Vattna lite då och 
då. Låt torka upp. 
Och strunta i 
näringen. 
Löken är full-
tankad med allt 
som behövs.

Järnvägsgatan 4
Tel: 0511 - 512 60

Sajt: www.ingersgotene.se

Öppettider: 
Mån. - fred. 09.30 - 18.00
Lör. 09.30 - 15.00, 
Sön. 13.00-17.00, stängt 4/12
OBS! 19 - 22 dec. öppet till 19.00
och 23 dec. öppet till 18.00

Glas, porslin och presentartiklar från 
de främsta svenska producenterna

Tomtar från Nääsgräns-gården , Nittsjö, Rolf Berg och Rolf Lidberg

NYHETER!
Morbergs glas 
och City från

Orrefors

Följ oss på Facebook och Instagram

Följ oss på

INSERT YOUR LOGO HERE

After inserting logo, please remove the box. This can be done with “TouchUp Object Tool”
in Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing)

ÅRE TS
JULKL APP

ARMBAND + CHARM

699 KR
SPARA 349 KR

Hitta din favorit bland tolv utvalda charms och kombinera den med ett av tre armband i sterlingsilver. Julpriset gäller fram till den 24 december. Extra charms kan köpas till, priser från 
199 kr. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Med förbehåll för prisfel och utsålda varor.
Hitta din favorit bland tolv utvalda charms och kombinera den med ett av tre armband i sterlingsilver. Julpriset gäller fram till den 24 december. Extra charms kan köpas till, priser från 
199 kr. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Med förbehåll för prisfel och utsålda varor.

INSERT YOUR LOGO HERE

After inserting logo, please remove the box. This can be done with “TouchUp Object Tool”
in Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing)

ÅRE TS
JULKL APP

ARMBAND + CHARM

699 KR
SPARA 349 KR

Hitta din favorit bland tolv utvalda charms och kombinera den med ett av tre armband i sterlingsilver. Julpriset gäller fram till den 24 december. Extra charms kan köpas till, priser från 
199 kr. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Med förbehåll för prisfel och utsålda varor.
Hitta din favorit bland tolv utvalda charms och kombinera den med ett av tre armband i sterlingsilver. Julpriset gäller fram till den 24 december. Extra charms kan köpas till, priser från 
199 kr. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Med förbehåll för prisfel och utsålda varor.

Hitta din favorit bland tolv utvalda charms och 
kombinera den med ett av tre armband i sterling-
silver. Julpriset gäller fram till den 24 december. 
Extra charms kan köpas till, priser från 199 kr. 
Kan inte kombineras med andra erbjudanden. 
Med förbehåll för prisfel och utsålda varor.

Stort 
utbud 
av

Extraöppet
alla adventsdagar 
kl. 12.00-16.00

Mariestadsv. 29, Tibro
Tel.0504-100 12

Följ oss på Facebook och Instagram
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BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA
Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar, 
presenningar och mycket mer!
Välkomna till Cramo i Skövde
Kylarvägen 5, Hasslum
Tfn. 0500-469790

För en bra dag 
på jobbet.

EGEN TILLVERKNING
SNABBA LEVERANSER
Vi levererar på bulk, pall och storsäck.

Ring för pris: 0515 - 727 000

Välkomna till oss!

Vänd dig med förtroende till oss 
när du vill ha hjälp med:
• Takbyte
• Takläggning
• Takrenovering 
• Asbestsanering
Vi har lång erfarenhet och utbildade takläggare. Vi använder endast material 
av hög kvalitet och håller vad vi lovar. En fördel att anlita oss är att du får ett 
totalpris på hela arbetet inkl. ställningar. Välkommen med din förfrågan!

TAK-KAMPANJ!

0768-19 60 61
0768-19 60 62
tjtakofasad@hotmail.se     www.tjtakofasad.se

Boka ditt tak nu
Ring eller mejla för kostnadsfri offert

5 års 
ARBETS- 
GARANTI  
på utfört jobb

Glöm inte 

ROT- 
avdraget!

Boka ditt tak nu
Ring eller meila för kostnadsfri offert

TAK-KAMPANJ! 0511-290 50 
tjtakofasad@hotmail.se     www.tjtakofasad.se

RamiRent äR 
din lokala 
maskinut-

hyRaRe

Bäckaskogsvägen 17,  541 34 skövde
tel: 0500-44 63 80  Fax: 0500-41 12 74

www.RamiRent.se

Öppettider: 
Måndag-fredag 
06:45-16:00
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Vardagar 9-18  •  Lördagar 10-14  

Kaplansgatan 34, Skövde. Tel 0500 – 44 48 88
www.gustafebil.se Följ oss på facebook.com/gustafebil

MITSUBISHI ASX 2,2 AUTOMAT

LAGERBILAR 
FRÅN 229 900 KR

Gäller endast bilar hos Gustaf E Bil så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning 5,3–6,7 l/100 km, CO2  139–155 g/km. 
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

MITSUBISHIMOTORS.SE

Emil Fällström
Mitsubishisäljare

ASX PLUS är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil. För spontana nöjesresor och 
för planerade vardagsärenden, när du sitter själv bakom ratten och när du skjutsar nära och kära. Byggd med 
miljömedveten teknik, inredd för att passa en modern familj med aktiv livsstil.  

Välkommen in och upplev ASX hos Gustaf E Bil - din Mitsubishi-återförsäljare!

ASX PLUS FRÅN 229 900 KR  (metallictillägg 5 400 kr)

Utförsäljning
på Jides,
Stöpen

extra-
Öppet
sön  27/11 kl. 10.00 – 16.00
mån 28/11 – fred 2/12 kl. 10.00 – 19.00 
lör 3/12 och sön 4/12 kl. 10.00 – 16.00 
Under dessa dagar 15% på aspens, INr, 
Westerbergs och Macros sortiment.

Säter Nykvarn 2, 541 91 Skövde  |  Tel: 0500-46 18 34 
email webmaster@jides.se  |  www.jides.se

Badrums-
möBler och Badkar(utställningsexemplar)från Westerbergs och

aspens VIskaN

50%udda stolar i 
olika modeller och 

utförande 

50-250:-

kontorsmöbler 

50-70 % 
rabatt!

så långt lagret  räcker, 
t.o.m. 4 december.

Gäller ej beställnings-
varor

Handelsträdgård 
med blomsterbutik 

Västerbyvägen 13 
533 32 Götene

Tel. 0511- 503 51
www.mastersblommor.se

Öppettider 
mån-fre kl. 9-18  |  lör kl. 9-14

5 st för 

100:-

1:a advent  
söndag 27 nov. 

har vi öppet 
kl. 13-17

LjusstakshjärtanLjusstakshjärtan
Ord. pris 29:-/st

I den gamla mjölkladugården på Bro Gård i Istrum, mitt i vackra Vallebyggden, hittar Ni oss!
Hos oss på Smakfullt kan Ni handla vårt egenproducerade nötkött över disk. 
Alltid färskt och alltid hängmörat. I vår butik finner Ni kläder, inredning, 
trädgårdsartiklar, delikatesser samt lokalproducerade grönsaker 
i mån av tillgång och årstid. 
Våra öppettider: Onsdag-Fredag: 13-18, Lördag: 11-14
Välkomna till oss på Smakfullt! 

Egenproducerat kött Adventsinspiration Damkläder från utvalda märken Inredning m.m. för hemmet

Bro, 532 96 SKARA (Mellan Eggby och Istrum)
Telefon: 070-379 51 63 (Under butikens öppettider)

Mail:evalottesmakfullt@gmail.com
www.smakfulltbutiken.se

Under 
december 

har vi rabatt på vår 
kokkonstbok

250 kr 
(ord pris 295 kr) 



    INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE            61-11 dnöS ,61-01 dröL ,91-01 derf-dnåM

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se www.a-mobler.se  0500-41 19   00

VÄLKOMNA IN TILL VÅRA KÖKSARKITEKTER MARTIN & ROZANNA
BESTÄLL DITT NYA KÖK FÖRE NYÅR OCH FÅ 15% RABATT PÅ MÖBLER

ÅRS FUNKTIONSGARANTI

331- 007

MIL
JÖMÄR KT

Upp till
25.000 kr för  

ditt gamla kök

INREDNINGSHUSET
 KAPLANSGATAN 32, MARIESJÖ SKÖVDE

0500-41 19 00   WWW.A-MOBLER.SE  
MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16            

0504-130 60  WWW.RIXNERS.SE  

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

MÅ-FR 10-18, LÖ 10-16, SÖ 11-16

LAMINO JETSON

NYA MÖBLER TILL JUL
HANDLA NU - BETALA I APRIL 2017

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE  Månd-fred 10-19, Lörd 10-16, Sönd 11-16          

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se www.a-mobler.se  0500-41 19 00  

ÅRS FUNKTIONSGARANTI

331-007

MIL
JÖMÄRKT

Upp till
25.000 kr för  

ditt gamla kök

VÄLKOMNA IN TILL VÅRA KÖKSARKITEKTER MARTIN & ROZANNA
BESTÄLL DITT NYA KÖK FÖRE NYÅR OCH FÅ 15% RABATT PÅ MÖBLER

Tideberg 
Limited Edition
7-zonad pocket. 180x200 cm. 
Inkl. ben & bäddmadrass

Blidö
ramsäng
Dubbelfjädrande pocket inkl tjock 
bäddmadrass & runda metallben.

8.990:-

90X200 cm  2695:-
105X200 cm  3195:-
120X200 cm  3495:-

Alfa hörnsoffa
med divan. Tyg manu stone. 
Stor soffa för hela familjen.

Cara hörnsoffa
Tyg vive silver.

12.900:-
Ord.pris 15.400:- 597:-/månad*

514:-/månad*

430:-/månad*

*gäller vid tecknande av möbelkortet från Resurs Bank 24 månader.10.900:-
Ord.pris 13.800:-

INREDNINGSHUSET
 KAPLANSGATAN 32, MARIESJÖ SKÖVDE

0500-41 19 00   WWW.A-MOBLER.SE  
MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16            

0504-130 60  WWW.RIXNERS.SE  

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

MÅ-FR 10-18, LÖ 10-16, SÖ 11-16

LAMINO JETSON

NYA MÖBLER TILL JUL
HANDLA NU - BETALA I APRIL 2017

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE  Månd-fred 10-19, Lörd 10-16, Sönd 11-16          

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se www.a-mobler.se  0500-41 19 00  

ÅRS FUNKTIONSGARANTI

331-007

MIL
JÖMÄRKT

Upp till
25.000 kr för  

ditt gamla kök

VÄLKOMNA IN TILL VÅRA KÖKSARKITEKTER MARTIN & ROZANNA
BESTÄLL DITT NYA KÖK FÖRE NYÅR OCH FÅ 15% RABATT PÅ MÖBLER

Tideberg 
Limited Edition
7-zonad pocket. 180x200 cm. 
Inkl. ben & bäddmadrass

Blidö
ramsäng
Dubbelfjädrande pocket inkl tjock 
bäddmadrass & runda metallben.

8.990:-

90X200 cm  2695:-
105X200 cm  3195:-
120X200 cm  3495:-

Alfa hörnsoffa
med divan. Tyg manu stone. 
Stor soffa för hela familjen.

Cara hörnsoffa
Tyg vive silver.

12.900:-
Ord.pris 15.400:- 597:-/månad*

514:-/månad*

430:-/månad*

*gäller vid tecknande av möbelkortet från Resurs Bank 24 månader.10.900:-
Ord.pris 13.800:-

Nya möbler till jul
handla nu  - betala i april 2017


