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M
itt bilintresse började på 
Liseberg i Göteborg som 
liten grabb när jag fick se 
radiobilarna körandes på 
radiobilbanan med stjärna 

i fronten. Detta fick jag med mig resten av 
livet men det förstod jag inte då.  Det visa-
de sig att det blev ett intresse för klassiska 
bilar med härliga upplevelser att få köra 
och njuta av dessa klenoder.
 Genom åren har det blivit ett antal bilar 
som passerat genom garaget och framför 
allt lite äldre bilar som jag tycker har en 
personlig charm med dess olika varianter 
av utseende.
 Bara några år efter jag fick körkort så dök 
plötsligt en bil upp som var till salu och 
som jag direkt fastnade för.
 Sagt och gjort - jag bytte bort min gamla 
bil mot denna helt fantastiska som hade en 
stjärna i fronten och efter ett litet tag när 
jag fått uppleva bilens egenskaper så kom 
jag att tänka på radiobilarna på Liseberg.
 Så nu några år senare står bilträffarnas tid 
för dörren och då tar jag min bil och åker 
till flera träffar under sommaren. Våren 

och sommaren är ju den bästa tiden på året 
med ljusa dagar, mer värme och en fantas-
tisk natur att se här i Sverige. 
 Bara det att börja en solig dag med att 
cabba ner och få åka på slingriga vägar och 
känna alla dofter som slår emot en när man 
sitter under bar himmel. Underbart!
 Det har blivit en del åkande på bilträf-
far genom åren. Denna sommar blir det 
bilträffar varannan tisdag kväll mellan 
klockan 18.00 och 21.00 på Lundsbrunns 
kurort. Där träffar man likasinnade, det vill 
säga bilnördar som gärna delar med sig av 
renoveringsarbeten och även bildelar som 
kan vara svåra att få tag på ibland.
Det är också inbokat en bilträff till Nya 
varvet i Göteborg under sommaren där det 
blir årsmöte och turer till sevärdheter runt 
Göteborg. Träffen varar i tre dagar med 
början på fredagen då man samlas på ef-
termiddagen med bilnördar som man bara 
träffar en gång per år för att umgås med 
och prata bil. 
 För några veckor sedan var jag på en 
bilträff inom klubben som visade några 
bilentusiasters nybyggda garage. Det var 
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Bilarna var vackrare förr
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ordförande
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Skaraborg

A
v alla högtider är påsken lite 
extra speciell för oss. Inte 
av religiösa skäl utan för oss 
helt andra. Sedan 10-talet år 
firar vi påsk i Grebbestad. 

Först fick vi som så många andra vara på 
föräldrarnas ställe. Eget hade man ju inte. 
Påsken ville ingen annan ha. Bara kallt 
och ingenting är igång.
 Men just det där med att starta upp saker 
är något speciellt tycker vi. Det känns som 
allt ligger framför en. Ofta är det rätt bra 
väder. De där första riktigt varma solväg- 
garna även om vinden är kall. Man kan 
planera, rensa upp, gå en långpromenad 
och stirra på havet utan att ha dåligt sam-
vete över att man kunde gjort något bättre.
 Sedan vi skaffat eget har just påsken i 
Grebbestad fortsatt som en stadig tradition. 

Äntligen vår 
utan restriktioner

Årets första renovering eller bygge ska 
startas upp. I mitt fall ett ytterst välplane-
rat och tydligt avvägt bygge. Ett avgräns-
ande plank mot grannen, 221 cm långt och 
90 cm högt. Start till mål två timmar inkl 
hämtning av material på brädgården. Lite 
av ett rekord.
 Annat var det med grillen. Salt och stål 
är ingen bra kombo. Man får byta ofta. En 
låda gasgrill skulle förvandlas till en ståtlig 
pjäs till allas beundran. Efter tre veder-
mödor och en vända till plåtåtervinningen 
kunde vi äntligen fira att den gamla var 
borta och den nya var på plats. Påskfiran-
det kunde börja.
 När man träffar vänner som man inte sett 
på 6 månader blir det kära återseenden. 
Man hinner med att språka lite med den 
som varit sjuk eller den som bytt jobb. Det 

är lite otvunget och spontant. Inte semes-
terns press.
 Just i år var det lite extra speciellt. I år 
kunde vi efter två år med restriktioner fira 
med norska vänner igen. Livet återgår till 
det normala bit för bit.
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200 kvadratmeter stort och i två plan där 
man även kunde ha kontor och fika hörna 
på andra våning. Då kan man renovera och 
pyssla om sina klenoder i rätt miljö!
 För några år sedan åkte klubben till Stutt-
gart med buss och jag var med för att få se 
biltillverkarna Mercedes Benz och Porsche 
genom tiderna med alla sina modeller och 
vi besökte båda museerna där kunde man 
beskåda bilarnas historia genom tiden 
fram till nu. Bilarna var bättre förr!

Uno Hufvudsson
Ägare och utgivare 
Gård & Villa
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Med rätt produkter går det att njuta av vårsolen och samtidigt hålla värmen i den svala luften som än så länge dröjer sig kvar. Här syns Shepherd Ella som består av två 
ihopsydda, mjuka och korthåriga fårskinn, med ursprung i Australien. Varje fårskinn är helt 
unikt då det kan variera i både struktur och utseende. Baksidan är i naturligt ofärgat läder. 
Även de mysiga kuddarna och pläden går att hitta i Shepherd of Swedens sortiment.

Naturens 
nyanser

Eldstickan har tagit fram refillaskar med nya tändstickor och även refill-plån 
till sina produkter. Refillaskarna finns till både Stora och Lilla Eldstickan där 
varje ask innehåller en passande mängd tändstickor som precis fyller upp 
originalflaskan. Med Refill Plån får du 8 stycken nya plån som du enkelt 
klistrar fast på baksidan eller framsidan av flaskan. Ett smart sätt att kunna 
fortsätta använda de fina tändsticksförpackningarna samtidigt som avfallet 
minskar, det är bra för både dig och miljön!

Till våren har Almedahls Home lanserat vackra produktnyheter, bland annat 
exklusiva linneprodukter till det dukade bordet. Med äkta Linne är det lätt 
att skapa en festlig dukning och i vårens kollektion från Almedahls Home 
hittar du milda färger som är vackra att använda ton i ton eller som kan lyftas 
fram lite extra tillsammans med de mörkare produkterna. Textil på textil ger 
en ombonad känsla och det är väldigt snyggt att varva duk med bordstablet-
ter och servetter.
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Lampor har stor inverkan på ett rum eftersom de både skapar en trevlig 
stämning och kan göra att ett utrymme känns komplett. Vackra lampor 
är lika mycket en ljuskälla som en inredningsdetalj. Genom att ta in unika 
lampor i sitt hem så är det dessutom lättare att få inredningen att kännas 
mer personlig.
Valborg är en serie glasarmaturer från Bsweden där dåtida formelement har 
fått en modern twist. Valborg är formgiven av Anna Berglund och tillverkas 
helt i småländskt glas med en form inspirerad av en kristallkrona. Eftersom 
Valborg är munblåst så blir varje produkt helt unik.

Ren Logik har produkter som rengör hemmet utan att det sker på bekostnad av 
miljön. Produkterna i sig är biologiskt nedbrytbara och förpackningarna är till-

verkade av bioplast. Här syns kok- och tvättbara disktrasor från Ren Logik. 
Dessa trasor har mycket lång hållbarhet då de kan användas om och om igen. 

Trasorna är tillverkade i Sverige på vackra västkusten av Kiki Eldh och består av 
70% cellulosa och 30% bomull. Finns i de fina färgerna; vit, orange och grön.

Vackert trä är populärt 
att använda till det mesta 

i våra hem just nu. Det för in 
värme i utrymmet och ger en 

naturlig känsla, vilket innebär att 
trä kan göra sig bra både i stort och smått. 

Till exempel så kan det sitta i detaljerna, såsom de vackra kryddkvarnarna 
från Born in Sweden som syns här på bilden. Dessa trädformade krydd-

kvarnar är tillverkade i FSC märkt trä, med ett keramiskt crush-grind 
verk inuti som borgar för livslång hållbarhet. Kryddkvarnarna kan 

antingen köpas i ett trepack eller styckvis. Design: 
Luca Galmarini för Born in Sweden.

Midbec Tapeter älskar känslan som tapet ger och förstår värdet av att tidigt 
uppsöka nya trender samt att våga satsa på nya mönster och färger. De 
eftersträvar alltid kvalitet samt lägger stor vikt vid hantverket, och precis som 
vid starten 1974 jobbar de fortfarande hårt för att ligga steget före.
Även om import är en stor del av Midbec Tapeters verksamhet så har de se-
dan 2014 också erbjudit sina egna produkter. Det året anställde de sin första 
designer och en egen produktlinje fick liv. Idag har de ett helt designteam 
med olika stilar och uttryck. Här syns tapeten Bygga Bo, en mysig barntapet 
som enkelt förvandlar ett barnrum till en gemytlig Astrid Lindgren-värld. 
Hus och trädgårdar i mjuka dova toner av olivgrönt, havre, blågrått och 
rost på ljus botten ger rummet en lekfull och samtidigt lugn känsla.



MER INFO. Scanna QR-koden 
så kommer du direkt till 
Mattcentrums hemsida där 
du enkelt kan ta del av vårt 
stora utbud av mattor.

Hela deNNa 
Sida är eN 

aNNoNS
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rama in matplatsen på altanen med en generös matta som tål solljus och regn. eller dölj betonggolvet på 
balkongen med en uv-beständig heltäckningsmatta! Säsongens nyheter har precis landat hos Mattcentrum 
där du dessutom får hjälp med formsydda mattor för husvagn och båt.

Hos Mattcentrum i Skövde hittar du allt när det gäller mattor och nu när utesäsongen precis börjat har 
butiken extra fokus på mattor som har med sommarlivet att göra. Som utomhusmattor för altan och balkong
och formsydda mattor till båt och husvagn. Här är hela teamet: Mats Bergqvist, Henrik Sanfridsson, Fredrik 
Johansson och Anders Bergqvist. Mattias Thorell hade vi fototillfället  flugit iväg på resa på en av mattorna.

Trenden att flytta ut sitt var-
dagsrum till altanen har gjort 
att det händer jättemycket 
på det området nu.  Och den 
stora trenden är att utemattan 

ska se naturlig ut men tåla miljön utom-
hus, berättar Henrik Sanfridsson som 
driver Mattcentrum i Skövde sedan 1998 
och han fortsätter:
- Utemattorna är gjorda i ett syntetmate-
rial som ser ut som äkta vara och vi har 
fått in många snygga mattor som tar upp 
den naturliga känslan. Men du hittar 
också klassiskt inspirerade utemattor i bu-
tiken liksom avpassade mattor med riktigt 
modern design. Plus heltäckningsmattor 
att inreda balkongen med förstås för att 
där få en inredd känsla. 
 I butiken träffar du Henrik och Mattias 
som hjälper dig att hitta den matta som 
passar just dig. Men det är också dessa två 
som vid langettmaskinen syr mattor på 
beställning.
- Det finns inte så många som utför detta 
hantverk idag men det är verkligen roligt 

Massor med nyheter hos 
Mattcentrum – även för utomhus

när det blir fint i båtar och husvagnar. 
Antingen skär vi in mattan som en hel-
täckningsmatta eller också formsyr vi den 
efter en mall eller den gamla mattan som 
kunderna brukar ta med sig. 
 Mattcentrum är Skaraborgs största 
mattbutik och butiken är kopplad till den 
kedja som har Sveriges största mattutbud.
- Det gör att vi verkligen har en matta för 
alla och vårt motto är att kunden alltid 
ska känna sig nöjd när de går från oss. 
Vi vill inte att någon ska gå härifrån med 
känslan av att ”det här blev ju inte riktigt 
som jag tänkt mig”, säger Henrik och 
fortsätter:
- Vi engagerar oss därför i att ge kun-
den råd och tips. Med vår kunskap kan 
vi berätta vad du bör tänka på i valet av 
material till en matta eller om du funderar 
på att lägga in ett nytt golv.
Förutom att försäljning av mattor och 
golv har Mattcentrum tre golvläggare an-
ställda som lägger in golv av trä, laminat 
och vinylklick men även våtrumsgolv, 
plast- och linoleumgolv. 

Prover på golv finns också i butiken.
- När de gäller mattor har vi väldigt 
mycket på lager, också heltäckningsmat-
tor. Många kunder brukar kika in på vår 
hemsida för att titta på sortimentet där för 
att sedan besöka butiken och se hur mat-
torna ser ut i verkligheten, säger Henrik 
och avslutar:
- Du får självklart också låna hem mattan 
så att du ser hur den ser ut på plats hem-
ma hos dig. 

Mattcentrum
Vipans gränd 2, Skövde
Tel 0500-48 59 15
Mån-fre 10–18, 
Lör 10–15, 
Sö stängt

färgfest!
Kom in och fynda kvalitetsfärg till extra bra priser!

11-14 maj

SKARA: Skaraborgsg. 37
Tel: 0511-169 00
www.traffgolvofarg.se

Träff Golv & Färg



9www.gardochvilla.se

Gård&Villa  

www.gardochvilla.se8

Gård&Villa  april 2022 april 2022

Kompletta lösningar

Boka ert tak redan nu!

SkåningS-åSaka gålStad 1 Skara  I  0511-290 50  I  tjtak.Se  I  info@tjtak.Se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

• tak    • faSad    • fÖnSter eller PlåtarBeten 

TäTT & TryggT 
SnaBBt och Snyggt 

www.stjarnfonster.se

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

5år
s garanti

På UtFÖrt ar

BE
tE

MONTERAT & KLART
fr. 15 900:-

Välj en svensktillverkad garageport!

✓ Smart konstruktion

✓  Snabb montering

✓  Utvecklad med säkerhet i fokus

✓  10 000 storlekar i lager

Montering & försäljning av portar, dörrar & fönster
andreas@semo.nu | www.semo.nu
Serenadgatan 3, 543 36 Tibro | 0706 - 42 27 10

OBS!
Efter godkänt 

rotavdrag

20% 
på utvalda

fönster & terrass-
markiser

Showroom:
Lidköping
Traversgatan 17 
0510-50150   

Skövde
Kungsgatan 12
0500-459800

Boka 
kostnadsfritt 

hembesök 
direkt på 

solskyddet.se

Planteringsdags!

Nu är det vår hos oss!

Kom och låt dig 
inspireras!

Vipans gränd 2, 541 31  SKÖVDE  
Tel. 0500-41 56 94

öPPettider:
mån-fred 10.00 - 18.00

lördag 10.00 - 15.00
söndag stängt

www.blomsterhalleniskovde.se

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 

glasögon & linser

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

Låga omkostnader 

möjliggör kvalitetsvaror 

till lägsta pris. 

Senaste bågmodet. 

Marknadens bästa glas. Leverantör på plats. Vi bjuder på fika.

Vi finns på 

Välkommen till 
en fristående och 
helt unik butik!
Bågmärken är bl.a. 
Vasuma och TripleX 

Bågvisning
11 maj  |  kl.12 -19
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den gamla arbetarbostaden har intagit sin forna prakt 
    på höjden igen. Fredrik och Jesper har lagt åtskilliga timmar på 
      att renovera med återbruk i fokus. Här har de funnit sig till rätta 
        och odlar sitt gemensamma intresse för både hus och trädgård.
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Stort 30 års jubileum
i både butikerna och

på webben!

WWW-HIFI-----------
SSSSSS
LLLLLLLLL 11
0500 - 41 06 40

TTTTTTTTTTT
SLSSLLLLL 21
0520 - 147 40

ÖPPETTIDER 
mån-fre 10-18  |  lunch 12-13  |  lör 10-14

Beställ bilder på www.fotocenter.se

välkommen in och handla i våran butik! få hjälp och goda råd på köpet!

Gransikagatan 4C, Skövde   tel. 0500-41 13 29

NORRMALM

vi har funnits i 19 år och är 
nu enda butiken i staden som 
klarar det mesta inom foto!

vi gör 
flera meters
förstoringar 

 på canvas, 
akvarell, 

fotopapper 
m.m.

foto-

böcker, 

tackkort, 

kalendrar 

m.m

• eget fotolabb

• expressframkalling

• framkallare 

på fujifilms bästa 

fotopapper

• id- körkort- visum- 

och passfoto

 • vhs 

och super 8 

till dvd eller 

usb-minne

• digitalisering 

av diabilder

till-

verkning 

av student-

skYltar
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text ocH Foto Anita Johansson

FORTSäTTninG näSTA SiDA

Vi söker  
pensionärer  

som vill
jobba

med oss!
0511-990 210 | 0500-606 801

Skaraborg

Vi gör
din vardag

enklare!
VI HJÄLPER BÅDE PRIVAT-

PERSONER OCH FÖRETAG.
RING OSS SÅ BERÄTTAR VI
MER OM VÅRA TJÄNSTER.

EM HOME Lidköping  Framnäsvägen 1 (Framnäs Köpcentrum)
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16 emhome.se

Fri hemkörning inom Lidköpings kommun.
Visby Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. bädd-
madrass Exclusive (ord. 37 110:-) Nu 25 995:-

SÄNGVECKOR I LIDKÖPING
Hemleverans All Inclusive på köpet!

Hemlevererat av oss • Avemballerat & monterat 
Inburet & uppställt på plats • Gamla sängar i retur

Massor av kampanjer, spara upp till 50% i butik!  

*Begränsat antal!

Våra sängexperter 
är laddade för att 
hjälpa dig till den 
perfekta sängen!

JUST NU UPP TILL

50% RABATT
Gäller endast i butiken. Reservation för slutförsäljning.

OBS!
Gäller t.o.m. 

28 maj
2022
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D
en gamla arbetarbostaden som 
en gång uppfördes åt anställ-
da på kalkstensbruket ett 
stenkast bort, hade inte gjort 
mycket väsen av sig de senas-

te decennierna. Den forna trädgården som 
en gång formats av kärlek hade gått i träda 
då Fredrik Glahd och Jesper Karlsson som 
letade ny bostad fick ett tips om huset av 
en vän i trädgårdsföreningen och beslöt sig 
för att ta en titt.
 - När jag fick tipset tänkte jag direkt att 
det finns väl inget hus där. Det syntes 
knappt bakom all växtlighet och det kräv-
des nästan en machete för att ta sig fram, 
berättar Fredrik och fortsätter:
-  Jag strövade omkring där ett bra tag 
och senare på kvällen åkte vi tillbaka 
tillsammans och tyckte båda att det var ett 
jättemysigt ställe, men jösses vad mycket 
att göra.
 Från det att paret ringt ägaren och berättat 
att de var spekulanter dröjde det inte länge 
förrän de stod som lyckliga ägare 2019. 
Dessförinnan hade de fått en grundlig 
genomgång av trädgården där ägaren hade 
berättat om alla växter som fanns, och fått 
ta del av husets historia sedan 1916. Nu 
var det bara att kavla upp ärmarna och 
göra det beboligt. Men var startar man? 
Jesper berättar:

MODERNA TANTEN.  Så kan man kalla Fredriks och Jespers kök enligt dem själva. Köket består av köksluckor i grönt, massor av gröna växter och spetsgardiner. 
Båda älskar porslin av alla dess slag som används flitigt.

- Vi började med sovrummet på övervå-
ningen. Det fanns till exempel ingen el 
indragen på övre plan, så vi började med 
det. Huset rymde två bostäder från början 
och på övervåningen fanns ett kök med 
vedspis och ett mindre sovrum.
 Under tre månader ägnades nätter och 

kvällar åt renoveringsarbete för att kunna 
flytta in så snart som möjligt. Lagom till jul 
2019 var övervåningen klar. Då återstod 
nedre våning och ett avloppsbyte. För 
att komplettera den direktverkande elen 
renoverades murstocken och en ny kamin 
sattes in.

- Vi har valt att gå varsamt fram med nytt 
byggmaterial. Utanpå de gamla skivor-
na med tapeter satte vi helt enkelt upp 
en vävtapet som vi målade på. Tak- och 
golvlister bytte vi däremot för att få tillbaka 
den gamla stilen, säger Fredrik och Jesper 
fyller i:
-  I taket satte jag upp tak-klossar i hörnen, 
bara för att jag är så dålig på att gera lister. 
Men enligt en god vän som är byggnadsin-
genjör ska man inte använda vattenpass i 
gamla hus.
 Det är ju inte direkt någon myt att gamla 
hus är sneda och vinda men det tycker 
Fredrik och Jesper bara är charmigt. Huset 
har en lång historia och har en påtaglig själ 
som sitter i väggarna och därför har de an-
vänt sig av återbrukat material så långt det 
går. På Blocket och Facebook har de hittat 
både marksten och mursten och äldre ting 
har också fått sin givna plats i hemmet. 
Fredrik igen:
 - Det mesta återbruket har egentligen skett 
i trädgården. Vi har använt mycket olika 
slags sten som var tänkt att kastas och även 
bytt material med våra grannar. Ett tips är 
att gå med i olika ”bygrupper” på Face-
book. Det är mycket som bara kastas som 
går att använda så våga prata med folk, 
våga fråga, det är viktigt!
 Även om huset i stort sett är klart verkar 
det finnas nya projekt på gång. Ute i träd-
gården pågår parallella arbeten. En påbör-
jad pizzaugn ska färdigställas. Trädgården 
håller på att vakna till liv och här kommer 
snart tusental vårlökar att gå i blom. Dess-
utom ska krukväxter som fått övervintra 

ANNORLUNDA DEKOR. Istället för kakel över köksbänken har de valt att tapetsera en härlig storblommig 
tapet. Den gamla radions innanmäte har ersatts med en bluetooth-högtalare.

LJUS ENTRÉ.  Här stiger man rakt in i 
ett hav av ormbunkar på väggarna 

i hallen. Känns helt naturligt med 
tanke på parets stora trädgårds-

intresse. Tapeten heter Fox-
glove och kommer från 

Borås tapeter.

ÅTERBRUK. Att ta 
tillvara kasserat 

byggmaterial och 
skapa nya ting är en 

självklarhet för Fredrik 
och Jesper. Här har de 

använt takläkt och byggt 
ett vackert och funktionellt 

vedställ som gifter sig fint 
med den ståtliga kaminen. 

VALVET. Vid husvisningen föll paret för det ovanliga 
valvet med den höga  takhöjden i trappan upp. 
De båda murstockarna på var sida har sam-
manbundits med ett vackert valv.

»FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA
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Dax för 
altanen meD 

Jotun terass-
lasyr

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

Min sköna 
terrass.
Utomhusdagar på Colorama. 
Vi har allt du behöver för att 
göra din terrass vacker och 
välkomnande. Självklart har 
vi många fler intressanta 
erbjudanden i butiken. 
Välkommen!

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Dax 
för altanen 
meD Jotun 

terasslasyr
eller . . .

. . . alcro 
uteplats 

vattenburen 
träolJa

Alcro UteplAts 
hAr mycket god 
förmågA Att 
trängA in i och 
förseglA träets 
porer

utomhusDagar
på colorama.
vi har allt Du 
behöver för 
att göra Din 
terass 
välkomnanDe

SOMMARTIDER
Så målar du om 

träfasaden till huset
Kom in och få

goda råd!

Dax för 
altanen meD 
Jotun terass-

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

Min sköna 
terrass.
Utomhusdagar på Colorama. 
Vi har allt du behöver för att 
göra din terrass vacker och 
välkomnande. Självklart har 
vi många fler intressanta 
erbjudanden i butiken. 
Välkommen!

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

NYHET!

FÖRST UT. Sovrummet var starten på hela husrenoveringen. 
Med mörka väggar och inslag av guld andas här lyx. 

frostfritt flyttas ut och förgylla helheten. Att 
det är mycket jobb kan man förstå men hur 
lyckas man få det att fungera tillsammans?
- Jag hade länge letat efter någon som har 
samma dröm och arbetsmoral som jag. Sär-
skilt när man ska köpa ett hus att renovera. 
Så när vi träffades kändes det så rätt. Vi är 
båda arbetsmyror och gör mycket tillsam-
mans men det är också viktigt med tid isär, 
säger Fredrik.
 Men vad gör ni när ni inte renoverar och 
gräver i trädgården?
- Vi gör inget annat, säger Jesper och Fred-
rik instämmer:
- Det här är vår livsstil. Visst kan vi slappa 
framför TV:n ibland men då  brukar vi 
samtidigt  leta byggmaterial och idéer på 
plattan.

Jesper och Fredrik finns  på 
Instagram @melldala

ÅTERANVÄNT. Fönstret bakom de gamla bevarade 
spegeldörrarna satt förut inne på kattvinden. Här 
hittade man en lösning och helt plötsligt  fick 
hallen ljus från flera håll.

KÄRLEKSFULLT ARBETE. Fredrik och 
Jesper har lagt åtskilliga timmar 

på sitt älskade hus. 

I SALONGEN. Inredningen i salongen 
mixas av gammalt och nytt.

Fredriks och Jespers arbetstips 
när du renoverar
• Ha alltid en bestämd plats 
   för verktygen. Sparar otroligt 
   mycket tid att slippa leta. 
• Ha ordning och städa ofta bland   
   byggmaterialet.
• Ta tid att vrida och vinkla 
   materialet du ska bygga med. 
• Ha struktur genom att skriva 
   göra-listor.
• Se till att allt finns hemma inför 
   ett projekt. Det spar tid. 

EN SAMLING. 
Äldre glaskaraffer 
och dryck för 
speciella 
tillfällen. 



O
m vattnet rinner undan dåligt 
i tvättstället eller kökshon bör 
du börja med att spola hett 
vatten och se om det löser 
problemet. Stannar vattnet 

kvar, använd då en sugpropp och försök få 
bort stoppet med den. Har du redan en vat-
tenfylld ho, använd sugproppen direkt. Du 
behöver ha vatten i hon för att sugproppen 
ska fungera bra.  
 Om sugproppen inte hjälper, skruva bort 
vattenlåset under hon. Det är ett mer 
långsiktigt sätt att bli av med proppen. 
Vattenlåset är ofta fullt med smuts och det 
rensas bäst bort för hand. 
 Det krävs dock lite förkunskaper innan du 
skruvar isär och monterar ihop vattenlåset 
och det kan vara bra att ta några foton så 
att du kommer ihåg hur det såg ut.  
– När du påbörjar arbetet är det bra om 
du har en extra packning på lager hemma. 
Undersök om det är tätt när du monterat 
ihop vattenlåset genom att ställa ett kärl 
under. Det finns olika typer av packning: 
planpackning, konisk nylonpackning och 
o-ringar som kan bli otäta. Problemet är 
att du som lekman inte vet vilken typ av 
packning det är förrän du har skruvat isär 
vattenlåset. Ett alternativ till att göra rent 
det synliga avloppet är att byta vattenlåset 
om det är mycket slitet och mer än tio år 
gammalt, säger Patrik Wendelius, bygg-
nadsteknisk rådgivare på Villaägarna. 
 Om du trots rengöring av vattenlås inte 
får bort stoppet, kanske du överväger att 
köpa propplösare. Propplösare innehåller 
ofta starkt frätande basiska ämnen som är 
farliga. Ett litet stänk i ögat eller på huden 
kan ge allvarliga och bestående frätskador 
i mun, matstrupe, ögon och på huden.  
 Propplösare med basiska ämnen kan vara 
väl så effektiva på kort sikt. Men de startar 
också en kemisk process i ditt avloppsrör. 
När propplösaren möter vattnet i röret 
uppstår stark värme som kan påverka dina 
rör negativt. Speciellt om du har plaströr. 
Kemiska ämnen som natrium reagerar 
också med fett och bildar en hård hinna på 
insidan av rören. 
– Beläggningarna lossnar efter ett tag och 
skapar nya proppar längre ner i ledningar-
na som är betydligt hårdare och svårare att 
bli av med, säger Patrik Wendelius.  
 Mindre mängder fett kan du med rätt 
enkla medel ta hand om själv. En vaskren-
sare, även kallad sugpropp kan i många 

Stekfett och matrester kan korka igen köksvasken. Hår och tvål kan leda till att vattnet inte rinner undan 
när du duschar eller borstar tänderna. Så här fixar du propparna.

Har du stopp i avloppet?

FÖREBYGG. Olja och stekfett är viktigt att torka ur 
med papper och kasta i komposten före disk. 
Kaffesump, teblad och ris eller annan mat med 
mycket stärkelse är inte heller bra att få ner i 
avloppet, då det kan stelna.

Två egna propplösarblandningar 
•  Bakpulver, vitvinsvinäger och vatten. 
    Häll ner lite bakpulver och vinäger i avloppet. 
    Bli inte överraskad om det börjar pysa och fräsa    
    –  det är bara koldioxid och inget farligt.  
    Låt blandningen stå och dra sig i några minuter.     
    Häll en rejäl kastrull med hett vatten i avloppet. 

•  Bikarbonat, ättika, salt och hett vatten. 
    Blanda lite bikarbonat, ättika och en nypa 
    salt i  en bunke. 
    Häll smeten i avloppet. Låt det verka.  
    Häll rejält med hett vatten i avloppet.   

fall räcka. Andra miljövänliga alternativ 
fungerar också ofta utmärkt för att få bort 
stoppet i avloppet, som exempelvis disk-
medel och kokande vatten. Däremot bör du 
vara försiktig med hett vatten i toastolen 
och i handfatet. 
– Alltför mycket hett vatten kan få glasyren 
eller i värsta fall hela toastolen eller hand-
fatet att spricka, säger Patrik Wendelius. 
 Om ditt avloppsrör är helt igenkorkat 
behöver du kontakta ett företag som blåser 
rent röret med högtrycksspolning. Det är 
ett miljövänligt och bra sätt att minska 
risken för proppar.  
– Mitt råd är att du underhållsspolar rören 
vart tionde år. När ledningarna har blivit så 
gamla som 50 år är det bra att även filma 
vart femte till vart tionde år i samband 
med spolningarna i ledningarna för att 
säkerställa att det inte finns några synli-
ga skador. Att anlita ett spolningsföretag 
kostar mellan 2 000–5 000 kronor, säger 
Patrik Wendelius. 
 Du kan spola bort enklare stopp själv 
om du har rätt förkunskaper och verktyg, 
som till exempel en högtryckstvätt med en 
rörrengöringssats, även kallad ”iller”. 

 – Gå in med illern i röret minst en halv-
meter så att vattnet kan rinna ut genom 
avloppet till gatan eller din slamavskiljare 
om du har eget avlopp. Om du går in i 
röret från fel håll om stoppet, finns en risk 
att vatten lagras där och rinner ut på fel 
ställe, vilket kan leda till en vattenskada. 
Det är även bra att använda ett rensband 
för att kunna punktera en eventuell propp i 
avloppet, säger Patrik Wendelius. 

Källor: Giftinformationscentralen, Kemikalie-
inspektionen, Tubus System, propplösare.se 
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Gaselle EVO Combi

VEDPANNOR & PELLETS 
Pelletsförråd | Solfångare | Solceller 
Reservdelar till flera fabrikat!

Även pannor för 

METERVED

Arca Pelletskaminer 
Vi har pelletskaminer i 
olika storlekar, passar allt 
från uterum till stora villor, 
med eller utan skorsten. 
Välkommen!

Var senaste 
elräkningen dyr????

- jag kapar den och värmer 
huset samtidigt

www.agronola.se 
Tel 0511-293 44

Behöver du material?
Vi har materialet till ditt anläggningsprojekt; bärlager, väggrus, stenmjöl, naturgrus, 
harpad jord, täckbark samt produkter från Hasselfors Garden. Vi lastar din bilkärra 

vardagar kl 07.00-15.45 eller levererar på lastbil - löst eller i storsäck.

Utförande av anläggningsarbeten
Med vår breda maskinpark hjälper vi både privatpersoner och företag. 

Grävmaskiner - stora och små, dumpers, lastmaskiner, mobilkran samt maskin-
trailers - med våra maskiner fixar vi det mesta!

Truckgatan 2 Lidköping
tel 010- 474 12 20
www.xr.nu

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 49 990:-
Frakt tillkommer. 
Läs mer på folkpool.se

I år har vi stor 
satsning på 

FRUKTTRÄD
80 olika sorter!

Vi har även spaljéträd, pelarträd, 
dvärgträd, 4-årsträd m.m.

www.molltorp.com  Tel:0505-30075
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Vi tillhanda-
håller tjänster 
som: 
• Takstolar 
• Kaminer, kakelugnar, spisar 
• Betong och murningsarbeten 
• Takpapp industri/fastigheter
• Tak och fasadarbeten 
• Fönster och dörrar 
   försäljning och montering 
• Altaner och uterum 
• Marksten 
• Byggnation/Fastighet
• Nybyggnationer 
• Tillbyggnader 
• Renoveringar 
• Attefalshus 

Välkommen att anlita
Midskogs Takstolar & Bygg AB

www.midskog.se

Midskogs Takstolar & Bygg AB 
Skövdevägen 17, 545 31 TÖREBODA 
Mobil Fredrik: 0706-80 50 90 E-post: Fredrik@midskog.se 
Mobil Kim: 0706-80 50 93  E-post: Kim@midskog.se
Mobil Johan: 0705-73 33 56 E-post: Johan@midskog.se

Om företaget:
Företaget drivs idag av Fredrik Valkvist och Johan Lindh. 
Midskogs Takstolar & Bygg AB i Töreboda producerar 
takstolar efter våra kunders mått och önskemål. 
Vi tillverkar alla typer av tak- stolar: fackverk, ramverk, 
sax, pulpet samt specialstolar. Kunden behöver tillhanda- 
hålla mått, gärna en skiss över takstolen. 
Utför även alla typer av byggnationer.

Allt inom 
gräv och schakt!Tel.0733-81 06 99

Tel.0733-81 06 99

Tel.0733-81 06 99

Jonas Eklind

www.eklinds.com    eklinds.jonas@hotmail.com

Bakficka byxor

Rygg

Hjärt jacka

Rygg varselvästar/svart

Barnbyxor

Kontakta Jonas 
073-3810699BAGA-

diplomerad 
på enskilda 
avlopp.

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

Länets 

nya mötesplats 
för 

fastighetsaffärer
 

forsbergshuset.se  •  info@forsbergshuset.se  •  0500 - 48 02 00  •  Trädgårdsgatan 15 A, Skövde

Välkommen 
med din försäljning till 

vårt nya kontor 
med bästa exponering  

i Hjärtat av Skövde,  
invid resecentrum.
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TExT OCH FOTO  Ulf C nilsson

V
i gjorde ett litet nedslag bland 
de lokala handlare som mötte 
upp till återkomsten av antik-
mässan i Skara. Och vår fråga 
var - Vad är hett i år? Och det 

unisona svaret var: Retro.
Yvonne Carlsson från Töreboda har laddat 
upp med mycket retroprylar och, förstås, 
teakmöbler.
– Teak håller ställningarna, men det som 
märks mest är att färgglada retroprylar 
kommit starkt.
 Och förutom 50- och 60-talet har nu även 
70-talet anslutit sig till retrotrenden.
– Folk verkar ha tröttnat på det strikta vita, 
grå och svarta. Nu är det färger som gäller, 
framförallt orange, säger hon.
 Kopparsaker hade däremot en kort peak 
nyligen och är nu i stort sett uträknat.
– Däremot gillar många, speciellt de yngre, 
mässingssaker som ljusstakar och pryd-
nadsföremål, konstaterar hon.
 En bit bort i hallen hittar vi Bo Hallberg 
från Falköping. Det är samma svar där:
– Teak och retroprylar i glas och porslin 
från 50-talet fram till 70-talet. Och så 
roliga lampor, det är alltid eftersökt.
 Själv är han samlare och har nischat sig 
på plåtburkar och lanthandelskuriosa. Där 
är trängseln inte lika stor som för några år 
sedan.
 Fd guldsmeden Ove Norén från Falköping 

När pandemin släppt greppet på allvar ökar 
intresset att bara komma ut och… fynda på 
loppisar?  i år är retro med sina glada färger 
hett. 30- och 60-talet får nu sällskap av 
70-talet som är eftertraktat.

Färgglatt retro är 
det heta i år

70-TAL IGEN. Yvonne Carlsson från Töreboda har märkt av en tydlig ökning av 
intresset för retroprylar bland ungdomar. 
– Tidigare handlade det mest om 50- och 60-talet, men nu kommer 
även 70-talet starkt, berättar hon.

april 2022 april 2022

som varit med och sålt i över 40 år är sam-
lare själv. Då gäller det framförallt leksaker 
och Märklintåg, som kanske inte är lika 
eftertraktat längre.
– Men allting är gångbart, det beror bara 
på vad man samlar på. På senare tid har 
intresset för grammofonskivor ökat. Unga 
idag tycker att det är en kul grej att dra 
fram en LP-skiva och spela.
 Bland unga finns också efterfrågan på 
rejäla armbandsur. Inte så mycket för att 
hålla koll på tiden, utan mer som ett snyggt 
attribut.
– Dessutom går det att hitta sådana billigt 
på loppisar och sådana här mässor.

SKRIKIGA FÄRGER?  Det är precis det som gäller nu. 
Gärna lila, men allt som syns ordentligt är helrätt.

LJUSDETALJ. En lampa som inte ger speciellt myck-
et ljus - men som syns. Det är helrätt retro idag.

SNYGGT.  – Roliga lampor 
är alltid gångbart, säger Bo 
Hallberg från Falköping. Köks-
inredning från 40- och 50-talet 
som tidigare bara slängdes börjar 
också bli eftertraktat.

 Stefan och Gunilla Lundgren, som har 
LL:s Loppis & Antikt i Floby, hade laddat 
upp med zinkbaljor i olika utföranden.
– För så här på våren är allt som går att 
plantera i attraktivt!
 Förutom dagens retrotrend påpekar de att 
det finns en till epok som kommer starkt:
– Art deco från 20- och 30-talet. Mycket 
från den tiden är modernt designat och står 
sig bra än idag. Där har priserna gått upp 
mycket på senare tid, kan de berätta.
 Så, nu är livet igång igen och lagren på-
fyllda. Det är bara att ge sig ut och fynda.

PÅ GÅNG. Till våren gäller det att bunkra upp 
med allt som går att plantera i. Stefan och Gunilla 
Lundgren från Floby har ett brett utbud.
– Teakmöbler är fortfarande hett, liksom retro. 
Och Art deco kommer starkt nu, säger de.

SAMLARE. Ove Norén från Falköping har samlat 
leksaker i hela sitt liv. Han säljer också ur samlingen.
– Allt är gångbart, det beror bara på vad man 
samlar på, säger han.

TEAKMÖBLER. Teak håller ställningarna 
bland småmöbler även i år. Och så växer sig retro-
trenden allt starkare med sina klara färger. Det gäller att passa på, för priserna drar iväg med intresset.

PRYDNADSSAKER.Udda samlarintressen finns det 
gott om och på mässor finns något för de flesta. 

Kanske samlar man på 
porslinssvanar?

FÄRGGLATT. Glada färger ut-
märkte framförallt 60-talet.
Nu är de eftertraktade 
färgklickar i hemmen 
igen.
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Vi köper stål och metall-
skrot, alltid till högsta 
dagspris!

För mer info:

0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

 Forsvägen 36, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

Nu finns vi även i Töreboda igen! 
Industrigatan 14, tel 0506-790179

MARKISER, SCREEN, PERSIENNER 
RULL-, LAMELL-, PLISSÉ/DUETTGARDINER

ALLTID FRIA HEMBESÖK    
ALLTID OFFERT DIREKT

Slätte Ekedals Solskydd
Stockholmsvägen 45 
542 33  Mariestad info@slatteekedalssolskydd.se

MÖT VÅREN MED 
NYTT SOLSKYDD

SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD
TÖREBODA  -  MARIESTAD  -  SKÖVDE

www.slatteekedalssolskydd.se  |  0501-400 22

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
nddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon
Kent: 0708-66 02 33
Butiken: 0502-149 09
Kontor: 0502-149 99

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
nddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
nddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!
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Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon
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www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
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Butiken är öppen för 
alla, både företag 
och privatpersoner.

Vi har även 
VITVAROR!

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon 
Kent:  0708-66 02 33
Butiken:  0502-149 09
Kontor:  0502-149 99

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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dina elkostnader!
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Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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Vi har även
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Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
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Välkommen 
till vår elbutik!
Butiken är öppen för 
alla, både företag 
och privatpersoner.
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Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon 
Kent:  0708-66 02 33
Butiken:  0502-149 09
Kontor:  0502-149 99

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
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Kent: 0708-66 02 33
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Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
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Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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Gustav Adolfs gata 53 
541 45 Skövde 
Tel. 0500-412210 
Öppet 9-18, lörd. 9-15, sön. 10-15

Bli medlem i vår 
kundklubb - du får 
alltid cashback på dina köp.

Erbjudandet gäller
25 april -15 maj

Följ oss också på

Spara

30%
på alla Wood
Tex-produkter

planera för sommarens aktiviteter redan nu!planera för sommarens aktiviteter redan nu!

Lundängsgatan 9
533 91 GÖTENE 
Tel. 0511-596 51  

www.kottex.comKöttex- mat och deliKatess

VälKomna till Köttex i Götene!
caterinG  |  butiK  |  lunch
ordinarie öppettider är:
måndaG - fredaG 7.00-18.00  |   lördaG 7.00-16.00

Knôkfullt på 
utegår’n!

Knôkfullt på 
utegår’n!

Danielstorpsgatan 1, 532 37 Skara
Tel. 0511-643 22
www.skarablomsterland.com

Besök oss på

ÖPPETTIDER
mån-fre 9.30-19
lördag  9.30-15
söndag 10.30-15

OLIVTRÄD

 279:-

CORDYLINE 
från   

159:-
CITRUS-
TRÄD 

Vinbär, 
hallon, blåbär, 

krusbär, björnbär, 
rabarber, clematis, 
kaprifol, humle 

m.m.
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Gård&Villa  

www.gardochvilla.se

april 2022

Sätt färg på fasaden med 
Nordsjö Excellentfärg från 
Borgunda Bygghandel

UPP TILL  

14 ÅRS  
HÅLLBARHET

Tinova Excellent Exterior 10 L 
Fasdfärg i en kombination av alkyd och akrylat vilket gör att den har en  
utomordentlig vidhäftningsförmåga samt en fantastisk glans och  
kulörbeständighet för ett toppreslutat.  
 
Excellent exterior framhäver ytans trästruktur och ger samtidigt 
täckfärgens jämna yta på gamla och nya träfasader.

Gäller tom 2022-06-31 eller så långt lagret räcker.

1 479 kr
inkl.moms


