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Villaägarna Skaraborg

Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirations- 
och nyttomagasin 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. 
Gård & Villa samarbetar med Villaägarna.

Ansvarig utgivare: 
Uno Hufvudsson 
Telefon: 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

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Lär dig se tecknen på att det är dags att renovera badrummet. 
kolla golvbrunn och ytskikt regelbundet. 

Ta bort fläckar direkt och följ materialens skötselråd.

Renovera badrummet innan 
stora skadorna kommer

D
et är expertens bästa tips för 
att hålla badrummet fräscht 
länge och minimera risken för 
vattenskador.
– Tar man hand om sitt 

badrum regelbundet är mycket vunnet, 
säger Mattias Granberg, verksamhets- och 
besiktningsansvarig på Nordinspekt. Lyft 
upp locket på golvbrunnen ibland, gör rent 
och känn efter att klämringen sitter stadigt. 
 Ta också genast bort fläckar när de uppstår 
och låt inte kalkavlagringar växa fast.
– Håll ytskiktet fräscht, annars känns bad-

GOLV- & VÄGGMATTA. Håll koll på svetsfogarna i hörn vid duschplatsen och efter eventuella ojämnheter i 
golvet. Om plasten har släppt eller bubblar sig är det ett tecken på att skador kan vara på väg.

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

E
fter en sommar vi aldrig glöm-
mer stundar höstens val. Under 
många år anser jag att vi 
successivt blivit presenterade 
problem och lösningar som bli-

vit mer och mer likriktade. Som medborga-
re upplever jag det ibland som att det enda 
som skiljer de olika partierna åt är loggan 
och kanske i bästa fall en symbolfråga. 
Men skillnaderna finns där. 
 Under en oförglömlig dag i juli satt jag och 
studerade uppankrade båtar i en vik. De 
låg på svaj, alltså en förankring i för eller 
akter, båten liksom svajar över så att den 
ligger med vinden. Alla båtar i vindrikt-
ning. Några med fören mot vinden, några 
med aktern mot vinden. De olika lösning-
arna beror på om man vill ha vinden in i 
båten eller sitta i lä. Problemet är samma, 
lösningen olika. 
 När man sitter så där så jämför man alltid 
med sin egen båt. Vilka är större, snyggare, 
dyrare. Alla vill ut på havet. Problemet 
är samma, lösningen olika. En sak som 

däremot skiljer sig åt och det ganska mar-
kant är hur de är förankrade. Några ligger 
mot fasta angöringsbojar, med korta linor. 
Några har ingen ankarkätting... bara lina. 
Syns inte alls från där jag sitter, men jag 
vet av erfarenhet hur lätt ankaret rycks loss 
om vinden vänder. 
 Vi sitter där och väljer båt, vilken vi 
skulle vilja ha. Vi väljer utifrån vad vi ser. 
Allt utifrån egna preferenser. Jag vill gärna 
ha en öppen snipa, med rorkult, där resan 
är målet. Min fru vill fort komma ut på 
plats och båten får inte vara så dyr att den 
hindrar andra semesterval. Problemet är 
att vi väljer utifrån det vi just nu ser. Vi ser 
gärna problem som något statiskt. Det är 
inte bra, det måste vi ändra på. 
 Vi ser inte gradvis förbättring. (källa: 
factfullness) Som mängden dödligt våld 
i samhället exempelvis. Har det blivit 
farligare eller inte? Den upplevda osäker-
heten har ökat samtidigt som mängden 
dödligt våld minskat. Till syvende och sist 
handlar politik om hur vi ser på människor. 

Värderingsvalet

3www.gardochvilla.se

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

Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se 

Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam
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KAKEL. Kolla efter sprickor i fogen eller om fogen ser 
ut att börja lossna.

TÄTAST. Erfarenheten visar att plast som tätskikt 
är ett av de tryggaste materialen för att slippa 
fuktproblem i badrum och andra våtutrymmen. 
Används numera också under kakel och klinker.

Fo
to

 H
ex

ag
on

, K
on

ra
ds

so
ns

 K
ak

el

Fo
to

 A
qu

ar
el

le
 S

hi
pD

ec
k 

frå
n 

Ta
rk

et
t

Är det en universell drivkraft att vilja bidra 
och skapa bättre förutsättningar för sina 
barn än de man själv hade eller är det en 
drivkraft beroende på färg och religion? 
Finns det bra och dåliga människor bland 
oss alla eller är det en egenskap driven av 
vart man är född? 
 Om ankaret är värderingar och båtarna är 
lösningar borde vi i höst fundera mer på 
värderingar och mindre på lösningar på de 
problem vi blir visade. Skillnaderna finns 
där, där under ytan. 
Det gäller bara
att bry sig.

rummet trist och tråkigt. Det har inget med 
vattensäkerheten att göra men är viktigt 
för helhetsupplevelsen. Skötselråd finns på 
gvk.se.
 För en konsument är det mycket svårt att 
upptäcka eventuella vattenskador. 
– Sådana skador har nästan alltid ett 
långsamt förlopp. Störst betydelse för ett 
badrums livslängd har hantverket, alltså 
att jobbet är utfört enligt Säkra Våtrum, 
gällande branschregler från GVK.
 Hur länge kan man realistiskt räkna med 
att badrummet håller? Christoffer Lund-

kvist på GVK säger att den tekniska livs-
längden på ett badrum är omkring 25 år.
– Därför ska du kolla noga med ditt försäk-
ringsbolag vad som gäller för ersättning av 
skador i äldre badrum, 
ersättningen kan i 
vissa fall bli 
mycket låg.

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A, 543 35 Tibro
Telefon: 0504 - 102 58

ÖppeT
måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

Ta ditt 
hus på 
allvar!
Boka en fasadexpert hos oss.
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Mixat

SOMMARENS 
FRÄCKASTE VÄSKA 
HETER NATURAL STRAW 
BEACH BAG. DEN 
KOSTAR 359 KRONOR 
OCH KOMMER 
FRÅN CEANNIS

Återbruka grönsakerna
Tack vare den här smarta konstruktionen 
kan du nu enkelt återbruka dina grön-
saker. Det handlar om en trekantig 
ställning i aluminium som kallas 
Regrew. Placera ställningen på 
ett glas med vatten. Sätt i grön-
saken så att vattnet täcker 
rötterna. Efter cirka 14 dagar har 
du en ny fräsch grönsak. På det här 
fiffiga viset kan du blåsa nytt liv i 
bland annat purjolök, sallad och citrongräs. 
Finns på Designtorget för 299 kronor.

   Vassa katter   Visste du att en katt en gång valts till borg-
         mästare, eller att katter har lärt biblioteks-
       besökare att läsa. Eller att det  var en katt som       
     räddade Sverige från galna ko-sjukan Boken 
    Historiska katter är en hyllning till de katter som       
  påverkat världshistorien i stort och smått. 
Den är skriven av journalisten Erik Fichtelius.

  KLIMAT-SMART
Varje år bidrar flera miljarder plasttandborstar till 

miljöförstöring på land och till havs. Du vet 
väl att det finns miljövänliga alternativ. De här är till-

verkade i bambu och kommer från Humble Brush.

en doft av sicilien 
Är du beredd att betala 4 995 kronor 

för en vattenkokare? I så fall kan den här 
fantastiska skapelsen bli din. Den ingår i en 

småelskollektion skapad i samarbete mellan 
Smeg och Dolce&Gabbana.

sigrid & Greta 
Säg hej till sommarens fräckaste bågar, 

Sigrid och Greta. Modellerna som är döpta 
efter de svenska stjärnorna Sigrid Hjertén och 

Greta Garbo är framtagna i samarbete mellan House of Dagmar 
och Vui. De finns i flera olika färgkombinationer.

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

KÖK & BAD 

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

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! 

Här kan du 
använda ditt 
cashback card!

Välkomna!
Karin & Börje med 
personal

TAG 3

beTAlA för 2

på AllA 

TrädGårdsväxTer

Se ängen vid 
parkeringen

kom och fira 
stora planterings-

veckan med oss!
1-8 september

sTorT
sorTimenT AvvATTensTenAr

exTrA-
öppeT

1 sept 9-15
2 sept 10-14Tel 0505 - 300 75

Utemiljö & Handelsträdgård AB

OSTPARADISET I FALKÖPING

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30  

www.falbygdensosteria .se

EN OSTUPPLEVELSE 
VÄRD EN OMVÄG

Konstnären Axel Nuss håller sin ateljé öppen i Bjurbäcken 5 
Undenäs vid sjön Viken . Axel ställer ut sina tavlor, fotografier 
och skulpturer i metall och trä. Målningar i olja och akryl 
dominerar men även annan teknik visas. 

Välkommen 
till Axels Konstparadis

öppet: Lördag - Söndag 
8 september - 9 september  |  kl . 10-18:00

OBS! Extrapris på många tavlor!

Takvårdsplan för 
fastighetsägare! 
Fyra enkla steg till ett 
problemfritt tak 

■ Kontakta oss
■ Kostnadsfri offert 
■ Takbehandling
■ Uppföljning

Du kan maila oss på info@takvard.se eller nå oss på telefon 072-188 90 60
Vi finns även på Facebook



H
uset byggdes 
egentligen som ett tillfälligt 
boende innan familjen i bör-
jan på 1950-talet skulle flyt-
ta till ett lantbruk i Forsby.

– Det ritades av Neuendorffs arkitektby-
rå och blev lite speciellt för att passa en 
danskättad man med en skånsk fru. 
 Dåtidens byggbestämmelser gjorde att 
boyta på max 100 kvadrat var enklare att få 
igenom och så blev det. Men alla i familjen 
skulle få egna rum, så sällskapsrummet är 
väldigt litet liksom matsalen. 
– Det rum som fick ”offra” yta var köket 
och det klagade mor på i alla år, minns 
Kerstin.
För någon flytt till gården blev aldrig av.
– Vi är ju bondesläkt i många led, så mor 
undrade förstås var vi nu skulle odla vår 
potatis och våra grönsaker. Det slutade  >> 

TExT OcH FOTO Ulf C Nilsson

Sedan kerstin Petersén tog över sina föräldrars hus i Skultorp 1990 har trädgården 
spadtag för spadtag förvandlats till ett spektakulärt paradis. Den är hennes livsprojekt. 
– Jag har ungefär 2 500 olika växter från hela världen här idag, berättar hon. 
och det blir fler hela tiden.

Föräldrahemmet blev ett arboretum

OAS. Bakom porten som håller Kerstins portugisiska vattenhund inne sprudlar grönskan. På framsidan dominerar olika magontiaträd som samsas med olika lönnar, 
tulpanträd, robina och skenkamelia. – Störst är blodboken som stått här sedan huset byggdes 1954, berättar hon.
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FÖR GOFIKA. Det finns flera gröna oaser i Kerstins trädgård, men den här hörnan är favoriten.

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.

Välkomna till Cramo!
· Skövde tel 0500-46 97 90
· Lidköping tel 0510-48 48 50

www.cramo.com

Solenergi! 
Solen har varit 

jordens energikälla ända 
från start då allting började 

med -varde ljus!

0392-102 00  |  0761-72 73 89

Investeringsstöd 
Regeringen har avsatt medel 
för investeringar till solcells-
anläggningar, stödet är på hela 
investeringen och utgår med 
30% till privatpersoner och 
företag.

www.solskyddat.se        0510-50150

Fantastiska priser på utvalda 
svensktillverkade markiser.

30%
RABATT

UPP TILL

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!

Plåt och stålhallar |  0511-34 77 11  |  borga.se

VI PRODUCERAR 
DIN PLÅT PÅ 5 
ARBETSDAGAR!

Snabb leverans av måttanpassad 
kvalitetsplåt för tak och vägg
Vi levererar även beslag och infästning tak-
avvattning, taksäkerhet, m.m. Se våra övriga 
profiler och tillbehör till ditt tak och din vägg  
på borga.se



DJUNGEL. Kerstins trädgård är rena djungeln i flera 
bemärkelser, för de exotiska träden och växterna 
hittas annars i helt andra världsdelar, till exempel 
kinesiskt tempelträd och kejsarträd.

STRUKTUR. Kerstin ville ha något rakt som bröt av i 
frodigheten och skapade den här kina-inspirerade 
gången som är kantad med kalksten.

OMÖJLIGT. Egentligen ska ”spökträdet”, eller 
”näsduksträdet” som det också kallas, inte kunna 
växa i denna nordliga klimatzon. Men det gör det i 
Skultorp och blommar dessutom.

TRÄDÄLSKARE. – Denna Robinia Twista Baby är 
kul med sina krulliga blad, säger Kerstin. Hon gillar 
speciellt träd med unika egenskaper, vare sig det 
gäller bladen, stammen eller växtsättet.

med att granntomten också köptes till.
 Därför är dagens trädgård 3 500 kvadrat-
meter stor, så Kerstin har rejäla ytor att 
förverkliga sina gröna ambitioner på.
– När mina föräldrar gick bort flyttade 
jag hit från Stockholm. Då var det inte 
längre någon potatisodling, utan bara 
snår och brännässlor där landen funnits. 
Fruktträden var förstås kvar och jag har 
behållit runt 35 av dem med äldre sorter. 
Den vildvuxna delen lade jag upp som ett 
tioårsprojekt att få ordning på, men det tog 
bara halva den tiden.
 Någon direkt plan för hur det ska se ut har 
hon aldrig haft, utan det handlar mer om 
”organisk tillväxt” i form av att hon plan-
terade de växter hon tyckte var intressanta 
allt eftersom omvandlingen av marken 
framskred.
– Fast när jag sågade ner alla förvuxna 
bigarråträd så anlade jag en rak gång med 
kalkstensmur. Jag ville ha något rakt som 
bröt av i röran.
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KLASSISKT. Hela huset går i lite dansk-skånsk stil, 
men hunden Bonnie är en portugisisk vattenhund. 
Hon gillar att posera, så det kanske vankas en 
framtida champion-titel?

augusti 2018augusti 2018

ASIATISK. Den kinesiska vattengranen har funnits i 
runt en miljon år minst. I Skultorp fick den en egen 
damm att spegla sig i och där trivs den.

LITET. – Mor var alltid missnöjd med sitt lilla kök, 
men eftersom alla i familjen skulle ha egna rum 
på husets 100 kvadrat så blev det köket som fick 
släppa till utrymme, berättar Kerstin.

 En fördel, inte minst den här sommaren, 
är att trädgården har en egen damm med 
källvatten som aldrig sinar. Utmed bäcken 
har hon planterat extra vattenkrävande 
växter.
– Exempelvis en vattengran. Den upptäck-
tes i Kina, men japanska fossil visar att 
den fanns för över en miljon år sedan.
 Ännu äldre anor har hennes kinesiska 
Tempelträd som har funnits i 100 miljoner 
år.
En sumpcypress från södra USA finns 
också, liksom en rysk Maackia, karibiskt 
trumpetträd, japansk lönn, koreansk 
skenkamelia, manchurisk solfjäderlönn, 
ostasiatisk blåregn… Listan kan göras lång 
och Kerstin har koll på allihop. 
 Hennes andra - och ursprungliga - passion 
är rosor.

– Speciellt de gamla sorterna. Jag upptäck-
te dem när familjen var på semester i Ita-
lien och bodde på ett kloster. Trådgården 
där var full av gamla sorter och jag blev 
helt fascinerad. Så pass att vi fick stanna i 
flera dagar innan jag sett mig mätt.
 Magnolior är en annan passion och givet-
vis finns en lång rad sådana här också.
– Men praktmagnolian jag satte i gången 
framför entrédörren sågar jag troligtvis ned. 
Det jag ångrar eller tröttnar på gör jag om. 
Det är kreativt och rofyllt att hålla på och 
det blir aldrig färdigt och har inget slut.

Kerstin Petersén
Kerstin startade som trädgårds-
amatör och fick mycket kunskap 
och inspiration av Sällskapet Träd-
gårdsamatörerna, STA, där hon för 
övrigt var sekreterare i flera år.
Kerstin har också varit engagerad 
i Svenska Rosensällskapets sektion i 
Skaraborg som givit henne mycket 
inspiration framför allt för de 
historiska rosorna.
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Gunilla letar upp var-
dagens kreativitet
gunilla är kreativiteten personifierad. Inte bara när det gäller att utföra saker som att sy 
och snickra. Utan minst lika mycket på annat sätt. – För mig är kreativitet framförallt 
tankens frihet, säger hon.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Maria Eberfors

G
unilla Potila Skyman bor till-
sammans med maken David 
fantastiskt vackert på landet.
– Här har vi tillsammans bott 
sedan 2000 och skapat varje 

rum både ute och inne efter våra intressen, 
berättar hon.
Det märks, för varje millimeter andas 
omsorg och värme. Handpåläggningens 
kraft är stor.
– Jo jag är väldigt praktisk och kan sy, 
snickra, måla, tapetsera och trädgårds-
arbeta. David är likadan så visst ger det 
förutsättningar för att gemensamt skapa det 
vi tycker om.
Det är kreativt förstås. Att få en idé utifrån 
sitt behov som man sedan gör någonting av.
– Jag hittar alltid något i vardagen. Letar 
förbättringar som är roliga att fylla tiden 
med. Både med dess tankar och utföran-
de. Däremot går jag inte och väntar på att 
idéerna ska komma flygande till mig.

Gård&Villa  

RÄTTFRAM. 
– Jag känner mig 
själv och försöker skapa 
mitt liv utifrån det, säger 
Gunilla Potila Skyman.

Hon tänker aktivt kreativitet. Och det 
gäller också utanför hemmet. I mötet med 
andra människor exempelvis.
– Jag upplever att jag har ett val hur jag 
vill bemöta andra, säger hon. Jag kan välja 
att betrakta en okänd person eller händelse 
utan förutfattad mening. Eller välja det 
motsatta. Valet är fritt och jag är övertygad 
om att det påverkar hur jag mår.
Hon vet att tankesättet fungerar. 2015 
insjuknade Gunilla i bröstcancer. Ödmjukt 
berättar hon att hon mått bra under sjuk-
domstiden. 
– Jag valde att träna tanken på att bemöta 
sjukdomens svårigheter utifrån de möjlig-
heter som fanns. För att må bättre under 
tiden. Statistiken visar faktiskt att 86 % 
av alla som fått bröstcancer lever efter fem 
år. Det tänkte jag ofta på och utgick från. 
Jag utgick också från att de människor jag 
mötte inom vården ville göra sitt allra bästa 
för mig. Det finns så många underbara 
människor där.
Och självklart har det varit jobbigt stund-

I PLÅT. – Har 4 odlingsbänkar där jag odlar bl a po-
tatis, grönsaker, persilja, dill, rabarber och sallads-
lök. De är så höga att det går att hålla mördarsnig-
larna borta trots att det myllrar av dem här.

augusti 2018augusti 2018

MÅR GOTT. – Syr nästan alla mina egna kläder, 
gärna klänningar och förkläden. Då kopplar jag av.

tals under sjukdomen. Men 
mestadels har hon mått bra.
– Jag träffade en kurator som 
berättade att vi är ca 10 % 
av dem som insjuknar som mer 
kan fokusera på de fem lymf-
körtlar som är friska än de fyra 
som är angripna. Kanske har mina 
25 år inom vården gett mig en 
erfarenhet som hjälper mig att 
reflektera i den riktningen.
Numera jobbar hon dock inte inom 
vården. Sedan 15 år tillbaka är jobbar-
fokus inredning.
– Jag var under många år butiksinredare 
för ett sängföretag och reste världen runt 
men slutade där för ungefär sex år sedan. 
Sedan startade jag eget. I sommar har jag 
jobbat i säsongens ”Sommar med Ernst” 
och nu är mitt mål att kunna fortsätta 
arbeta, säger hon och fortsätter:
– Jag är frisk nu och tänker på vilka 
möjligheter det innebär.

Gunilla Potila Skyman
Familj: Maken David, hunden Razzel, 
nära vänner.
Bor: I ett hus på landet.
Jobb: Egen företagare med inredning 
som fokus.
Fritidsintressen: Umgänge med folk 
i alla åldrar, nya projekt hemma, 
laga mat.
Aktuellt: Har precis avslutat säsongen  
med ”Sommar med Ernst”. 
Ernst är min mentor. 
Drömmer om: 
Jag lever min dröm. 
Strävar inte efter
ett grönare gräs. 

”Jag är 
lycklig och 

nöjd”

VÅRDA. – I sommar målade vi om huset. Jag tycker 
om att vårda det man har. Är engagerad i det som 
handlar om återbruk. Älskar att se alla ungdomar 
som är så urduktiga på att skapa nytt av gammalt.

KÄR. – Jag lever i ett så lyckligt äktenskap med 
David sedan 18 år tillbaka. Det är jag tacksam över. 
För mig är det viktigt att inredningen hemma i stil 
ska passa honom också. Vi är ju två som bor här.

TYDLIG BILD. – Kreativitet för mig är att med helt 
egna tankar skapa. Utan att någon annan sätter ra-
marna. I tanken letar jag ständigt efter nya projekt 
som vi utvecklar efter våra behov och möjligheter. 

HEMIFRÅN. Vardagsporslinet kommer från barn-
domshemmet. – En bra påminnelse om pappas 
viskande ord i mitt öra: ”Låt ingen trycka ner dig 
Gunilla”.

KREATIVT. – Älskar att laga mat, men vill absolut 
inte laga mat efter recept. Tittar i skåpen vad som 
finns och gör något nytt av det. Lite typiskt mig 
kanske – kreativitet för mig får inte ha gränser.

< HEMMASTADDA. – Det är lätt att inredning blir kly-
schigt, säger Gunilla. Jag vill att vårt hem ska kännas 
välkomnande och att folk ska känna sig så hemma 
att det inte ens tvekar att sätta på kaffet själva.
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V
ill du ha växter i olika höjd är prydnadsgräsen ett 
fint alternativ. Sätt växterna tätt eftersom de inte 
kommer att växa sig stora på samma vis som som-
marblommor gör. Välj en kruka med hål i botten. 
Lägg ett lager med lecakulor i botten. Fyll krukan 

till 2/3 med planteringsjord. Ta av plastkrukan, plantera och fyll 
på med jord. Vattna. Även höstplanteringar behöver vattnas, men 
ju svalare vädret blir, desto mindre vatten behövs. 
Näring behövs ej.

att plantera en höstkruka 
går fort och ger ett färgsprakande resultat. 

Fyll krukor och korgar med 
höstblommande plantor eller växter 

med vackra blad.

8 sätt att plantera och njuta 
av höstens utekrukor

augusti 2018augusti 2018

UTELIV. Fortsätt njuta av din trädgård och balkong 
långt in på hösten. Och förnya krukor och lådor 
med växter som tål lite kyla.

BLANDAT. Låg plantering med alunrot, revsuga, penning-
blad, plättar i luften, krysantemum, tuppkam och blandade 
gräs som ger höjd åt planteringen.

LÅNGLIVADE. Murgröna och revsuga planterade i 
en korg. Denna plantering står fin långt in på hös-
ten. Både revsuga och murgröna är perenna.

PERENN. calluna ljung. Vacker växt som finns i 
flera olika nyanser. Fin planterad tillsammans med 
andra växter eller som solitär.

FÖR BALKONGRÄcKET. Ljung i flera färger och röd-
bladig alunrot. Både alunrot och ljung är perenn.

SNÖVITT. Vit krysantemum, gräs, vit ljung och 
pyntekål fint samplanterade i en korg.

BÄRIGT. Höstkruka, med bärljung och vinterbär. 
Växterna är fina även när det är riktigt kallt.

FÄRGSMAKAT. 
cyklamen, 
prydnadskål och 
silvernjurvinda i 
nyanser som pas-
sar ihop. Alla tål 
någon minusgrad 
men övervintrar 
inte.

cOOLT GRAcIL. Stor 
svart frosttålig kruka 

med ljung, alunrot, 
hebe och gräs. 

Växterna står 
fina långt in 

på hösten.

Foto: Blomsterfrämjandet
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Alla priser gäller t.o.m. 7 september

TIBRO MOTORKLUBB SIKTAR MOT

SM-GULD 
I MOTOCROSS
VÄLKOMNA TILL LAG-SM-FINALEN PÅ TIBRO MOTORSTADION LÖRDAG 1/9

 

 

 

En miljon kunder kan inte ha fel. 
TF Clopay - världens mest sålda garageport!

Komplett paket inkl portmodell 
TF Clopay 4050L (35 mm isolering). 
Priset inkluderar demontering och bort-
forsling av befintlig port, anpassning av 
öppning, montering ny port, nödvändiga
snickeriarbeten, ROT-avdrag och moms.
Fast elinstallation ingår ej. 

MONTERAT & KLART! 

12.900:-

SPECIALERBJUDANDE!

ÖPPET: Måndag–fredag 06.30-17.00 
Lördag 09.00-13.00 

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT 
Hörnebovägen 10, Tibro 0504-125 30 
www.xlbyggtibro.seinkl.

port-
automatik

OBS!
Erbjudandet
gäller t.o.m.

30 september
2018

Bröllopsyra eller kickoff?

Välkommen till oss för att njuta, uppleva, vila eller fira! Vårt vackra säteri, som du hittar precis intill 
Karstorpssjön i utkanten av Skövde, passar för både fest och flit.
Det är lätt att trivas här. Hos oss får alla sinnen sitt, inte minst smaken. Vi är kända för vår goda mat som 
håller hög kvalitet och lagas med omsorg.

• Bröllop och fest
• Möte, konferens, kickoff
• Vacker och inspirerande miljö
• Nyrenoverade rum

• 18 möteslokaler
• Konferenskapacitet för 240 pers.
• Nära till allt
• Mat som ger mersmak

www.karstorp.se0500 - 47 28 00
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Välkommen till oss för att njuta, uppleva, vila eller fira! Vårt vackra säteri, som du hittar precis intill 
Karstorpssjön i utkanten av Skövde, passar för både fest och flit.
Det är lätt att trivas här. Hos oss får alla sinnen sitt, inte minst smaken. Vi är kända för vår goda mat som 
håller hög kvalitet och lagas med omsorg.

• Bröllop och fest
• Möte, konferens, kickoff
• Vacker och inspirerande miljö
• Nyrenoverade rum

• 18 möteslokaler
• Konferenskapacitet för 240 pers.
• Nära till allt
• Mat som ger mersmak

www.karstorp.se0500 - 47 28 00



Mjuka intryck med pastell 
En mix av melon, banan, glass och grunt 
aquafärgat vatten. På en och samma gång. 
Det är intrycket av pasteller. 
Och färgupplevelsen kan ytterligare förstärkas genom 
att nyansen är lite smutsig.
– När väggen har ett stänk av svärta i sig bli intrycket 
mer nedtonat. Eller kanske mer vuxet, säger camilla. 
Genom de dämpade nyanserna kan också riktigt starka 
färger bli väldigt harmoniska hemma.
 Inspiration om fina kulörer och kontraster finns att 
hämta i 50-talets estetik och i gamla filmer och i mode.
– Det är spännande när pasteller får möta kontraster. 
En puderrosa vägg mår bra av att omges av svart, vitt 
och en stark solgul accent. Som motpoler. Precis som 
en aquafärgad vägg blir ytterligare intressant av röda 
detaljer. Färgerna hjälper varandra i uttryck. Kallt och 
varmt, mjukt och starkt.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Frida Ström

Tydligare än något annat ger färg energi och 
skapar olika stämningar i ett rum. 

och är du inte färgvan kan du behöva träna 
upp ditt förhållande till färg. 

För att våga mer färg hemma.

J
ag trivs med en vit bas inomhus som grund för andra 
nyanser att jobba mot, säger Camilla Lundsten, designer 
och författare till boken Färgstarkt. Låt färgen ta för sig 
på en tydlig plats. Det brukar vara ett bra sätt att använ-
da färg på. Vare sig kulören sitter på en möbel, på en 

         inramande vägg eller i ett helt rum.
 Camillas kärlek till färg handlar mest om det som händer i mötet 
mellan olika färger och mellan kontrasterande kulörer. 
Och det är olika vilken nyans som fungerar på 
en vägg i ett rum respektive på en möbel. 
– Väggfärg bör ofta vara lite dämpad. 
På en möbel kan färgen vara starkare 
eftersom nyanser inte upplevs lika 
intensiva på små ytor. Färgens matt-
het påverkar också upplevelsen 
liksom ljuset.
– En blank färg upplevs starkare 
än en matt. Provmåla i rätt ljus.

16 17

Så här får du en färg- och
energikick  i inredningen

RÄTT NYANS. I färgburken upplevs färg som ljusare 
än den faktiskt blir när den torkat. Bra att veta när 
du vill måla en ljus eller pastellig kulör.

INRAMAT. En enkel anslagstavla målad 
med fin form direkt på väggen ramar 
in detaljerna på ett mer harmoniskt 
sätt än om smågrejorna 
sitter utspridda.

”Färg 
för mig 
är ett 

sätt att 
andas”

augusti 2018

TRIVSEL. Färger, materialval, möbler, möblering och ljus-
sättning skapar hemmets stämning. Plus människorna.
Du är filtret till det som känns bra för dig.

FÖRÄNDRA. Ett effek-
tivt sätt att ändra är att 
skapa färgblock som 
tar för sig.  Färg gör 
stor skillnad för käns-
lan i ett hem, säger 
camilla Lundsten.

  FÄRGSKIFTE. Häng upp en textil på väggen om 
               du enkelt vi ge inredningen färg. Häfta fast tyget 
     på en rundstav och häng mellan två skruvar i väggen.
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HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller 
renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80
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renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

Skövde
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Mariestad
Förrådsgatan 28
0501-645 30

Falköping
Tunnelgatan 1
0515-315 50

Skara
Björkelundsgatan 18
0511-77 30 80

Vi köper stål och metall-
skrot, alltid till högsta 
dagspris!

För mer info:
0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

Före

Utnyttja
ROT-avdraget 

spara 30%

Efter 10 ÅRSGARANTI!

I SAMARBETE MED

Villaägarna Skaraborg

Byt inte taket, låt oss behandla det!

www.takbehandlingar.se
info@takbehandlingar.se

För gratis 

besiktning och

o�ert ring

0512-60 000
Vi har över 20 års erfarenhet  |  Vi har behandlat 700 tak i Skaraborg  |  Förlänger takets livslängd 20-25 år

 

 

 

Anlita alltid en certifierad

Tfn. 0503-400 75  |  Korsberga, Hjo
www.janlundblad.se

 

Utför även horisontell borrning, 
mark-, rivnings- och flisarbeten

VI BORRAR FÖR 
VÄRME OCH VATTEN

augusti 2018augusti 2018

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2,  Stallsiken,  541 39 Skövde,  Telefon 0500-48 58 44

Öppet lördag 10-15 

HTH Skövde har 40 års födelsedag och

Siemens tillsammans med 36 månaders
räntefri avbetaling. Kom och delta i festen.
Vi ser fram emot att ses.

Kom ihåg att vi har öppet hela helgen!

* Vid köp av HTH-kök för 60 000:-
Kan ej kobineras med andra erbjudanden eller rabatter.

KOM PÅ FÖDELSEDAGSFEST
OCH SPARA 40% 
PÅ SIEMENS VITVAROR*

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2,  Stallsiken,  541 39 Skövde,  Telefon 0500-48 58 44

Öppet lördag 10-15 
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Siemens tillsammans med 36 månaders
räntefri avbetaling. Kom och delta i festen.
Vi ser fram emot att ses.

Kom ihåg att vi har öppet hela helgen!

* Vid köp av HTH-kök för 60 000:-
Kan ej kobineras med andra erbjudanden eller rabatter.

KOM PÅ FÖDELSEDAGSFEST
OCH SPARA 40% 
PÅ SIEMENS VITVAROR*

BÔRNA

allas 
   hus

www.allashus.se 
Facebook: fb.com/allas-hus-i-borna  

Dalavägen 11, Borgunda/Skövde 
Bokningstelefon 072-425 18 84 

allashusiborna@gmail.com

Varje besök 
blir en fest!

Behöver du lokal för: 
D Högtidsstunder och festligheter.  

D Små, mellanstora och stora sällskap.  
D Konferenser och utbildningar.  

D Restaurangkök/catering.

Allas Hus drivs av Borgunda Bygdegårdsförening i ideell regi.  
Det gamla församlingshemmet har renoverats till toppskick och 

invigdes hösten 2017. Själva tycker vi att vi nu har en av  
Sveriges modernaste och finaste samlingslokaler!

Besök oss 5-9 september på 
Elmia Husvagn Husbil

Rävstorp 5, Skövde 
0500 - 42 50 40 
fribergsfritid.se

EFTERMÄSSA I SKÖVDE
Helgen den 15-16/9 kl 11-15 
fortsätter vi på mässtemat 
med vår egen eftermässa.  
Passa på att beställa ditt 
nya fordon till fantastiska 
mässpriser!

Otroliga demoerbjudanden 
på 2018 års fordon!

Välkommen till en 

fristående 
och helt unik butik!

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 

glasögon & linser

gratis synkoll
året runt 

Högsta
kvalitet 

& utmärkt 
service

Välkommen 
att göra

Boka även 

klassisk massage

Högsta kvalitet och 

utmärkt service!

graTis sYnKonTroll 
åreT runT!

Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99 
Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

Välkommen till en 
fristående och helt 

unik butik!

här
frisör

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

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

anno
1995

.se



Ett rullande kult urminne i Lidköping

TExT OcH FOTO Ulf C Nilsson

På nyårsdagen 1962 kunde Stig Nilsson i Lidköping hämta ut sin skinande nya austin-Healey 
3000 MkII hos sin bilhandlare. Den blev med tiden en vanlig syn på stadens gator. 

Där rullar den ännu, ömt vårdad av dagens ägare Sören olausson. 
Men inte så ömt att den inte får visas ute. Tvärtom. 

S
ören minns denna gröna skönhet 
till bil från sin ungdoms dagar 
i Lidköping. Då kunde han inte 
ens drömma om att han en gång 
skulle äga den själv.

– Det var hus och barn som kom i första 
rummet. Men jag har alltid varit bilintres-
serad.
 Så när barnen flugit ut och en kompis kom 
förbi och visade upp sin nyinköpta sportbil 
väcktes lusten på allvar. Det dröjde inte 
länge innan en Austin-Healey MkIII från 
1966 stod i garaget. Och där blev den 
sedan stående ett bra tag.
– För det visade sig vara en riktig rishög 
jag köpt. Rejält upprostad. Så jag började 
göra en ny ram till bilen och tänkte använ-

da vad som gick av inköpet för att bygga en 
ny bil. 
Men han behövde en förlaga att titta på och 
fick tips om en -64:a i Varberg. Det slutade 
med att han köpte den också, så rätt som 
det var stod det två renoveringsobjekt i 
garaget. Han höll på ett par år med dessa.
– Men jag visste att den gröna fanns kvar 
någonstans i staden.
 Förste ägaren Stig hade gått bort, så bilens 
vidare öden var okända. 
– Då fick jag höra att det var hans son som 
ärvt den, men han saknade det riktiga 
intresset. Bilen hade då redan stått avställd 
i många år.
 Sören tog kontakt och fick under två år 
”underhållsköra” bilen så att den inte 

skulle torka ihop helt.
– Och så kom 2001 och grabben bestämde 
sig för att sälja den. Min första Austin var 

GRÖN SKÖNHET.  – När jag i min ungdom såg bilen 
rulla på gatorna här i Lidköping kunde jag aldrig 
drömma om att den skulle bli min, säger Sören 
Olausson som sedan 2001 är ägare till denna 
Austin-Healey 3000 Mk II från 1962.

MED FINESS. Många detaljer till sportvagnen häm-
tades från Austin-hyllorna. Exempelvis baklyktorna.

Fakta om Austin-Healey BT 7 Mk II 
■ Sörens Austin-Healey BT 7 Mk II är en av de 1 941 som tillverkades 1962. Den sexcylindriga motorn är samma som satt i 
Massey Fergusons tröskor, men kraftigt modifierad, bland annat försedd med tre SU-förgasare och trimmad till 160 hästar 
som ger en toppfart på 195 km/h. Bilen har fyrväxlad låda med osynkad etta plus en elektrisk överväxel.
■ Den engelske biltillverkaren Donald Healey drog igång sin produktion redan efter andra världskriget och använde först 
Rileys stora fyrcylindriga motor. Då den slutade tillverkas ersattes den med samma motor som Austins modell A90 Atlantic 
försetts med. Men få ville köpa Atlantic, så där stod Austin med outnyttjad produktionskapacitet och överblivna delar i lager. 
Resultatet blev samarbetet under namnet Austin-Healey. Den första modellserien fick beteckningen 100, men 1959 lades den 
större trelitersmotorn i och modell 3000 var född.
■  De flesta Austin Healeys exporterades till USA och produktionen pågick till 1967. Då satte nya säkerhetsbestämmelser i USA 
stopp. Att anpassa konstruktionen till dessa ansågs för dyrt. Den ersattes istället med den modernare konstruktionen MGc 
som aldrig lyckades slå, så den försvann efter bara två år.
■  Parallellt med den stora 3000 tillverkade Austin-Healey även den mindre och billigare Sprite-modellen som producerades 
till 1971 då koncernen BMc, som tagits över av British Leyland, valde att avsluta samarbetet med Austin-Healey.

GLANS. Kromet blänker som om det vore nytt. 
Det har behållit präglingsglansen i alla år.

då nästan färdigrenoverad, så jag sålde den 
till en norrman för att få råd att köpa den 
gröna.
 Austin nummer två, nu färdigrenoverad 
och blå, fanns också kvar och lämnades till 
frun Gunilla att köra.

FRÅN START. Äkta racingfälgar, med spinners och 
ekrar. De satt på redan vid leveransen 1962.

– Men det var ju inte så roligt att åka i två 
olika bilar, så med tiden sålde vi den också 
och åker nu tillsammans i vår gröna på 
olika bilträffar.
 När Sören köpte den gröna skönheten 
hade den bara 3 500 mil på mätaren. Nu 
står den på 7 800 mil.
– Så vi använder den ganska mycket. 
Bland annat var vi på Austin-Healey-klub-
bens årsmöte på Gotland förra året. Men 
härligast är turer häromkring, speciellt 
Vallebygden och Kinnekulle på våren. 
Och så blir det mycket bilträffar runt om i 
närområdet.
Så att bara ha bilen som skådebröd hemma 
i garaget är inte aktuellt.
– Nej, bilen ska gå. Då blir den till glädje 
både för en själv och för andra!
Det lite speciella med den här bilen är att 
den fortfarande är helt original, inklusive 
de extradetaljer som Stig en gång beställde. 
Visserligen är allt maskinellt helrenoverat, 
men den ljusa cellulosavarianten av British 

racing green är orörd, ekerfälgarna i lätt-
metall satt på redan 1962 och sportstolarna 
likaså. Och så är den högerstyrd.
– Det var beställt så. Sverige hade ju 
fortfarande vänstertrafik 1962.

ETTA. Den ursprunglige ägaren Stig Nilsson var 
med och bildade Skaraborgs Sportvagnsklubb. 
Han blev medlem nr 1 och det emblemet 
hänger med än idag i fronten på bilen han 
brukade tävlingsköra med.

FÖR VÄNSTERTRAFIK. 
Här stortrivs Sören Olausson. Att bilen är 

specialbeställd som högerstyrd tycker han bara bidrar
 till den brittiska charmen.

MOTORFAKTA. Den raka sexan matas av tre 
SU-förgasare, så det gäller att justera dem i rätt 
harmoni. Då levererar motorn runt 160 hästar - 
och de har bara knappt 1 000 kg 
att flytta på.
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För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se
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GRATIS!
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Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!Dags att städa 
och köra skräp!
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Kompletta lösningar

STJÄRNFÖNSTER

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se
Ring för kostnadsfri offert

ROT-avdrag F-skatt
www.stjarnfonster.se

Boka ert tak redan nu!

Missa inte TJ:s 
nya storsatsning!

Pvc, trä, aluminium & montage

Sandvikens Bistrot
Gummerstadsvägen 45
542 94 Mariestad
Tel. 0501-71110

Besök oss för en 
härlig buffèlunch 
i skön miljö.

Mariestads GK    Tel. 0708-58 40 17    golfstore.mariestad@gmail.com

Grönt kort – 1 dagars kurs
Tid: Torsdagar kl. 9–15 i juli(5, 12, 19 eller 26 juli)
Pris: 1.295:-
Deltagare: Minst 8 och max 12 st.Anmälan sker via mail. 

Här kan du 
använda ditt 
cashback card!

Annagatan 2, 533 30  GÖTENE
Tel. 0511-51260  |  mail. garnoteketgotene@hotmail.com

Öppettider: måndag - fredag 12.00-18.00
tisdagar stängt, lördagar 10.00-14.00 

www.garnoteket.se

o ketGARN  TÉ 

Mycket nytt kommer i höst, 
nya färger och nya 
kvaliteter!

50%
 Raggsocks-

garn 50g 

19:-

Rabatt på utgående 
garner och färger

Gäller så långt lagret räcker, 
t.o.m. 30 september!

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se
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FICK DU ”TVÅOR” HOS BILBESIKTNINGEN?

VI SLÄCKER DOM!



 

UTFÖRSÄLJNING! 
MÖBLER FÖR 10 MILJONER SKA 

BORT PGA OMBYGGNATION 
I BUTIKERNA. 

KRAFTIGT 
REDUCERADE 

PRISER! 

MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16            

INREDNINGSHUSET
KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE
0500-41  19  00 • WWW.A-MOBLER.SE

RÄNTEFRI
AVBETALNING!

MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16

SVERIGES MÖBELCENTRUM
0504-130 60 • WWW.RIXNERS.SE

MÖBLER I TIBRO

ÅK DIREKT TILL

10%

20%

30%

40% 50%

60%


