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8,7 år spenderar vi på att 
måla och tapetsera

Om Gård & Villa
Gård & Villa är en elegant inspirations- och 
nyttotidning för människor som vill bo i 
hus 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.

Marknadsförarna Uno: 0708-56 11 99 
och Matti: 0706-71 90 44 
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Tre gånger fick jag läsa undersök-
ningsresultatet innan det sjönk in. 
Svenskarna lägger i särklass mest tid 

på inredning visar en global undersökning 
som Akzo Nobel genomfört. Och inte 
bara i verkligheten för vi ägnar 42 minuter 
per dag åt att drömma om det perfekta 
hemmet. 
    Dessutom orsakar inredning konflikter. 
31 % säger att de inte varit ense med sin 
partner om målning och tapetsering. Van-
ligaste orsaken till osämja är att partnern 
målade om utan att först rådfråga (35 %) 
och därefter att partnern målade om i fel 
kulör (28 %). 44 procent uppger att de har 
inrett hemma som en överraskning för 
sin partner, något som sedan gått helt fel. 
Suck – ja kommunikation är svårt.
    Gård & Villa denna gång har sommar-
fokus. Plus innehåller en hel del bostads-
drömmar. Vill du ha ytterligare påfyllning 

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Vad gäller om jag . . .
. . . har ett befintligt lån?
Du påverkas inte av de nya reglerna, såvi-
da du inte tar ett tilläggslån eller flyttar.
. . . vill byta bank och flytta lånen?
Inte heller i denna situation påverkas du.
. . . vill byta bostad eller köpa nytt?
Om du lånar mer än 70 procent av den 
nya bostadens värde måste du amortera 
med 2 procent om året ner till 70 procents 
belåningsgrad, och därefter med 1 procent 
om året till 50 procents belåning.
. . . vill renovera min bostad?
Om du tar lån för att renovera kan du 
välja att antingen baka ihop det nya lånet 
med det befintliga och amortera enligt 

Byta hemmets vrå mot sommarens äventyr

ovan, eller amortera enbart det nya lånet 
på 10 år.
Du får omvärdera huset vart femte år, eller 
efter en "avsevärd förändring", såsom en 
våning till på huset. Nytt kök, badrum 
eller balkong gills inte.
. . . bygger nytt hus?
Nyproduktion är undantaget från amor-
teringskrav under fem år. Tänk på att om 
du säljer huset inom de fem åren, måste 
den nya ägaren amortera. Det kan påverka 
priset på marknaden.
. . . omvandlar byggkredit till vanligt lån?
Om avtal om nybyggnation ingåtts innan 
de nya reglerna trätt i kraft ska krediter - 
och bolån som senare ersätter krediterna - 
som används för att bekosta byggnationen 

GårdVilla&

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

juni 2016

AMORTERING. De som 
berörs direkt av amor-
teringskravet är mycket 
missnöjda. Men kravet 
uppskattas av majori-
teten av Villaägarnas 
medlemmar.

under sommaren rekommenderar jag dig 
att gå in på Gård & Villas webb-tidning. 
www.gardochvilla.se. 

Där skriver vi om ALLT som rör villalivet. 
Som papperstidning syns vi igen i slutet 
av augusti.

En riktigt skön sommar 
önskar jag dig!

vara undantagna från amorteringskravet. 
Om avtal om nybyggnation ingåtts efter 
att nya reglerna trätt i kraft ska krediter - 
och bolån som senare ersätter krediterna 
- som används för byggnationen omfattas 
av den tidsbegränsade undantagsmöjlig-
heten för nyproducerade bostäder. För 
dessa bolån kan alltså amorteringsfrihet 
beviljas i högst fem år.Tibro Färgekonomi AB

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

Älska utomhus.
För nya Alcro Bestå finns
inget dåligt väder.
        Möt vårens stora nyheter hos oss!
        Ny Alcro Bestå har tagits fram för
        att skydda ditt hus bättre. även i
        det tuffaste väder man kan tänka sig
håller det kulörerna bättre. Det gör att det ser ny-
målat ut längre. Välkommen in för att fylla på med
fler tips och ny inspiration inför utomhussäsongen.

Öppettider
vardagar kl. 07-18

lördag kl. 10-13
www.coloramaitibro.se

Nya amorteringskravet

Det finns tre typer villaägare. De 
som inte renoverar, de som reno-
verar som semester och de som 

renoverar innan semester. Eftersom jag 
under många år varit en som renoverat 
innan semester är det mycket som ska 
fixas för att under semestern kunna vara 
just ledig. Ledig i denna bemärkelse att 
inte fixa med huset, utan göra något annat. 
Efter en hektisk vår med tuffa "deadlines" 
har lugnet börjat infinna sig. Ovanligt 
tidigt faktiskt. Får tacka studenten för det.
    Att inviga sommaren på Skara Sommar-
land har blivit en tradition. Öppningshel-
gen är lite speciell. Både attraktioner och 
sommarpersonal ska testas och kanske 
även jag som gäst. Det brukar vara bra 
väder, men även när det inte varit det 
har det gått att bada. Konstigt nog. I år 
skulle en nyhet testas, "Snake Pit”. Det är 
egentligen inte en utan tre nya attraktio-
ner. Till skillnad mot nymodigheter med 

madrasser och ringar är detta en klassisk 
vattenrutschbana. Här är jag oslagbar. 
Stor, tung och spolformad med många års 
erfarenhet. Ingen slår mig. Sätt bara upp 
ett stoppur och ett rekord. Så får ungarna 
akta sig. Här ska det åkas. Minns med bä-
van när jag blev utmanad av en yngling i 
typ 12 års åldern på äventyrsbadet i Borås. 
En förövrigt väldigt trevlig "bana" med 
brant och vassa kurvor. Det var bara det 
att jag blev slagen, varenda gång. Erkänna 
sig besegrad - aldrig. Ett sista åk, nu kan 
du banan. Kom iväg bra, kanske lite högt i 
svängen. Nämnde jag vassa kurvor. Missar 
en kurva och landar tungt på höger sida. 
Aj. Biter ihop, landar och känner efter. 
Bristning på tre revben, sängliggande och 
slutskrattat i veckor efteråt. På Skara Som-
marland däremot är det tjusningen som är 
målet, något stoppur har inte kommit upp, 
än. Tur är det menar sambon. Visst är det 
något visst med vattenrutschbanor.

    För den som vill uppleva fler Skara-
borgska äventyr lanseras i år Västgöta-
turen. Läckö Slott, Skara Sommarland, 
Arenabadet i Skövde, Karlsborgs fästning 
och Göta kanal. På ett och samma kort 
får du många rabatterbjudanden både på 
dessa och andra äventyr i sommar. 
Mer info hittar du på 
vastsverige.com/vastgotaturen

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
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Erbjudanden gcller begagnade bilar enligt lista hos Gustaf E Bil sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra 
rabatter eller furetagsavtal. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia cee�d 3,4-6,0 l/100 km, CO2-utslcpp 94-138 g/km. Testerna 
cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, 
mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning 
sker. Slitage delar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd bilden kan vara 
extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Pris: 159.900 kr inkl. vinterhjul
PRIVATLEASING FRDN 2.495 KR/MDN*

5-DURRARS 1.6 CRDi ECO KOMFORT 

cee�d 5-d�rrars 1.6 Komfort �r utrustad med bl.a. 2-zons klimat-
anl�ggning, 16� aluminiumf�lgar, elupp v�rmd l�derratt, parkerings-
sensor bak, LED-ljus fram & bak, regnsensor och Bluetooth-.

Vi kan bli din biljett 
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens 
EM-cventyr genom att dela med 
dig av din bcsta fotbollsbild pd 
Instagram med #kiafotboll! Lcs 
mer om tcvlingen pd kia.com.

Pris: 169.900 kr inkl. vinterhjul 
PRIVATLEASING FRDN 2.695 KR/MDN*

SPORTSWAGON 1.6 CRDi ECO KOMFORT

www.gustafebil.se 
Lidköping • Mariestad • Skövde 
Under juni-augusti har vi öppet vardagar 9-18

Nu har vi många lätt begagnade Kia cee’d -15 i lager. 
Bilarna har bara gått 500-2760 mil och går även 
att ”köra utan att köpa” via privatleasing om det 
passar dig bättre. Till alla bilar ingår vinterhjul!
Se hela listan på gustafebil.se.

Begagnade

Begagnade

1,88%
avbetalningsränta 

på begagnade
bilar t.o.m. 30/6

kia.com

BENGTS
Rävstorp 5, Skövde •  Telefon 0500 -42 50 40
Besök vår hemsida för mer information www.bengtshusvagn.se

 Gilla oss på facebook!

SKYNDA OCH FYNDA
Sommaren är här och vi har fyllt lagren med både nytt och begagnat. 
Söker du husbil eller husvagn är chansen stor att du hittar ditt nästa 
fordon hos oss, och just nu med riktigt förmånlig finansiering.

WEINSBERG CARAONE 550 QDK

PRIS: 242 100.-

Speciellt anpassad för er barnfamiljer 
med upp till hela 7 sovplatser!

KNAUS EXCLUSIVE 590 UE 

PRIS: 354 600.-

CI MAGIS 86 P

PRIS: 666 000.-

Upplev frihet på väg med Exclusive. 
Ingår i Scandinavian Selection. 

En idealisk husbil att närma 
sig friluftslivet med.

1,95%
RÄNTA!

Finansiering i samarbete med
Kampanjen pågår mellan 7-30/6. Kontakta oss för övriga villkor.
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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

MARIESTADS SOLSKYDDSBUTIK

VI HAR KVALITETS-
PRODUKTERNA DU SÖKER

BÅDE INTERIÖRT & EXTERIÖRT:

• Markiser • Persienner 
• Bomullgardiner • Plisségardiner 

• Rullgardiner •  Panelgardiner 
• Hiss- och vanliga

• Insektsnät

Boka 

kostnadsfritt 

hembesök

RING OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

Ny adress: Stockholmsv. 45 
542 32 Mariestad

Tel 0501-400 22, info@ekedals.se

ÖPPET: Må, Ti, On 12-17, To 12-19, Fr 12-15

Telefontid: Måndag-Fredag 9-17.

www.ekedals.se

Skövde 
Plantvägen 1, 0500-10 30 00
Se våra öppettider på holmgrensbil.se

3 ÅRS FRI SERVICE*

Bränsleförbr. bl. körn. 6,5 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 151 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Avtalstid 36 mån, körsträcka 1 500 mil/år, service ingår, uppl.
avgift 595 kr, aviavgift 55 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. **Eller vid 1500, 3 000 och 4 500 mil.

Subaru XV 2.0i Sport CVT
• Alltid 4-hjulsdrift
• Automatlåda, Lineartronic
• 2-zons klimatanläggning
• 17-tums aluminiumfälgar
• 7 airbags och whiplashskydd
• Regnsensor
• Backkamera
• VDC (antispinn, antisladd)

• Automatiskt Start/Stopp-system 
• Eluppvärmd framruta i nederkant
• Husky Edition finns i färgerna Dark 

Blue Pearl,  
Desert Khaki och Crystal White Pearl

Boxermotor
• 2.0i, 150 hk, 196 Nm

BEGRÄNSAT  ANTAL

   
SUBARU X V HUSK Y EDITION 

(VÄRDE: 10.000 KR )

Takrails, tygmattor, tröskelskydd, 
ilastningsskydd, dekorlist baklucka och 
dekorstripe sida. Monterat och klart.

ALLTID MED 
4-HJULSDRIFT  

SOM  
STANDARD

PRIVATLEASING

fr. 3.495:–/mån*

SUBARU X V HUSK Y EDT  

fr. 269.900:–



Agnestadsgatan 6
521 40 Falköping

Öppet: 
Måndag - Fredag 10.00 - 18.00
Lördag - Söndag 10.00 - 16.00

Tel: 0515 - 69 35 00
www.klubbkompis.se

6 www.gardochvilla.se

HELA DETTA UPPSLAG äR EN ANNONSi fokus

I 2500 kvm stora lokaler på Ålle-
berg center hittar du de snyggaste 
och mest prisvärda möblerna. Här i 
Falköping finns kvalitetssoffor i egen 
design, soffor du bygger efter just 
dina behov, sängar, matgrupper, ute-
möbler och riktigt mycket 
go inredning.

– Vår idé är att kunden här ska finna rikti-
ga kvalitetsmöbler till ett lågt pris. Möbler 
som finns i lager och som kan levereras 
direkt, säger Gordon Liljegren, en av de 
tre syskon som driver möbelföretaget 
Klubbkompis Outlet.
    Den stora Skaraborgsbutiken etablera-
des i oktober förra året, men möbelföreta-
get har en längre historia än så.
– Vi startade i Broby 2009 och allt började 
med att vi själva inte kunde hitta de möb-
ler vi sökte på marknaden till rätt pris. Vi 
såg behovet och började importera möb-
ler vi själva gillade. På den vägen är det.
Idag driver syskontrion två stora butiker, 
Falköpingsbutiken och butiken i Broby. 
Dessutom har företaget en omfattande 
näthandel.
– Falköpingsbutikens lager är riktigt stort. 
Vi vill att du som kund ska få med dig 
dina möbler direkt. Och behöver du släp-
kärra för transporten finns sådan att låna. 
Annars fixar vi hemtransport.
    Klubbkompis möbler är designade i en 

Kvalitetsmöbler till lägsta pris hos 
Klubbkompis i Falköping

MODERNT OCH KLASSISKT. Hos möbelföretaget 
Klubbkompis i Falköping finns kvalitetsmöbler för 
alla smaker. Allt finns på lager i butiken, färdigt att 
leverera direkt.

stilren skandinavisk stil. Och i sortimentet 
finns det mesta för hemmet.
– I Falköpingsbutiken har vi förutom 
möblerna lagt ett stort fokus på inred-
ningsaccenterna. Textilier, belysning och 
andra accessoarer som gör din inredning 
personlig. Kunderna brukar bli förvånade 
över vårt stora och inspirerande sorti-
ment.
    Trendmässigt ligger Falköpingsbutiken 
i framkant. Just nu ligger inredningstren-
den svalt nordisk med aningen stramare 
linjer i tiden.
– Bland sofforna märks detta på de lju-
sare, framförallt grå nyanser, som många 
väljer på klädseln. Soffornas design är 
stilren med höga ben och tjocka dynor.
    Trenden går också mot lite nättare 
möbler igen. Från U-soffor med divan 

BYGGBAR SOFFA. – Kunden kan själv komponera exakt den soffa som passar rummet. Och ta med sig den 
direkt hem, säger Gordon Liljegren längst t v som driver företaget tillsammans med sina syskon Sandra och 
Robin.

mot tre- och tvåsittsoffor.
– Det är en tendens vi märkt av framfö-
rallt under våren, även om majoriteten 
av sofforna vi säljer fortfarande är rejält 
stora.
    Att Klubbkompis Outlets kvalitets-
möbler för utomhusbruk också ligger rätt 
i tiden råder ingen tvekan om.
– Moa-fåtöljen har blivit nominerad till 
Årets skönaste utefåtölj. Supersnygg i 
designen och tillverkad i ett kvalitativt 
konstrottingmaterial som håller mot 
väder och vind.
    Och håller gör Klubbkompis utemöbler 
också. Alla är tillverkade i aluminium.
– Kvaliteten är superviktig. Utemöbler ska 
helt enkelt inte vara tillverkade i material 
som kan rosta.
    Företagets grundidé – att sälja kvalitets-
möbler till lågt pris – har också utmynnat 
i att kunden har en prisgaranti.
– Vi erbjuder 30 dagars prisgaranti på 
samtliga varor. Detta innebär att om du 
hittar samma vara (eller likvärdig) från en 
annan möbelhandlare så får du mellan-
skillnaden tillbaka plus 10 % extra. 
    Gordon ser sig om i den fina Falkö-
pingsbutiken och säger med ett leende.
– Titta in i Falköpingsbutiken i sommar 
och bli inspirerad av skön och riktigt 
snygg inredning.

Öppet alla dagar 
i veckan! 

mån-fre 10-18.00
lör-sön   10-16.00

0515-69 35 00 Falköping

Falköping
Agnestadsgatan 6

Broby
Brittens väg 12

044-479 00      Broby

995:-

Helene
Modulsoffa

ute eller inne
Paketpris
6995:-

1-sits
Mått: 65x80x67cm 
(BxDxH)

 

Hörna
Mått: 80x80x67cm 
(BxDxH)

1295:-
Soffbord
Mått: 113x58x43cm 
(LxBxH)

1295:-

Nyhet
Tuva-serien
Stolar, Matbord 

och buffé tillverkat 
i återvunnen 

furu 

Matbord 
280x100cm  5995:-
180x100cm  4995:-
Stol                  995:-
Sideboard
200x45cm    5495:-
103x45cm    2995:-

Din möbelaffär inne och ute

”Hos oss finns 
allt på lager”
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Det hela 
började med 
ett NEJ ALDRIG. 
Men så blev det 
husköp i alla fall. 
Och en sommar-
dröm som blev 
verklighet i 
Sjötorp.

Sommarliv på den 
amerikanska 

verandan

juni 2016

Upptäck den lättskötta daggsalvian
En ettårig salvia begåvad med det lilla 
extra. Det är en sommarväxt som John 
Taylor, just nu aktuell i Trädgårdstider 
på Svt, gärna uppmärksammar.

Salvia Mystic Spires Blue är lättskött och 
blommar oavbrutet. 
– Jag älskar Salvia Mystic Spires, för dess 
långa fyllda blåa blommor, som blommar 
hela sommaren och hösten, säger John. 
Klipper man bort blommorna efter blom-
ning får man nya väldigt snabbt. Blom-
morna attraherar massvis av fjärilar och 
humlor, något som jag gärna vill se mer av 
i trädgården. 
 John råder dig tillföra näring kontinu-
erligt och vattna daggsalvian med jämna 
mellanrum, även om den kan utsättas för 
både torka och höga temperaturer.
Planterad i kruka blir den runt 60 cm hög, 
i jorden högre, och trivs såväl solitärt som 
samplanterad med andra ettåriga växter. 
Fin tillsammans med Snöflinga, Surfinia 
eller Småpetunia i blått och vitt. För dig 
som vill ha det lite udda – prova Angelo-
nia och kontrasterande bladväxter. Den 
funkar bra både i rabatt eller kruka och 
trivs i soliga lägen.

MUSTIG FäRG Salvia Mystic Spires har iögonfallande blommor och gläder oss och djurlivet långt in på 
hösten, säger John Taylor.

Gräsmatta på direkten!
Beställ på måndag, ha gräsmattan och grillfesten på fredag!

Jade Mattan AB 
Ledsjö Kristinebo 1, 533 92 LUNDSBRUNN
Telefon: 0511-541 27  |  Mobil: 070 - 96 89 780 
E-post: info@jademattan.se

www.jademattan.se

Telefon: 0511-541 27    Mobil: 070-693 60 36    info@jademattan.se

Kristinebo Lantbruk AB
potatis & spannmål

JadeMattan
färdig gräsmatta

  

      
         

   

  
          

 
    

 
    

 
  

      
    

 
    
 

  

   

  

Boka bord: 0501-399 290 • Restaurang Karlsholme, Nygatan 32, Mariestad • www.restaurang-karlsholme.se

Välkommen!

Fredagar: 
Julbord i jubileums-

teatern med
show på scenen, 450kr

20/11 
Mamuts julshow

27/11 
Mamuts julshow

4/12 
Kalasorkesterns julshow

11/12 
Mamuts julshow

18/12 
Dreams julshow

Familjejulbord:
Lördag, söndagar, 350kr
Onsdagsjulbord: 350kr

 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

     
  
 

 
 

 

 

     
  
 

 
 

 

 

     
  
 

 
 

 

 

     
  
 

 
 

 

 

     
  
 

 
 

 

 

     
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

           
          

           

      

 
  
 

 
 

 

 

           
          

           

      

 
  
 

 
 

 

 

           
          

           

      

 
  
 

 
 

 

 

           
          

           

      

 
  
 

 
 

 

 

           
          

           

      

 
  
 

 
 

 

 

           
          

           

      

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

      

 
  
 

 
 

 

 

      

 
  
 

 
 

 

 

      

 
  
 

 
 

 

 

      

 
  
 

 
 

 

 

      

 
  
 

 
 

 

 

      

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

   

 
  
 

 
 

 

 

   

 
  
 

 
 

 

 

   

 
  
 

 
 

 

 

   

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

    

 
  
 

 
 

 

 

    

 
  
 

 
 

 

 

    

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

       

 
  
 

 
 

 

 

   

       

 
  
 

 
 

 

 

       

 
  
 

 
 

 

 

        

 
  
 

 
 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

Nu har tomten kommit till Mariestad och i säcken har han en fin julklapp!

Restaurang Karlsholmes 
läckra julbord!

Med många års erfarenhet av att duka upp julbord på klassiska 
krogar i Sverige och utomlands kommer turen till Mariestad 

och nya restaurangKarlsholme.
Här bjuds du på god mat, vacker miljö och personlig service.

Julbord på klassiskt vis med moderna inslag
Välkomna att njuta av vårt härliga julbord. Här finns allt som man kan önska sig på ett julbord. Allt från klassiska rätter

såsom svensk julskinka och hemlagade köttbullar till senapswhiskysill och lokalproducerad varmrökt lax. Ett flertal 
vegetariska rätter finns uppdukade och givetvis kan du frossa bland godsakerna på dessert- och godisbordet.

Varsågoda, ett litet smakprov!
Sillar Vi har ett flertal goda egna sill inläggningar med sill från Klädesholmen.

Klassiker som senapssill och inlagd sill till pepparrot- och whiskysill.

Fiskbord På fiskbordet finns honungslax från Mariestad, flädergravad lax, ägghalvor med skagenröra och fiskpaté med kräftor.

Kallskuret Svensk rostbiff och julskinka från Köttex, kinnekullerökt skinka, tartar på gravad hjort, goda korvar och pastejer.

Småvarmt Hemlagade köttbullar, svensk prinskorv, Janssons frestelse, spännande revben och lågtempererad fläskstek, 
Västergötlandsspecialiteter såsom grynkorv och bruna bönor är en självklarhet!
Önskas lutfisk så går det bra att förbeställa.

Lokala ostar med franska inslag. Eget vörtbröd bakat av Kinnekulle gårdens duktiga konditor.

Dessert Ris a la Malta, glöggkryddad pannacotta, chokladmousse med körsbär, äppelfyllda pannkakor

Julgodis, frukt och nötter

Vi erbjuder även julbord för grupper
övriga dagar samt jultallrik. 

Ring oss för mer information 0501-399 290.

Boka bord 0501-399 290
RestauRang 

Karlsholme, nygatan 32, MariestadEn sommar på Karlsholme med full aktivitet!

Lunchöppet hela sommaren!
Räkfrossa, quizkvällar, Fotbolls-EM-fest, 
konserter, grillkvällar och mycket mera.

För aktuella event och öppettider gå in på 
www.karlsholme.nu

Varmt välkoma
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SOMMARLIV. – Vi bor lika mycket på verandan som inne i huset under sommaren, säger Helena Kronberg.

Helena och Tony är restaurang-
människor. Och projektfolk, så när 
arrendet av krogen i Sjötorp var 

beslutat och klart blev de sommarboende 
i kustidyllen Sjötorp. 
– Att hyra fungerade ett tag. Men när vi 
tog över restaurangverksamheten ville vi 
bo i eget hus, säger Helena. 
 Huset de köpte låg ”jättefel och nästan i 
skogen”, ”hade fel färg” och framkallade 
känslor som ”här vill jag absolut inte bo”. 
Helena skrattar.
– Men vi köpte det. Och numera sommar-
bor jag ju här och trivs kanon.
 Helena och Tony har renoverat villan 
från 1920 i gammaldags stil med klara 
influenser av sommarfeeling och lättsamt 
umgängesliv.
– Vi lever lite gränslöst mellan ute och 
inne sommartid. Utomhus är en viktig del 
av vår livsstil och husets karaktär.
Och det syns, för den stora fina verandan 
omger 3 av husets sidor.
– Jag fick idén att göra en amerikansk 
veranda efter att först ha pratat om att 
bygga ett stort utedäck. Tony ifrågasatte 
lite milt vem som skulle ta in dynorna på 
kvällen. Det kan väl jag göra tänkte jag ett 
tag, innan jag blev sann mot mig själv och 
insåg: Det kommer jag ju aldrig att göra. 
 Totalt omfattar verandan 50 kvadrat-
meter och Helena har inrett den i olika 

KOCKPLATS. – Köket fungerar bra också när man är 
flera som lagar mat. Man springer inte på varandra.
Och så grillas det en del på verandan förstås.

EKONOMI. – Mina jobb är sådana att jag kan arbeta hemma vid datorn ibland. Då sitter jag helst i kökssof-
fan. Det är så lugnt och skönt, vinter som sommar. Men jag behöver pulsen på kontoret också. 

SOMMARIDYLL. Helenas första känsla – ”aldrig det-
ta hus” - är borta. – Vi har tagit bort massor av träd, 
renoverat huset och nu är det trädgården 
som ska bli till, säger Helena Kronberg i Sjötorp.

VäRMANDE. – Kaminen i tv-rummet är så mysig och 
värmer gott. Verandan gör rummet lite mörkt. Så 
här myser vi riktigt, framförallt den kalla årstiden.

Vi hälsar på hos
Helena Kronberg
Familj: Maken Tony, utflugna barnen 
Erik 23 år, Emelie 22 år. 
Sommarboende: 2 plans hus byggt 
1920 på 100 kvm i Sjötorp.
Yrke: Ekonomichef på musikbolag 
och i restaurangverksamheten som 
Tony driver.
Kreativt tänk: Det ska kännas enkelt 
att vistas här. 
Brinner för: Möten med människor, 
umgänge, ha det trevligt och job-
ben.
Drömmer om: Att nysatta rosorna 
ska börja klättra på verandan.

”Jag ville 

absolut inte bo i 

detta hus”

SEN TIDIGARE. En del 
detaljer har suttit i huset 
sedan det byggdes. Som 
dörrarna in till matrum-
met.

VID SäNGARNA. – Dessa lampor var jag bara tvung-
en att ha. Såg dem i Stockholm, köpte dem inte. 
Ångrade mig. Och fick be kompisen som var där 
att köpa hem dem åt mig.

GårdVilla&

ÖVERNATTANDE. – På 
plan 2 finns sovrum för 
familjen. Folk som kom-
mer på besök hyser vi in i 
gäststugan.

sektioner.
– Utanför kökets dubbeldörrar står gril-
len. Om nu någon av oss är sugen på att 
laga mat efter en dag på jobbet. Sen finns 
det förstås olika sittplatser och bord som 
kan möbleras om alltefter hur många som 
är här.
 Och många är det som besöker fina huset 
i Sjötorp.

– Det går nästan inte en dag utan att 
någon kompis knackar på. Det uppskattar 
jag. Gillar verkligen att umgås och prata 
över en fika eller ett glas vin.
 Familjen driver restaurangverksamhet 
med Pitchers i Skövde och numera också 
Kajutan med tillhörande pensionat i 
Sjötorp. Helena är numera inte direkt 
involverad i driften.
– Jag är ekonomichef på ett musikbolag 
och jobbar också med ekonomin för res-
taurangerna. Plus att jag lägger en hel del 
tid på pensionatet. Men barnen är engage-
rade. Både Erik och Emelie tycker det är 
kul att jobba i Sjötorp. Och farmor bakar 
chokladkakor och fixar på pensionatet.
 Det mesta av ”här-vill-jag-absolut-in-
te-bo-huset” är numera renoverat eller 
omgjort. 
– Vi har bevarat en del av husets golv och 
tagit tillvara en del gammal inredning. 
Som en av vedspisarna som fanns här 
och de vackra dubbeldörrarna som fanns 
i köket. Men i övrigt har vi gjort om det 
mesta. Och så har ju fasaden målats vit, 
något som jag verkligen ville.
 Interiören går i färgerna vitt, grått och 
svart i kombination med trärena ytor.
– Det är en mix av lite modernt och något 
som är gammalt. Vill ha lite gammaldags 
känsla eftersom det passar husets stil.

TOPPDRESSAT. – Just nu försöker jag göra trädgår-
den klar. är inte så duktig. Brukar ringa mamma. 
Hon är galet förtjust i trädgård. Så det brukar sluta 
med att hon grejar och jag står bredvid.

juni 2016

GRäNSLÖST. – Vårt hus är inte ett sådant där man 
tar av sig skorna när man går in. Man måste kunna 
gå ut på verandan och in igen eftersom vi lever så 
på sommaren. Så golven får bli slitna helt enkelt.
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Eget jobb minskade kos
Det var av kostnadsskäl som Joakim 
och Lisa beslutade sig för att måla 
träfasaden själva. Minst 50 000 kr 
räknar de med att spara. Och trots en 
krävande arbetsinsats känner de sig 
nöjda med resultatet.

Huset är nybyggt i New Englandstil 
och uppfördes till tätt skick på 
bara ett par dagar.

– Vi flyttade in i påskas och när vi väl 
fått köpa tomten så gick allt fort, säger 
Joakim. Vi hade länge sökt efter ett större 
hus än det radhus vi bodde i, men inte 
hittat rätt.
 Efter flera husvisningar där priset stigit 
till alltför höga nivåer, bestämde paret sig 
för att bygga nytt och sökte och fann en 
fin tomt på landet. 
– Slutpriset kommer inte att bli högre 
med den här lösningen än om vi köpt ett 
begagnat hus med samma storlek och 
standard i stan.
 Valet föll på ett Eksjöhus Balans.
– Vi får mycket hus för pengarna när 
vi jämför. Planlösningen och husets stil 
passar oss bra.
 För att spara in på utgifterna målade 
Joakim huset själv. 
– Jag tog in några offerter som låg på mel-
lan 80 000 och 100 000 kronor för mål-
ning av hus och garage. Två strykningar 

TExT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors  

NEW ENGLAND. Hemmet är snyggt inrett i samma 
stil som husets exteriör. Färgtonerna är vitt, grått, 
beige, svart med accenter i rosa. – Lisa är den som 
inreder och hon gör det jättesnyggt, säger Joakim.

NYMÅLAT. Lisa och Joakim målar själva det nybyggda huset i New Englandstil. – Det går att spara en stor utgift genom eget jobb. Men visst är det mycket arbete också.

PÅ LANDET. – Att bygga nytt innebar att vi fick ett hus som passar oss helt. Och totalt så blir inte kostnaden 
högre än om vi skulle köpt motsvarande hus i standard och storlek begagnat i stan.

MATERIAL. – Det var 
viktigt att måla med 
kvalitetsfärg. När det 
gäller penselvalet 
blev det en billigare 
variant. Gick så där. 
Får utvärdera efteråt.

FäRGVAL. Den vita nyansen på väggarna inomhus 
innehåller mer gult än den Karlsson-vita på utsidan. 
– Viktigt att fasadfärgen är matt och inte bländar.

Vem bor här? 
Familjen består av Lisa, 
Joakim, Livia 6 år och 
Vilja 4 år.
De bor i ett nybyggt 2 
planshus på 156 kvm, 
6 r o k som ligger på 
landet, någon mil från 
stan.
Eksjöhus Balans 
levererades grundmålat 
liksom fasaden till det 
nybyggda garaget. 
Kostnadsaspekten 
har varit prioriterad i 
byggprocessen liksom 
trivselfaktorn. Efter mål-
ningen ska nu trädgård 
och altan bli klara. Med 
en pool kanske?

Viktigt välja rätt färgtyp till husets fasad
Träfasader måste regelbundet målas 
om. Så är det bara. Men för ett håll-
bart och bra slutresultat måste du 
välja rätt färgtyp och ha rätt mål-
ningsteknik.

TExT Marie Pallhed

– Utomhusfärgerna har utvecklats enormt 
de senaste åren, säger Stefan Ericsson, 
färgexpert på Happy Homes. Många av 
producenterna har verkligen lagt sig vinn 
om att fasadfärgerna numera ska stå emot 
mögel och algpåväxt.
Idag är den heltäckande akrylatfärgen den 
vanligaste fasadfärgen. Färgtypen har ett 
specifikt grundmålningssystem som ger 
ett hållbart slutresultat.
- Akrylat rekommenderas till hus som är 
byggda med luftspalt innanför panelen. 
Vanligen hus från 70-talet och framåt. 

gällde eftersom huset var grundmålat. 
Den färg jag sedan själv köpte kostade 
inte över 25 000 kronor.
 För att hitta rätt färgtyp googlade Joakim. 
Han tog också del av Folksams stora 
fasadfärgtest från 2015.
– Jag ville ha en akrylatfärg och bestämde 
mig för att enbart välja mellan färgerna 
med bäst resultat. Valde Beckers Perfekt 
för strax under 2000 kronor för 10-liter.
 De har penselmålat, trots att Joakim först 
tänkt rolla.

– Det kan vara svårt att stryka färgen jämt 
om man inte är van, så jag avstod efter råd 
i butiken. Valde istället ett billigt fasadkit. 
Kanske borde ha valt en dyrare pensel 
för den släppte strån. Men jag är inte den 
bäste på att sköta mina penslar heller.
 De är inte helt klara med fasaden. Till-
sammans med familj och kompisar har de 
planerat att slutföra målningen så snart 
vädret tillåter. 
– Jag är helt klart öm i hela kroppen. Har 
använt muskler jag inte trodde jag hade.

Undantaget hus med liggande panel. För 
äldre hus fungerar vattenburna oljefärger 
bäst.
Fasaden på nybyggda hus kan ha två olika 
typer av grundmålning vilket är viktigt att 
känna till.
- Transportgrunden måste grundmålas 
medan den godkända grundmålning är 
okej att måla ytskikt på.
 Fasadrenovering handlar inte bara om att 
måla om. En viktig del är att fräscha till 
den panel som fått fukt- eller rötskador.
– Det fungerar inte att måla över trä som 
är angripet. Mögel och alger tvättar du 
bort med ett bra rengöringsmedel avsett 
för ändamålet. Använd inte diskmedel 
eftersom det efterlämnar en fet yta som 
färgen har svårare att fästa på.
 På dött trä måste du slipa till dess du 
träffar på friskt, fräscht trä.

- Annars förlorar färgen sin vidhäftnings-
förmåga. Ibland krävs det också att delar 
av panelen byts ut.
Allt färgsläpp måste tas bort och trärena 
ytor måste grundmålas.
- Efter grundmålning ska fasades alltid 
strykas två gånger. Och välj gärna bra 
penslar. De är utformade så att uppsug-
ningsförmågan är större. En pensel för ett 
par hundralappar håller för att måla ett 
helt hus. Den är klart arbetsbesparande 
och slutfinishen brukar 
bli bättre.

KVALITET. – Väljer du en 
beprövad färg ska du inte 
behöva tvätta rent fasaden 
från mögel och algpåväxt, 
säger Stefan Ericsson på 
Happy Homes.

juni 2016 juni 2016

tnaderna med 50 000
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HELA DENNA SIDA äR EN ANNONSi fokus

Har du mossa på hustaket? I så fall 
kan du få hjälp att åtgärda det. För 
mossa hindrar avrinningen. Och 
påväxt binder fukt som kan skada 
takpannor och takkonstruktion.

– Att regelbundet åtgärda påväxt på 
husets tak och skräp i rännor hör till 
det slags underhåll som kan bespara dig 
som villaägare både besvär och pengar 
framöver, säger Tommy Sandström på LA 
Takvård.
    Mossa, lav och alger drar till sig fukt 
som kan krypa in under takpannorna och 
leta sig ner i själva takkonstruktionen. 
Och det försvagar takets konstruktion och 
kan leda till stora fuktskador.
– När det sedan blir minusgrader ute är 
det inte alls ovanligt med frostsprängning 
i tegel- såväl som i betongpannor.
    Tommy är delägare i företaget LA Tak-
vård och har jobbat med takvård i 7 år.
– Jag har alltid tyckt om att underhålla 
saker. Måla om fasaden, fixa med fönster, 
ja ta hand om det man har istället för att 

Titta på ditt tak – eller låt oss göra det

TAKVÅRD. Det nyanställda Skaraborgsteamet har nu varit verksamt några månader i länet. – Ta del av vårt 
erbjudande och låt oss underhålla ditt tak, säger detta kompetenta gäng på LA Takvård.

ständigt köpa nytt. När tillfället dök upp 
att jobba med takunderhåll kände jag att 
detta passar mig. 
    Under våren har LA takvård växt och 
etablerat sig i Skaraborg med Skövde som 
bas. Åtta personer jobbar numera lokalt 
med att underhålla Skaraborgarnas tak.
– Vårt jobb börjar på plats hemma hos dig 
där vi lämnar en offert på behandlingen 
av taket. Besök och offert bjuder vi på. 
När du bestämt dig för att anlita oss bokar 
vi in ett datum då behandling sker. Arbe-
tet är utfört på ca 1 dag.
    LA Takvård rensar först mekaniskt bort 
påväxt och lägger sedan på med lågt tryck 
ett takvårdsmedel som dödar alla mik-
roorganismer som fått fäste.
– Det är en helt nödvändig åtgärd. Annars 
kommer påväxten tillbaka omgående, 
även om den inte syns för blotta ögat.
    Takvårdsbehandlingen befriar taket 
från mossa, alger och lav. Efter 24 timmar 
har det gröna blivit brunt och livlöst. 
Tiden i kombination med regn renar nu 
taket som blir allt renare ju längre tiden 
går.
– Efter cirka ett år kommer vi tillbaka för 
en kostnadsfri årlig kontroll där vi gör en 
översyn av taket, byter eventuellt trasiga 
takpannor, blåser av taket från lösa par-
tiklar samt blåser ur hängrännorna.
    En behandling varar cirka 5 år, lite 
beroende på husets läge.
– Prislappen för LA Takvårds behandling 
på ett ”normalhus” ligger runt 10 000 
kronor. Med ROT-avdrag blir det knappt 
7 000 kronor. Det är en kostnadseffektiv 
lösning för dig som villaägare att hålla 
koll på och vårda ditt hustak, avslutar 
Tommy.

REFERENSER FINNS. – Vi har gjort mycket jobb i 
Skaraborg och har märkt Skaraborgarnas intresse 
för takvård. Det var därför ett lätt beslut att etable-
ra oss här med Skövde som bas, säger Alf Anders-
son och Tommy Sandström på LA Takvård.

Takvårdande behandling 
Detta ingår i LA-behandlingen
● Påväxtbesiktning och offert. 
● Mekanisk borttagning av påväxt på taket.
● Byte av eventuellt trasiga takpannor om 
    extra pannor finns.
● Rensning av hängrännor.
● Bekämpning av påväxt med takvårdsmedel.
● Städ och bortforsling av påväxtresterna 
    som ramlat ner.

Läs mer om oss på: www.takvard.se

Erbjudande 
I SKARABORG 

FÖR SKARABORGARE

Boka oss för en kostnadsfri offert 

gällande ditt hustak. 

Och få 300 kronor i rabatt. Gå ihop med 

en granne och få 500:- var i rabatt.

Erbjudandet gäller per hushåll 

och t o m juli 2016.

Erbjudandet kan inte kombineras 

med andra kampanjer.

Boka tid på: 

0500-88 02 69

”Vårda ditt tak utan att behöva klättra 
upp på det”

Om Ni önskar montering så kan våra 
skickliga montörer hjälpa Er!

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
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MATTURISTA HEMMA. Ge dig ut i Skaraborgs vackra landskap och smaka dig fram bland det läckert närproducerade. Här gårdsentrén till Lilla Spännefalla.

Hitta lokal mat på webben

Några förslag:
www.lillaspannefalla.se
www.tivedshandel.se
www.gatebison.se
www.falbygdensost.se
www.sivansost.se
www.wragarden.se
www.akatorp.se
www.adelsasen.se
www.majensglass.se
www.osterhagenglass.se
www.gasenemejeri.se
www.maltesfisk.se
www.oliviaeko.se
www.knackobrack.se
www.paverasgardsmejeri.nu
www.smakfulltbutiken.se
På Facebook:
Smakfullt i Istrum
Saluhallen i Falköping
Saluhallen i Tidaholm
Det här är bara ett litet urval av 
det stora utbud som finns. 
Tips på fler mål hittar du på 
www.lpiv.se 
- eller på den lokala turistbyrån.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

KöTT
Närproducerat och välhängt kött finns att 
hitta hos många gårdsbutiker runt om i 
Skaraborg. 
Utanför Eggby hittar vi Smakfullt i Istrum 
som har en välförsedd köttdisk som 
hämtar råvaror från gårdens stora tjurupp-
födning. Café och klädbutik ingår också i 
konceptet där. 
I Lilla Spännefallas gårdsbutik utanför 
Tibro handlar det bara om kött - från nöt, 
lamm, bison, älg, vildsvin… Färskt, rökt, 

Smaka på Skaraborg
Varför bara titta på de fina trakterna 
när du turistar? Det går ju att smaka 
på dem också! Närproducerat är ju ett 
honnörsord bland konsumenter idag 
och att komma närmare än att handla 
av producenterna själva går ju inte. 
Samtidigt ger en historia och ett trev-
ligt minne ytterligare en dimension 
till smakupplevelsen. Nedan hittar du 
några tips på hållpunkter under din 
nästa matsafari.

torkat eller i form av prisbelönta korvar - 
utbudet är stort och här är öppet torsdag 
till lördag.
    Uppe i Tiveden regerar sedan 1921 
Tiveds lanthandel som är vida känd för 
sitt rökta fläsk. Den har bara stängt på 
söndagar. Förutom handelsbod finns där 
även en servering med husmanskost på 
menyn.
Åt det mer exotiska hållet drar Bisonfar-

GLASSGÅRDEN. Goda glassar är Mäjens signum.

SPIKEN. Maltes fisk fixar matpaket åt kanalcyklister.

VäLHäNGDA BIFFAR. Köttdisken är alltid välfylld på 
Smakfullt i Istrum.

SAMLAT. Saluhallen i Falköping är en praktisk anhalt för den som inte hinner shoppa direkt hos producenterna.

men i Gate som har öppet tisdag-söndag 
och, förutom gårdsbutik, även lockar med 
bisonsafari, minizoo, saloon.
Även Wrågården utanför Falköping har 
bisonsafari som aktivitet - eller älg. Paint-
ball, fotbollsgolf och skyttesimulator är 
andra aktiviteter. Dock ingen gårdsbutik, 
men däremot finns restaurang.
I Åkatorp är det Bitterna Lamm & lakrits 
som gäller. Här finns gårdsbutik med 
lammkött, hemgjorda korvar, charku-
terier, hemmagjord saft och sylter samt 
skinn och hemslöjd.
    För den som föredrar fågel är Adel-
såsens Kalkon vid Stora Levene ett tips. 
Här är det närproducerat hela vägen 
från kläckning till chark, fast det gäller 
att tänka på att butiken bara är öppen på 
fredagar och några timmar runt lunch på 
lördagar. Men väl där finns ett 30-tal olika 
produkter med kalkon som gemensam 
nämnare att välja bland - marinerat, rökt, 
grillat eller färskt för att nämna några 
varianter.

GLASS
Ryktet om Mäjens Glass & Maräng har 
spridit sig vida omkring och på gården 
Håle Stommen utanför Grästorp, nu mer 
känd som ”Glassgården”, är det numera 
öppet alla veckans dagar. Dit hittar dagli-
gen minst ett par hundra fikasugna gäster 
för att smaka på utbudet. 
Från början var det här en vanlig äggpro-
ducent, tills Märit bestämde sig för att 
vidareförädla ägg till maräng och glass och 
idag produceras även allt från skorpor till 
bröllopstårtor på gården. Men den stora 
magneten är fortfarande glassen som görs 
på gammaldags vis enligt egna recept från 
grunden - ”utan konstigheter”.
    En ännu längre tradition som glass-
makare har Österhagen Glass i Hjo. 
Råvarorna är givna: gräddglass på grädde, 
hallonsorbet med hallon eller yoghurt-
glass på yoghurt. Även här är allt naturligt, 
vilket vunnit så pass gehör att man efter 
midsommar flyttar sin servering till nya 
lokaler på Magasinsgatan i Hjo. Studiebe-
sök för att prova på glasstillverkning själv 
är också något Österhagen nischat sig på.

OST
Falbygdens Ost i Falköping är ohotad 
besöksetta bland länets ostälskare, men i 
andra änden av Skaraborg utmanar Sivans 

Ost som dock inte producerar själv, utan 
lagrar ostarna tills de är perfekta. Berg-
rummet blev ingen fullträff, så där finns 
nu bara café och ostförsäljning, öppet i juli 
och augusti tisdag till torsdag 14-20. Lätt-
are att hitta är isbutiken vid Stora Torget i 
Vara som hålls öppen torsdag till lördag.
Är man sugen på ännu mer ost kan man 
styra kosan mot Ljung där landets minsta 
mejeriförening har sin verksamhet - Gäse-
ne Mejeri. Där är butiken öppen måndag 
till fredag 9-17.
    Litet, men naggande gott, är mejeriet 
Påverås Ost utanför Falköping. Där är 
specialiteten mjukostar baserade på färsk-
mjölk från trakten.

FISK
De fd fiskebodarna i Hjo hamn har en 
stadig ström av besökare hela somma-
ren. Samma sak med fiskeläget Spiken på 
Kållandsö. Betydligt mindre, men ändå 
välsorterad, inte minst på fisk från Vänern 
och Vättern är Mattias Fisk i Sjötorp. Rökt 
sik och vätternröding är paradnumren 
tillsammans med lax, gös och abborre från 
Vänern. Sonen i huset är en av Sjötorps 
två yrkesfiskare och hans specialitet är 
löjrom som han bärgar mycket av varje 
säsong. Maltes Fisk förser också många 
kanalcyklister med välfyllda matpaket.

GRöNT
Hos Olivia Ekologisk odling och produk-
tion i Bitterna utanför Vedum finns en 
liten fredagsöppen gårdsbutik där det går 
att bunkra lokalt producerad rapsolja i 
olika varianter, saft och bärdrycker - bland 
annat havtorn - och nybakat surdegsbröd. 
Honung samt fryst kött från granngårdar-
na finns också i sortimentet.

BRöD
Knäck & Bräck är nu tillbaka på platsen 
där det en gång började i Östra Tunhem. 
Verksamheten har växt rejält, inte minst 
tack vare exportframgångarna, men det 
är fortfarande lokalt så det förslår.   Mjölet 
som används kommer från ekologiska 
odlare i Västergötland som specialiserat 
sig på gamla sädesslag. Egen butik finns i 
anslutning till bageriet och håller normalt 
öppet på vardagar.
Om tiden inte skulle räcka till så går det 
mesta att hitta exempelvis i Saluhallen i 
Falköping som samlar in produkter från 
ett femtiotal lokala producenter till sin bu-
tik vid Stora torget. Butiken är inspirerad 
av sin mindre förebild - ”Sveriges minsta 
saluhall” i Köttorp utanför Tidaholm. Att 
de här satsningarna blivit poppis märks 
inte minst på det höga betyg besökarna 
givit dem på deras Facebooksidor.
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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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Åsle Tå – så här bodde man förr
Vill man uppleva något unikt svenskt 
så är Åsle Tå ett givet mål. Här finns 
landets enda backstuguområde 
bevarat som det var. Idag ett trevligt 
utflyktsmål, men mysfaktorn var klart 
mindre när det begav sig - då lössen 
frodades och dofter från otvättade 
torpare och avträden blandades med 
aromen från hushållsgrisarna.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

Åsle Tå är ett stycke svensk historia som 
bevarats tack vare att byns präst och skol-
lärare 1923 drog igång en hembygdsför-
ening med målet att bevara Tån som var 
området där byns fattiga bodde.
– Inget är hitflyttat, utan det har bevarats 
med husen på sina ursprungliga platser, 
berättar Håkan Uddestig som är en av 
Tåns guider. Men även utan guide finns 
det mycket att uppleva eftersom varje 
hus är försett med informationsskyltar 
och dessutom möblerat. I flera finns även 
figurer som visar hur man bodde.
– Fast egentligen var det trängre, kan 
Håkan berätta.
 Förutom mor och far kryllade det ju av 
barn i husen. Ofta användes bara ett rum 

STIOR. Svinhusen finns insprängda i bebyggelsen. 
Hushållsgrisen - som slaktades på hösten och sal-
tades ned - var viktig för överlevnaden. Den mest 
framstående invånaren här höll sig med hela två 
grisar och dessutom en ko.

för hela den stora familjen. Fanns det ett 
till fungerade det ofta som vedförråd och 
dit plockades även grisen in om kylan bet 
till ordentligt. Hushållsgrisen var viktig. 
Blev den sjuk och dog så randades magra 
tider för familjen.

 Det äldsta huset på platsen är från mitten 
av 1700-talet och det yngsta tillkom unge-
fär hundra år senare. Av de ursprungliga 
25 stugorna finns tio kvar. 1880 bodde här 
85 personer.
– Sedan minskade det snabbt. Industria-

PLUGGAT. Halmtak, nocktätat med torv och gräs, 
hölls på plats med stockar som fästs ihop med 
trädpluggar.

PÅ TAKET. Ursprungligen var det halmtak på stugorna, men långhalm från handtröskad råg finns knappt 
att få tag i längre. Det blev vasstak med halm och torv bara vid nocken istället.

lismen gav jobb som många flyttade till. 
Andra emigrerade till Amerika.
 Så att amerikaner i reality-serien på TV 
ska få prova på att bo som sina förfäder 
i ett av husen den här sommaren var 
välfunnet. Det lär också ge extra reklam åt 
attraktionen, vilket behövs. Antalet besö-
kare har sjunkit de senaste åren, inte minst 
på grund av att skolresorna blir färre.
Men tittar man med ett kritiskt öga är det 
något som inte stämmer. Hembygdsfören-
ingens tidigare ordförande Bo Kölby, 87 
år, förklarar:
– Det skedde en ganska brutal restaure-
ring här 1936. Då var de timrade husen åt-
gångna av röta, så man tog helt enkelt och 
brädfodrade alltihop. De gamla halmtaken 
byttes dessutom mot vasstak.
Vassen fixade ett arbetslag från Hornborga 
som kunde ta vass. 
– Det gick till så att all vass kapades ned. 
Följande år togs den nya vass som växt 
upp och det var den som dög till takmate-
rial. Det visste de gamle.
 Sedan restaurerades Hornborgasjön 
och Naturvårdsverket drog in med sina 
amfibiemaskiner och avverkade all vass. 
Då skulle det ”finnas vass till alla tak lång 
tid framöver”.

BOSTäDER FRÅN FÖRR. I Åsle Tå, i Åslesänkan nedanför Ålleberg och Karleby, finns landets enda bevarade ”backstuområde” och husen står där de alltid har stått.
- Så det var så här folk bodde förr…

LÅG TAKHÖJD. Stugorna 
fick bara vara sju tim-
merstockar höga. Tjockt 
timmer var dyrt. – Så 
hade man inte så mycket 
pengar fick man nöja sig 
med smalare stockar - 
och då blev det lågt i tak. 
Och mindre volym att 
värma upp vintertid.

juni 2016

– Men den vassen gick ju inte att använda! 
Det slutade med att allt eldades upp. Vi 
fick istället hämta ny vass från Polen…
Men egentligen ska det ju vara halmtak, 
men att få tag i långhalm från råg är omöj-
ligt idag. 
– Vanlig halm går bara att använda till 
”mörna” vid nocken i kombination med 
torv så att det blir tätt.
Vasstak håller ungefär 30 år, så nu behövs 
nya igen. Men det är lite skralt i kassan så 
det återstår att se hur det blir med den sa-
ken. Förhoppningen är att besöksantalet, 
och därmed intäkterna från entréavgifter 
ökar, så att projektet går att finansiera.

ÅRET RUNT. Det kan se idylliskt ut idag. Men en 
vinterdag eller kulen höstkväll? Med kanske sex 
personer i varje rum, ingen toalett, ingen el och 
inget badrum…

FOLK FRÅN FÖRR. En studiecirkel i att göra dockor 
resulterade i att Åsle Tå åter kunde ”befolkas” och 
resultatet blev mer levande miljöer i stugorna.

Bevarad miljö från fattig-Sverige 
I Åsle bildades 1923 en hembygdsförening 
som beslutade sig för att bevara Åsle Tå. 
Detta eftersom den då började avfolkas, 
antingen genom emigration till Amerika 
eller urbanisering.
De som fortfarande bodde kvar intervjuades 
och deras historier lade grunden till de infor-
mationstavlor som nu finns på stugorna som 
uppfördes på 1700- och 1800-talet.
Åsle Tå är Sveriges största bevarade bebyggelse 
av backstugor. Ett tiotal av dem står fortfarande 
kvar på sina ursprungliga platser. Andra har 
flyttats hit senare och på så sätt räddats.
"Tån" var från början namnet den allmänning i 
de svenska byarna där kreaturen vattnades och 
hölls. Med tiden fick de "obesuttna", de som 
inte ägde en egen gård, bygga sig stugor på 
denna allmänning. Tåarna växte i storlek över 
hela Sverige men i och med industrialiseringen, 
urbaniseringen och emigrationen i slutet av 
1800-talet avfolkades tåarna efterhand. På de 
flesta håll revs stugorna helt och hållet.
I anslutning till Tån finns även ett café.

ELDSJäLAR. – Allt arbete 
kring byn sköts ideellt av 
oss som bor häromkring. 
Vi är fem som turas om 
att guida och i övrigt är 
det mycket med slåtter 
och hålla ordning på 
stugorna, berättar Håkan 
Uddenstig.

BRUTALRENOVERING. 1936 ändrade timmerhusens 
karaktär. Nästan alla de åtgångna fasaderna bräd-
fodrades då, vilket ger ett lite märkligt intryck på 
ryggåsstugorna. Bara en enda fasad har kvar den 
ursprungliga timmerfasaden - sju stockar hög. Men 
färgen stämmer, för sådan lyx som att måla husen 
fanns det inte pengar till på Tån.

MODERNARE. Under 1800-talet vann modernare 
byggtekniker framsteg. Då ersatte reglade stom-
mar den gamla korsvirkestekniken. Samtidigt vann 
falu rödfärg terräng, liksom tegel på taket.
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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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Maria Andersson
Kontorschef/ Fastighetsmäklare
0725-21 52 00
maria.andersson@maklarhuset.se

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

Malin Wallén 
Fastighetsmäklare
0722-01 23 66
malin.wallen@maklarhuset.se

Julia Svensson 
Fastighetsmäklare
0500-41 77 10
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
agneta.källvik@maklarhuset.se

butikens Öppettider vardag:10–18  |  lördag:10–13
sommartder lördagsstängt v.26-30, semesterstängt v.28-30

besÖksadress Hollendergatan 28, 521 42 Falköping

Boka ditt nya 
kök nu och få minst

30 000 kr
över till rese-

kassan!*

*Erbjudandet gäller t o m 20160801 och vid köp av kökssnickerier till ett värde av minst               
60 000 kr samt 3 vitvaror från vårt utvalda Marbodalsortiment från Neff/Siemens/Electrolux 
till ett värde av minst 20 000 kr. Totalt är erbjudandet värt minst 30 000 kr, beroende på val av 
produkt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på marbodal.se

Förstärk 
semesterkassan!

Boka ditt nya Marbodalkök före den 1 augusti 
så justerar vi ned priset med 20 000 kr och ger 
dig dessutom möjlighet att köpa en spishäll, 

värde 10 995 kr för bara 995 kr.

Marbodal - med plats 
för det goda livet
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Skövde 
Plantvägen 1, 0500-10 30 00
Se våra öppettider på holmgrensbil.se

BOKA DIN PROVKÖRNING IDAG

Bränsleförbrukning blandad körning l/100km: 6,4–7,0. CO2-utsläpp g/km: 169-183. Priserna i denna annons är exkl. moms. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Tillverkargarantin på 5 år, på Nissans 
transportbilar, är begränsad till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Med reservation för eventuella ändringar.

TUFFARE OCH SMARTARE ÄN NÅGONSIN

FRÅN 229.990KR
exkl. Moms

NYA NISSAN NP300 NAVARA
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transportbilar, är begränsad till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Med reservation för eventuella ändringar.

TUFFARE OCH SMARTARE ÄN NÅGONSIN

FRÅN 229.990KR
exkl. Moms

NYA NISSAN NP300 NAVARA

BOKA DIN PROVKÖRNING IDAG

Bränsleförbrukning blandad körning l/100km: 6,4–7,0. CO2-utsläpp g/km: 169-183. Priserna i denna annons är exkl. moms. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Tillverkargarantin på 5 år, på Nissans 
transportbilar, är begränsad till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Med reservation för eventuella ändringar.

TUFFARE OCH SMARTARE ÄN NÅGONSIN

FRÅN 229.990KR
exkl. Moms

NYA NISSAN NP300 NAVARA

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
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Kanaltur per cykel - ett vinnande koncept
Att cykla utmed Göta Kanal har blivit 
något av en folkrörelse sommartid. 
Som mest rullar det uppåt 2 000 cyk-
lar per dag på grusvägarna förbi de 
många slussarna. Har man ingen egen 
cykel står Johan Storm beredd med 
nyservade sådana i Sjötorp.

Just Sjötorp, vid Göta Kanals mynning 
ut i Vänern, har blivit något av en 
turistort som ger jobb åt en stor andel 

av invånarna där. Johan Storm är uppvux-
en i byn och har bedrivit Sjötorps 
Upplevelsecenter med cykeluthyrning i 
14 år vid det här laget. Han konstaterar att 
intresset för cykling bara verkar öka och 
på senare år är det allt fler barnfamiljer 
som kommer för att ta sig en tur.
– Den riktigt stora ökningen kom då 
tv-programmet Packat & Klart hade ett 
avsnitt om cyklingen här. Det lär ha varit 

FAMILJETUR. Med åren har det blivit väldigt mycket barn som hänger med på cykelturen. Packningen som behövs finns det cykelkärror till.

HOLLäNDARE. – Vi återupplever gamla tider. Vi cyklade här för 16 år sedan och nu gör vi det igen, säger 
Pieter och Mieke Kalis.

PÅ KANALEN. De gamla passagerarbåtarna lockar alltid många åskådare när de passerar. Det blir en lagom 
paus i cykeltrampandet.

juni 2016

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

det mest sedda avsnittet av programmet 
och det har dessutom gått i repris. Varje 
gång det sker märks en ökning, berättar 
han.
De flesta har med egna cyklar - eller kom-
mer per cykel. Men det går alltså att hyra 
också. Johan har 300 cyklar i lager.
– Och nästan alla är ute hela tiden. Som 
allra mest är det när skolorna har som-
marlov, men säsongen drar igång redan i 
mitten på maj.
Cykelturen går på de gamla grusade 
dragvägarna där oxar och hästar förr drog 
båtarna som skulle slussas. Nu går båtarna 
för egen maskin och kvar blev perfekta 
cykelvägar.
– Vi cyklade här för 16 år sedan och nu 
ville vi uppleva det igen, säger Pieter och 
Mieke Kalis som ursprungligen kommer 
från Holland.
Den gången cyklade de hela vägen från 
Sjötorp till östkusten. Nu är det en dagstur 

som står på schema, för husbilen har de 
parkerat i Sjötorp.
Om det var upplevelsen för 16 år sedan 
som satte ett så positivt intryck i deras 
minne hinner vi inte fråga innan de 
trampar vidare, men klart är att de efter 
elva års jobb i USA pensionerade sig och 
flyttade till Sverige. Det var för två år se-
dan och nu skulle cykelturen utmed Göta 
Kanal återupplevas: ”We´re going back to 
old days!”
En nackdel med kanalcyklandet är att det 
inte finns några idealiska resvägar - till 
exempel busslinjer - tillbaka, utan det 
gäller att cykla tillbaka samma väg som 
man kommit.
– Såvida man inte tar ångbåten förstås, 
kommenterar Johan. 
Däremot är det fritt fram att mot en extra 
avgift lämna cykeln på något inlärnings-
ställe utmed vägen så kommer Johan och 
plockar upp den.

CYKELCENTRUM. – Jag har 300 cyklar i uthyrningen 
och under högsäsong är nästan alla ute hela tiden, 
berättar Johan Storm på Sjötorps Upplevelsecen-
trum.

Foto: Sjötorps Upplevelsecenter
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Största byggprojektet en turistattraktion 
Göta kanal är drygt 19 mil lång och löper tvärs genom Sverige från Sjötorp i Vänern till Slätbaken i 
Östersjön. De första spadtagen togs vid Motala och Forsvik i maj 1810.
Sammanlagt 58 000 indelta soldater högg i med järnsmidda träspadar och sju miljoner dagsverken 
och 22 år senare kunde kanalen invigas den 26 september. Då hade sammanlagt 87,3 mil av kanalen 
grävts och sprängts fram. Övriga sträckor går över olika sjöar på vägen.
Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar kanalen en 39 mil lång vattenväg och 
nivåskillnaden, som mest 91,8 meter, ”elimineras” med hjälp av 58 slussar.
Göta kanal är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna och kostade 9 miljoner riksdaler - 
runt 14 miljarder i dagens penningvärde - att bygga. Eftersom järnvägen ännu inte var utbyggd och 
det knappt fanns något farbart vägnät blev kanalen viktig för tunga transporter. Efter hand ökade 
dock konkurrensen från det framväxande järnvägsnätet och efter cirka 50 år började kanalen tappa 
betydelse som transportled. Det var länge glest mellan båtarna, men tack vare att båtliv som frilufts-
intresse började ta fart på allvar på 70-talet så ökade också intresset för kanalen. En upprustning 
blev följden och idag är den en äkta turistmagnet. Att cykla utmed ”Sveriges blå band” är nästan mer 
populärt än att åka båt i den. Cykelturisterna är ungefär tio gånger fler än båtarna idag. Majoriteten 
av cyklisterna nöjer sig med dagsturer, men fler än man kanske tror tar sig faktiskt an hela sträckan, 
vilken tar ungefär fem dagar att avverka.

– Dessutom ingår såklart service. 
Får någon punktering så kör jag ut en ny 
cykel och tar med den andra till verksta-
den, berättar han.
Många väljer så kallade cykelpaket där 
matsäck, middag och övernattning ingår.

– Och så finns det faktiskt fler än man tror 
som cyklar hela vägen till Söderköping. 
Den turen tar fem dagar. Men de flesta 
nöjer sig med att cykla till Hajstorp. 
Utmed de 15 kilometrarna finns 
16 slussar.
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www.solskyddat.se        0510-50150

Fantastiska priser på utvalda 
svensktillverkade markiser.

20%
RABATT

UPP TILL

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!

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

www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

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!

DITT SJÄLVKLARA 
KÖKSVAL!

boka 
tid för 

planering av 
ditt höstkök 
eller badrum 

redan 
nu!

ALLT DU BEHÖVER 
TILL DIN BIL
Välkommen in i vår butik. Vi har det mesta du kan
tänkas behöva till din bil och kanske till och med saker
som du inte ens vet om att du behöver.

AUTOEXPERTEN 
I SKÖVDE
Gesällgatan 5
Tel. 0500-48 79 00
Öppet mån–fre 07.00–17.00

www.autoexperten.se/skovde

AUTOEXPERTEN 
I LIDKÖPING
Skaragatan 71
Tel. 0510-60 650 
Öppet mån–fre 07.00–17.00
lör 10.00–13.00 

www.autoexperten.se/lidköping

GårdVilla&

Nu har vi öppnat!
Toppmodern bowlinganläggning med biljardbord, shuffleboard 

och restaurang med plats för 180 matgäster.

BOWLING 
Bar & GrILL
Gustav Adolfsgatan 47
Tel: 0500 - 103 100 
info@tenlanes.se | www.tenlanes.se  

Välkomna!
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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.
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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.

Du känner oss redan som Skövdes mest kompletta 
däckverkstad. Men det är bara början! Nu stor-
satsar vi på verkstadssidan och förstärker med 
erfarna och kunniga servicerådgivare och meka-
niker som är välkända för Skövdebilister med 
höga kvalitetskrav.
Välkommen till oss på Skövde Bilringar! 

Öppet mån–fre 7–18 • 0500–414 414
Du hittar oss på Servicevägen 5 (Rydsrondellen) 
och på skovdebilringar.se

DAGS FÖR  VINTERHJUL 

HOTELL!

Tillsammans med våra duktiga mekaniker ser vi till att du blir nöjd med ditt 
verkstadsbesök – oavsett bilmärke!

Nu storsatsar vi på bilservice och 
reparationer – av alla märken!

DÄCK • FÄLGAR • DÄCKHOTELL • SERVICE FÖR DE FLESTA BILMÄRKEN 
REPARATIONER • AC-ARBETEN • SLÄCKER BESIKTNINGSTVÅOR 

 Vi håller
öppet hela
sommaren!

Johan Günthner

MYCKET MER ÄN 
BARA DÄCK!

juni 2016

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

För en bra dag 
på jobbet.

Kylarvägen 5, 541 34 Skövde  |   Telefon: 0500-46 97 90 
Mail: skovde@Cramo.com  |  Öppet: vardagar kl. 06.45 - 16.00

www.cramo.se

BYGGENTREPRENAD AB
• Nybyggnation
• Renovering
• Tak
• Plattsättning
• Markarbeten
• Fönsterbyten

A
XV

A
LL

S

VI återställer 

även äldre hus och 

byggnader
Ingemar 070-669 22 03
www.axvallsbyggentreprenad.se

Nygatan 16, 
Mariestad
Tel 0501-644 50

Öppet: 
Måndag-fredag 10-18

Lördag 10-15. 

2795:-

5659:-

4219:-

899:-

GASOLGRILL
Q-2200 inkl. stativ

KOLGRILL
Compact 47cm

KOLGRILL

KOLGRILL

Master-Touch  GBS 57 cm, 
svart eller grå

Performer Deluxe GBS 57cm

Öppet:
Måndag-fredg 10-18

Lördag 10-15

Nygatan 16
Mariestad
Tel 0501-644 50
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SKÖVDE
Telefon 0500-44 13 29  
Mobil 0708-44 13 18

Sörgården 9 Binneberg 541 91 Skövde
www.binnebergsplat.se
info@binnebergsplat.se

Örslösa Trä & Hyvleri AB
53197 Lidköping
Tel.0510-12018 Fax.0510-12060
Mail:orslosatra-hyvleri@telia.com
www.orslosatrahyvleri.se

Synligt inomhusträ!

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!
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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 sommaren här igen!
Catering & delikatessbutiken som finns i Götene! 
Vi hjälper dig vid sommarens alla begivenheter  

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com 
Enkelt att ringa: 0511-596 51
Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.comVI HAR ETT 
20-TAL FÖRTÄLT 
UPPSTÄLLDA 
FÖR VISNING

Kållered!Vi har nu även husbilsförsäljning i

Uppblåsbart tält med 
endast ett munstycke!

Från:
12.595:-

MOTOR 
RALLY AIR 

PRO ÄR ETT 
UPPLÅSBART 

FÖRTÄLT!

 
                                   Skaragatan 67, 531 33 Lidköping |  0510 - 222 70  
                             Gamla Riksvägen 150, 428 36 Kållered |  031 - 795 12 90
V a r d a g a r  1 0 - 1 8 ,  L ö r d a g a r  1 0 - 1 4 ,  S ö n d a g a r  S t ä n g t  |  w w w . h u s v a g n - s v e n s s o n . s e

För lata dagar!

Du behöver aldrig köra en 
gräsklippare för hand igen!
Njut av en vacker, stark och frisk gräsmatta utan mossa 
som kommer att imponera på grannarna! 
Våra lättanvända robotgräsklippare klarar tuff 
terräng, kottar, kvistar, löv, stora och små gräs-
mattor. Alla modeller har tålig stålkniv, kant-
klippning, Bluetooth och 3 års garanti. 
De större modellerna har GSM-modul för 
att skicka larm och underlätta service. 
Fånga dagen medan en robotklippare
sköter om gräsmattan!

Kontakta oss för demonstration eller mera 
information!

Välkommen! 

Mats Jansson
Tel: 0500--650 690  |  Mobil:070-833 44 22

mats@robocare.se

Vasagatan 28, 541 31 Skövde
Tel: 0735-119356  |  info@codastadservice.se

Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

En ostupplevelse
värd en omväg. här

frisör

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

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

anno
1995

.se

Var tredje svensk drabbas  
av cancer 

Mer än hälften botas 

Stöd cancerforskningen 
 
 

www.lionscancerfond.se       Plusgiro 90 01 92-6 

 
 

Special

EM
Fotboll

DRIVE-

IN-LUNCH

BOWLING 
Bar & GrILL
Gustav Adolfsgatan 47
Tel: 0500 - 103 100 
info@tenlanes.se | www.tenlanes.se  

Vi sänder 
alla matcher
på våra bild-

skärmar

Välkomna!

Nu har vi öppnat!
Toppmodern bowlinganläggning med biljardbord, shuffleboard 

och restaurang med plats för 180 matgäster.



Härliga loungesoff- 
grupper i konstrotting från 5.995:-

700 m²
trädgårds-

möbler
utställning

Zon ramsäng  
5-zon dubbelfjädrande pocket 
 inkl. tjock bäddmadrass och ben. 
80x200/90x200 cm.

1.995:-
105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

KAMPANJPRISER

 
från 4.495:-

Zon kontinentalsäng

120x200, 140x200, 160x200, 
180x200, 210x210 cm.

5-zonad pocket/bonell. Inkl. huvud- 
gavel, ben & nackkuddar.

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM KAPLANSG. 32, MARIESJÖ, SKÖVDE

INREDNINGSHUSET

0504-13060   WWW.RIXNERS.SE   MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16 0500-41 19 00   WWW.A-MOBLER.SE   MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16            

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE

VÅRNYHETER

Upp till

30% 
försäsongs- 

rabatt på alla 
utemöbler

Upp till 50% 
rabatt

på alla soffor & 
fåtöljer från från 38.900:-

Svensktillverkade 
SPA från

RÄNTEFRI AVBETALNING!

0500-41 12 02, Vard 10-18, lö 10-16, sö 11-16

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

Fokus fåtölj & pall
Fårskinn Sahara el. Grafit. Ekstomme.

18.600:-
Ord. pris 22.980:-

Hjälp hela 
vägen till ditt

drömkök!

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!
På soffor & 
fåtöljer från

från 13.995:-

Ekerö kontinentalsäng
7-zonad pocket. Inkl. bäddmadrass latex,  

snygg djuphäftad gavel samt ben i kromat stål.

15%
rabatt på alla  
möbler från

 

Gäller ord. priser.

Stommarna 
på köpet vid köp 
av Sentenskök

15% 
rabatt

VI PRESENTERAR

10% 
rabatt

ÅRETS MÖBEL!  
Landala bord  

från Tre Sekel

Härliga loungesoff- 
grupper i konstrotting från 5.995:-

700 m²
trädgårds-

möbler
utställning

Zon ramsäng  
5-zon dubbelfjädrande pocket 
 inkl. tjock bäddmadrass och ben. 
80x200/90x200 cm.

1.995:-
105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

KAMPANJPRISER

 
från 4.495:-

Zon kontinentalsäng

120x200, 140x200, 160x200, 
180x200, 210x210 cm.

5-zonad pocket/bonell. Inkl. huvud- 
gavel, ben & nackkuddar.

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM KAPLANSG. 32, MARIESJÖ, SKÖVDE

INREDNINGSHUSET

0504-13060   WWW.RIXNERS.SE   MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16 0500-41 19 00   WWW.A-MOBLER.SE   MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16            

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE

VÅRNYHETER

Upp till

30% 
försäsongs- 

rabatt på alla 
utemöbler

Upp till 50% 
rabatt

på alla soffor & 
fåtöljer från från 38.900:-

Svensktillverkade 
SPA från

RÄNTEFRI AVBETALNING!

0500-41 12 02, Vard 10-18, lö 10-16, sö 11-16

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

Fokus fåtölj & pall
Fårskinn Sahara el. Grafit. Ekstomme.

18.600:-
Ord. pris 22.980:-

Hjälp hela 
vägen till ditt

drömkök!

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!
På soffor & 
fåtöljer från

från 13.995:-

Ekerö kontinentalsäng
7-zonad pocket. Inkl. bäddmadrass latex,  

snygg djuphäftad gavel samt ben i kromat stål.

15%
rabatt på alla  
möbler från

 

Gäller ord. priser.

Stommarna 
på köpet vid köp 
av Sentenskök

15% 
rabatt

VI PRESENTERAR

10% 
rabatt

ÅRETS MÖBEL!  
Landala bord  

från Tre Sekel

Härliga loungesoff- 
grupper i konstrotting från 5.995:-

700 m²
trädgårds-

möbler
utställning

Zon ramsäng  
5-zon dubbelfjädrande pocket 
 inkl. tjock bäddmadrass och ben. 
80x200/90x200 cm.

1.995:-
105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

KAMPANJPRISER

 
från 4.495:-

Zon kontinentalsäng

120x200, 140x200, 160x200, 
180x200, 210x210 cm.

5-zonad pocket/bonell. Inkl. huvud- 
gavel, ben & nackkuddar.

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM KAPLANSG. 32, MARIESJÖ, SKÖVDE

INREDNINGSHUSET

0504-13060   WWW.RIXNERS.SE   MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16 0500-41 19 00   WWW.A-MOBLER.SE   MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16            

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE

VÅRNYHETER

Upp till

30% 
försäsongs- 

rabatt på alla 
utemöbler

Upp till 50% 
rabatt

på alla soffor & 
fåtöljer från från 38.900:-

Svensktillverkade 
SPA från

RÄNTEFRI AVBETALNING!

0500-41 12 02, Vard 10-18, lö 10-16, sö 11-16

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

Fokus fåtölj & pall
Fårskinn Sahara el. Grafit. Ekstomme.

18.600:-
Ord. pris 22.980:-

Hjälp hela 
vägen till ditt

drömkök!

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!
På soffor & 
fåtöljer från

från 13.995:-

Ekerö kontinentalsäng
7-zonad pocket. Inkl. bäddmadrass latex,  

snygg djuphäftad gavel samt ben i kromat stål.

15%
rabatt på alla  
möbler från

 

Gäller ord. priser.

Stommarna 
på köpet vid köp 
av Sentenskök

15% 
rabatt

VI PRESENTERAR

10% 
rabatt

ÅRETS MÖBEL!  
Landala bord  

från Tre Sekel

vårnyheter 700 m2 
trädgårdsmöbler!

UTSTÄLLNING!


