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Hemma hos familjen 
Ramhage är julgranen 
5,98 meter

Skönt respektlös 
stilblandning 
i Karins kök

Här är genvägen till 
det färdiglagade julbordet



1 burk mango chutney och stek färdigt i 
ugnen ca 15 minuter. Sötman ger en härlig 
smak!

Ris a la Maltan 
Risgrynsgröt finns på tub i butikerna. 
Vispa 3 dl grädde. Blanda grädde, lite 
vaniljsocker och apelsinerna och rör i ris-
grynsgröten. Skär ett par apelsiner i små 
bitar och se till att allt det beska vita tas 
bort. Servera apelsinbitarna till. Klart!
Köttbullarna med julsmak
Köp färdiga delikatessköttbullar. 
Lägg i 2-3 msk smör i stekpan-
nan, krossa kryddpeppar i 
pannan och stek bullarna 
i detta. För variation – 
använd nejlikor istället.
Rödkålen
Blanda rödkål på burk med 
½ - 1dl koncentrerad äppeljuice.Värm!
Senapssillen
Köp färdig senapssill. Krydda upp med lite 
extra senapspulver. Häll upp i absolut ren, 
gärna egenmärkt burk, och låt stå och dra 
några dagar!  

Fixa supersnabba julbordet med twist
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Julskinkan
Färdigkokt skinka ca 2 kg 
är det som gäller. Snygga 
till den genom att skära ut ett rutmönster. 
Blanda 1 äggula med 3 msk senap och lite 
socker. Rör i 2-3 dl finhackad kruspersilja 
för lite extra smak. Pensla på och strö slut-
ligen över ströbröd. Griljera i 225 grader 
tills skinkan fått fin färg ca 15-20 minuter. 
Garnera med färsk grönkål.
Laxen
Köp färdiggravad skivad lax. Finns i 
butikernas delikatessavdelningar. Lägg 
skivorna plant i en tät plastpåse. Blanda 
3 msk krossade enbär och 2 msk gin och 
häll i. Låt stå och dra en dag. Klart! Eller 
blanda apelsin- och citronsaft och gör li-
kadant. Funkar också att hälla i några msk 
whiskey och låta stå över natten. Hovmäs-
tarsåsen finns på burk! 
Revbensspjällen
Köp färdigstekta revbensspjäll. Bred på 

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

Oj bara några dagar kvar till 
julafton. Här är genvägarna 
till snabbaste julmaten.

december 2016

Om Gård & Villa
gård & Villa är en elegant inspirations- och nyttotidning för 
människor som vill bo i eget ägt boende i skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om att leva och bo i hus. 
och roar, inspirerar och förenklar för husägare i skaraborg. 
gård & Villa samarbetar med Villaägarna skaraborg.

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

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

I Sven Melanders sketch från 1985 brot-
tas han med "vad svenska barn önskar 
sig mest av allt". En kamp vi kan känna 

igen oss i. Vad vill vi föräld-
rar köpa, vad behöver 
barnet och vad önskar sig 
barnet mest av allt? Här tar 
vi till önskelistan. Jag vet 
inte om ni kommer ihåg, 
men visst har det i många 
fall förändrats. Hos oss går 
det ofta till som så att det börjar med en 
enkel fråga: - Vad önskar du dig? Svaret 
kommer ganska snabbt: - Vet inte. Efter 
lite trilskande och i vissa fall hot om att 
det minsann inte blir några julklappar om 

det inte produceras en önskelista kryper 
den fram - Inköpslistan! Man ser det inte 
först, man måste titta lite extra.  
        Då framgår det att det inte  
        är en tröja det dröms om,  
        utan länk till affären med  
        färg, pris och storlek som  
        man redan tänkt köpa. Så  
         fortsätter det. Rad för rad.  
        Bara att bocka av. Min egen  
                       var betydligt mer svävande. 
Hårda paket med drömmar om lego, spel 
eller teknik. Det var det jag önskade mig 
mest, det jag inte hade. Bortsett från de 
rena inköpslistorna står det överst på en 
av önskelistorna varje år hemma hos oss 

- att hela familjen åker på badhotell, att 
vi gör något tillsammans. Barn önskar sig 
fortfarande inte det Sven Melander öns-
kade 1985 men vi önskar oss fortfarande 
samma sak. Det vi saknar. 
Tid tillsammans.

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

"Vad svenska barn önskar sig mest av allt" 
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Riktigt mycket mer 
julinspiration finns på 
www.gardochvilla.se. 
Välkommen att klicka in! 

Andra sillar
Krämiga sillar typ currysill kan röras 
ut med några matskedar creme fraiche 
för ökad fyllighet. Inlagd sill utan spad 
blandas med fördel med röd kaviar och 
creme fraiche till en god romsill. Skivade 
färska rödlöksringar i löksillen för smak 
och synintryck.

Läs också Gård & Villas webb-magasin. 
Där finns fler reportage, fler nya idéer, 
ytterligare kunskap och mer inspiration 
för dig som bostadsägare. I pappersform 
är vi tillbaka i februari.

Trevliga helger!

Ljudskrämmor talar inte 
mössens och andra 
djurs språk

I handeln säljs diverse ljud-
skrämmor. De sägs kunna 
skrämma bort allt från möss 
och råttor till insekter. Många av dem 
använder sig av ultraljud. Möss och råttor 
kan reagera på ultraljudet till att börja 
med. När ljudet inte leder till att de drab-
bas av någon fysisk skada, slappnar dock 
mössen av och bryr sig inte om ljudet.
– Om man har problem med skadedjur, 
är elektriska ljudsskrämmor inget effektivt 
sätt att bli av med dem. Ljud är djurens 
språk, men ljudskrämmorna talar helt 
enkelt inte skadedjurens språk.
Möss och råttor struntar därför 
helt enkelt i ljudskrämmorna, 
säger Villaägarnas chefs-
jurist Ulf Stenberg.

Nödvändigt om det börjar 
brinna
Detta bör finnas i hemma:
• Brandvarnare. Ha åtminstone en 
brandvarnare på varje våningsplan. Helst 
en i varje sovrum med tanke på att dessa 
är fulla av elektronisk utrustning och 
laddare som kan orsaka bränder medan 
man sover. Bäst är om alla brandvarnare 
kan seriekopplas så att om det till exempel 
brinner i källaren larmar det 
också i resten av huset.
• Brandsläckare. Välj en 
sexkilos pulverbrand-
släckare. Lär alla i 
familjen hur man 
använder den.
• Brandfilt. Används för 
att kväva eldar på spisen, 
i kläder och möbler.
• Brandstege. I ett fler-
våningshus är det även 
bra med en brandstege.

Ge bort ett medlemskap 
i julklapp

Ge bort en julklapp som räcker ett helt år 
– ett medlemskap i Villaägarna!
Allt det här får din vän:
• Kostnadsfri rådgivning – från Sveriges     
mest kompletta expertpanel för dig som  
bor i hus
• Bättre boendevillkor – en stark organi 
sation som driver villaägarnas frågor
• Medlemsrabatter – upp till 30 % på det  
mesta som rör huset
• Magasinet Villaägaren – 5 nr, värde 
295 kr
• Välkomstcheckar – 100 kr hos Beijer 
och 100 kr hos Flügger färg

Medlemskapet kostar endast 395 kr och 
gäller till och med december 2017.

Monterat och klart!

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

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

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

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

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

Gäller till 31/12, 2016.

JusT nu
 * * * * * * * * * *

15%
* * * * * * * * * *

rabaTT

Gäller invändigt solskydd



Byt till ett grönare boende 
i Södra Hentorp,  Skövde
Inflyttning i februari 2017

Intresserad? Kontakta:
Anders Ahlm, anders.ahlm@fastighetsbyran.se
Maria Lundgren, maria.c.lundgren@fastighetsbyran.se

Flytta in i Skövdes grönaste 55+ boende
Här bor du tryggt och skönt med en grön och inbjudande oas utanför din dörr. 
Bovierans hjärta och självklara mötesplats är den unika vinterträdgården.

Trygghet, glädje 
och nya vänner

– Närmare än du tror

glädje 
och nya vänneroch nya vänner

Få lägenheter kvar!

Ring 0500-48 10 85

GårdVilla&
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X■ Vattenskador i kök har ökat med 10 % 
under de senaste 12 åren. Drygt 70 % av 
skadorna sker i eller runt diskbänksskåpet. 
En av orsakerna är ökningen av antalet 
vattenanslutna apparater. Det blir fler 
kopplingar som ofta brister i kvalitet.
– Man får som privatperson bygga om 
våtrum på egen hand om man ser till 
att följa de branschregler som finns. Det 
kan däremot bli problematiskt om det till 
exempel uppstår vattenläckage. Finns det 
ingen dokumentation på att en certifie-
rad hantverkare utfört arbetet finns det 
risk för att hemförsäkringen inte täcker 
hela reparationen, säger Håkan Franzén, 
Trygg-Hansa.

Fler apparater ger fler 
vattenskador i kök

DYrbarT. Vattenskador i kök ökar och beror ofta 
på amatörmässigt utförda kopplingar.

Fint    Fem

Julens coolaste 
inredningsdetalj
Anna Gouteva är en av Sveriges mest 
trendkänsliga florister. Här är hennes 
tips på hur julstjärnans status kan 
ändras från lite tråkig till ombonat 
trendig.

Använd julstjärnan som snittblomma. 
Gärna de lite ovanligare med färger som 
kanel, gammelrosa eller aprikos. Sätt 
tillsammans med andra blommor och 
bladgrönt. Gör så här: Skär av kvistar från 
julstjärnan. Doppa snittytan i 60 grader 
varmt vatten ett par sekunder, därefter i 
kallt vatten. Det stoppar mjölksaften att 
sippra ut. 

Pröva också nya sättet att exponera 
julstjärnan nersänkt i vatten. Ta en rejäl 
glasbehållare och lägg en blomsterfakir i 
botten. En blomsterfakir är en metallform 
med tyngd (så att ligger kvar på botten) 
och med taggar på ovansidan där stjälkar 
kan fästas. Fäst en eller flera julstjärnor 
i fakiren och fyll sedan glasbehållaren 
med vatten. När julstjärnan försvinner 
ner under vattenytan får den ett magiskt, 
nästan silvrigt utseende och bladnerverna 
framhävs. Ytterligare tips plus bilder finns 
på www.gardochvilla.se

sNaCkIs.  anna har fyll utrymmet under ljuskronan 
med fuktad stickmassa (oasis) och sedan stuckit in 
röda julstjärnor i massan.
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BLOCKLJUS. kotte. 
Paraffin/vegetabiliskt vax. 
IkEa. 

LJUSHÅLLARE. 
Pine. Nordal.

LJUS. Pinecone, Nordal.

Adventsljus

VÄRMELJUSHÅLLARE. 
gran, för värmeljus. 
Lagerhaus.

LJUSLYKTA. Metall. 
Åhléns.

FÖR VÄRMELJUS. Munblåst. Åhléns.



När köpte du 
en flygel 
senast?

PianoMäster / Allmusikverkstan
Tommie Pettersson Musik AB

Storgatan 12 A, 541 30 Skövde
Telefon: 0500-41 51 10  |  Mobil: 0709-621 604

E-mail: tommie@showkanalen.com
www.pianomaster.se

GårdVilla&
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Batteri som lagrar den solel du producerar
■  Nu finns möjligheten att anmäla sitt 
intresse för ett nytt batteri som möjliggör 
lagring av solenergi. Det finns redan på 
den tyska marknaden och nu kan även 
svenska solfarmare anmäla sitt intresse till 
E.ON för batteriet som levereras till den 
svenska marknaden i slutet av mars 2017.
– Med hjälp av batteriet kan man lagra 
energin under hela dygnet, säger Karin 
Jarl-Månsson, chef för E.ON försäljning.
Batteriet är på 4,4 kWh och är framtaget 
för mindre solcellsanläggningar som
exempelvis en villa. För en villa med 
normalförbrukning klarar batteriet att 
lagra energi som motsvarar fem timmars 
förbrukning sommartid och drygt en tim-
me vintertid. Det finns bra förutsättningar 
för solceller i Sverige. Solstrålningen är 
nästan lika hög som i Centraleuropa, tack 
vare våra långa ljusa dagar på sommarhal-

Lagra soLEL. batteriet 
är ett av de första på 
den svenska markna-
den.

■  I en tid då fler och fler bor på en liten 
yta ökar behovet av att kunna ändra ett 
rum för olika aktiviteter. Eller att enkelt 
kunna flytta. Det tar Ikea fasta på i nya 
PS-kollektionen som lanseras i februari. 
Det handlar inte om att göra det mesta av 

En bostad redo för 
ständig förändring

Ps. strunta i konventioner och möblera 
för friheten från ekorrhjulet.

Sveriges vanligaste ful-
spolning är snus
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våret. Störst är produktionen mellan mars 
och oktober, men solceller fungerar även 
vintertid. När solcellsanläggningen slutat 
producera på kvällen kan den lagrade 
solelen från batteriet användas.

det du har, utan om att välja saker som 
låter dig få ut det mesta av livet. Saker som 
är lätta att flytta. Som en soffa som går att 
fälla ihop och hänga på väggen. Eller en 
fåtölj. – Hur kan jag använda den fällbara 
funktionen hos utemöbler även till möbler 
inomhus? Utmaningen var att skapa 
komfort och samtidigt behålla enkelheten, 
säger Jon Karlsson, designer.

■  Över en miljon svenskar snusar. Mer än 
hälften känner inte till att snus som spolas 
ned i toaletten är skadligt för miljön. 
– Snus är vad vi kan se den vanligaste 
fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp 
från snus är en helt onödig påfrestning på 

avloppsreningsverken. De är heller inte 
byggda för att ta hand om farliga ämnen 
som till exempel kadmium från snus. Kad-
mium riskerar därför att till slut hamna i 
naturen, berättar Anna Linusson, VD på 
Svenskt Vatten.
Att ”snus förmultnar och kan slängas 
varsomhelst” är helt fel. Snus ska därför 
alltid slängas bland det förbränningsbara 
avfallet.

MILJÖFULT. 100 normalstora lastbilslass snus 
spolas ner i toan varje år.

www.gardochvilla.se
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TExT Marie Pallhed  |  FoTo Clara Lidström

Det fina med julen är att gammalt 
och nytt kan mötas, skriver Clara 
Lindström och Annakarin Nyberg 

i boken God Jul – kakor, knäck och kara-

Klassiska smällkarameller med bok-
märken på. Änglar av kristyr.  
Och flätade julhjärtan med godis.
Pynt från förr som är enkla att göra. 
Tillsammans.

gENEraTIoNsÖVErskrIDaNDE. När gammelmormor greta var liten hängde hon kristyränglar i granen tillsammans med färgglada julgranskulor och vackra fåglar av tunt        glas. Enkelt pynt som funkar också idag. Efter recept som överlever generationsskiften.

Med gammeldags influ enser fixar ni pyntet ihop
meller. Inte bara i recept utan också när 
det gäller traditioner och människor.
 Som när gammelmormor Greta snart 100 
år lär barnbarnsbarnen med kompisar att 
baka pepparkakor enligt samma recept 
som användes när hon var barn. 
 Förutom recept tipsar Clara och Annaka-
rin om enkla pyssel från förr.
 – Fokus ligger på att göra tillsammans 
och att låta julen och alla dess förberedel-
ser bli en lustfylld tid med mycket pyssel 
och mys.
Och vill du förnya det gamla så testa att 

använda julhjärtan som kalendergöm-
mor. Eller göra en mindre och smalare va-
riant av smällkaramellen med styvt papper 
rullat som bas. 
Eller kanske göra 
egen variant av 
kristyränglarna 
med bokmärken 
eller foton.

Julhjärta
Ta fram:
2 papper i olika färger
sax
Papperslim

Gör så här:
Vik papperen dubbla och klipp ut en figur a från båda papperen. 
klipp sedan figurerna i 4 remsor från den vikta kanten (1).
Fläta samman remsorna (1 och 2).
När hjärtat har flätats ihop klipper du ut en remsa från ett av papperen. 
Vik remsan dubbel och limma fast ändarna på varsin sida av hjärtat (3). 

Smällkaramell
Ta fram:
silkespapper
En tom toa-/hushålls-pappersrulle
Penna
sax
Papperslim
bokmärke
snöre

Gör så här:
Lägg ihop 4 lager silkespapper. Papperet ska vara 3 gånger längre än 
toarullen. Lägg rullen mitt på papperet och dra ett streck med en penna 
där den börjar och slutar. Då vet du hur långt du ska vika silkespapperet.
Vik ena sidan i 1 m breda veck, som ett dragspel. Vik ända tills du kom-
mer till strecket. Vik sedan på samma sätt från andra hållet. klipp ½ cm 
breda remsor utmed hela viket. Då får du fransar av silkespapper.
Fyll eventuellt rullen med godis och lägg den på silkespapperet. 
rulla in och fäst papperet genom att limma fast ett bokmärke över 
skarven. skaka ut karamellens fransar. knyt snöret runt fransarna i båda 
ändar och häng upp.

Kristyränglar
Ta fram:
spritspåse
sax
bakplåtspapper
bokmärken
Tunt snöre
kristyr:
4 dl florsocker
1 äggvita
½ tsk ättiksprit (12 %)

Gör så här:
rör ihop ingredienserna till kristyren i en skål. Vispa för hand tills den 
blir slät och fast. Lägg i spritspåse. spritsa ut på bakplåtspapper i former 
som passar dina bokmärken. Funkar också att spritsa små duttar kristyr 
kant i kant i formen av en ring.
 klipp av bitar av snöret, lägg dem i öglor på övre kanten av kristyrfi-
gurerna och tryck fast dem. Tryck sedan försiktigt fast ett bokmärke på 
varje figur. Låt kristyren torka ordentligt över natten innan du hänger 
upp pynten.

1

2

3
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TExT oCH FoTo Anna-Karin Jansson

Annorlunda var det när Ariana som 
19-åring stannade i Sverige då hon 
fanns med på polska internerings-

listor i samband med att undantagstill-
stånd infördes i Polen 13 december 1981. 
Jaruzelski tog över ledningen av Polen 
och en av hans första åtgärder att utlysa 
ett krigstillstånd den 13 december 1981. 
Tusentals aktivister arresterades och in-
ternerades. I Haparanda fanns då 19-åriga 
arkitektstudenten Ariana från Warszawa. 
– Jag fanns med på interneringslistor då 
jag var med i studentrörelsen i Polen. Jag 
läste till arkitekt och var i Sverige för att 
studera landsbygdsbebyggelse. Jag kunde 
inte åka hem. Det var för farligt, berättar 
Ariana Ramhage.

De bor i sitt egenskapade k onstgalleri
På Bäckamaden i Gråbo har familjen 
Ramhage bott i 30 år. Hemmet är ock-
så arbetsplats och galleri och öppnas 
flera gånger per år för intresserade 
besökare.

VaCkErT. Förutom måleri 
ägnar sig ariana också åt 
glaskonst.

skaParPLaTs. I ateljén 
sitter ariana alltid i 
soffan och målar.

koNsTVErk. ariana ramhages målning av det 
egna huset i vinterskrud.

VaLsPrÅk. köksmöbeln 
är ritad av ariana och till-
verkad av en träsnidare i 
Polen. I stolsryggen står 
det snidat ”Nec temere, 
nec timide”.

gÅVa. Christer ramhages stol med lejonarmstöd har ritats av ariana till hans 50-årsdag.

 Ariana blev kvar i Haparanda och arbeta-
de som tolk. 
– Jag talade tyska, engelska och polska, 
och svenska var lätt så det lärde jag mig 
fort. Det var en härlig vinter i Haparanda. 
Sedan kom jag till flyktingläger i Flen, 
skulle läsa svenska med analfabeter och 
blev förevisad hur man använde en toalett. 
Jag hade ju varit tolk, men det togs ingen 
hänsyn. Jag fick sitta och upprepa ”jag he-
ter Bo”.  Jag höll på att dö av tristess i Flen, 
men jag hann läsa alla böcker av Wilhelm 
Moberg. Därför blev min första svenska 
något ålderdomlig och med småländska 
ord, skrattar hon.
 När hon gjort de 400 obligatoriska tim-
marna sökte hon till arkitektutbildningen 
på Chalmers.  
– Jag kom in på arkitektlinjen på Chal-
mers och fick börja på tredje året. Göte-
borg var underbart.
 Efter fyra år träffades Ariana och Chris-
ter. De gifte sig och Ariana ritade huset i 
Gråbo, som de fortfarande bor i.

– Det var det första huset jag ritade efter 
studierna. Vi flyttade in 1986 samma år 
som vi gifte oss. Det är 300 kvadratmeter 
stort och har två övervåningar med sepa-
rata trapphus. Här finns inga raka plan-
lösningar eller raka vinklar. Vi använder 
hela huset varje dag. Här finns inga döda 
utrymmen, konstaterar Ariana.
 Nu närmar sig julhelgen. 
– Vi har alltid en gran som sträcker sig 
upp i nock genom två våningar. I år är 
den 5,98 meter, berättar Christer. Det tar 
en vecka att klä granen, som är fylld av 
gamla julgranskulor och julpynt, de flesta 
handmålade från Polen.
 Hemmet i Gråbo är samtidigt galleri för 
Arianas konst; akvareller och konstglas. 
Hon slutade som kommunal planarkitekt 
för 20 år sedan och har arbetat som konst-
när på heltid sedan dess. I hemmet finns 
också en ”tron”, köksmöbel, säng, skänk 
och skåpdörrar som Ariana ritat och låtit 
tillverka hos en möbelsnickare i Polen.
 Ariana Ramhage målar i akvarell och 

EgENrITaT. ariana ramhage är arkitekt i grunden, och ritade familjens hus 
som de flyttade in i som nygifta 1986.

gaLLErI. – Hit är alltid intresserade välkomna. 
ring först så jag inte öppnar i papiljotter, 
skrattar ariana.

det handlar mycket om Västkusten. 
Favoritmotiven finns på Bohus Malmön 
och Smögen. Nu är hon inne i en period 
där tre är viktigt. Tre luftballonger eller 
tre solstolar finns i förgrunden på flera 
målningar.
– Jag vill ha utmaningar. Är det ingen 
utmaning får det bli något nytt. Nu ska 
jag börja måla stora fester och jag börjar 
med Nobelfesten. Det har jag inte gjort 
förut.
Ariana Ramhage valde konsten på 
heltid. Det ger henne frihet.
– Mina föräldrar hade höga 
ambitioner och skickade mig till 
musikskola när jag var 3,5 år. 
Jag blev hemskickad efter första 
lektionen. Jag var helt 
omusikalisk, säger hon och är 
väldigt nöjd över att det blev 
konst istället.

Vi hälsar på hos 
Familj: ariana och Christer ramhage, 
utflugen dotter och katt.
Arbete: ariana är konstnär, utbildad 
arkitekt. sedan 20 år konstnär på 
heltid. Christer är adjunkt, arbetar 
idag med arianas utställningsverk-
samhet.
Intressen: skidåkning, simma, läsa 
böcker. segla, som blivit en del av 
jobbet.
Genomsyrar hemmet: arianas konst-
verk, akvareller och glaskonst.
Drömmer om: ariana drömmer om 
mycket, möjligen porträttmålning.
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Inget gotte bord utan chokladpassionBåde stora och små ser fram mot gottebordet. Med ischoklad, knäck och 
pepparmyntspastiller. Här några nya godsaker presenterade av välkända 
konditorn Jan Hedh, författare till boken ”Julens söta”.

Foto Charlotte Gawell
Schweiziska grädd-
karameller 
60 st

1/2 vaniljstång

2 ½ dl vispgrädde

Knappt 4 1/4 dl socker

Drygt ½ dl glykos

Matolja

MaNDELMUMs. Jan använder oskalade mandlar, vilket ger en starkare smak.

CHokLaDkoLa. En klar favorit på julbordet. 
receptet kommer från Conditori Lundagård i Lund.  
Här har Jan också gjort chokladdoppade klubbor 
av kolan.

Ugn 200 °C. rosta oskalad mandel på 
plåt 10 min under omrörning. Häll i 
kastrull med florsocker och citronsaft. 
karamellisera dem gyllenbruna under 
omrörning. Ta av spisen. Tillsätt smör, 
rör så att mandlarna skiljs åt. Häll ut 
på bakplåtspapper. skilj åt, låt kallna. 
Temperera chokladen. Häll mandlarna i 
en metallskål. Häll på 1/3 av chokladen. 
rör om, skilj mandlarna. Låt stelna i kyl. 
Upprepa 2 gånger eller tills mandlarna 
är täckta med choklad. Låt stelna i kyl 
mellan gångerna. Häll upp på bakplåts-
papper. Pudra över kakaopulver. blanda 
genom att svänga runt dem på pappret. 
Häll i en sil och sikta bort kakaon.

Fransk kola
80 st

400 g mörk choklad, Valrhona Grand 
Cru Guanaja 70 %

2 dl vispgrädde 

70 ml vatten

1 ½ dl socker

1 ½ dl glykos

Dela vaniljstången på längden, skrapa 
ner fröna i en kastrull. Tillsätt grädde, 
socker, glykos. koka under omrörning 
till 145 °C. Doppa en pensel i kallt vatten 
och pensla ner kristaller från
kastrullens insida. kyl i vattenbad. olja 
ytan på marmor eller diskbänk. Häll upp 
karamellen. När den börjar kallna, lossa 
den försiktigt underifrån och vänd den. 
skär snabbt ut fyrkantiga karameller. 
Lägg på bakplåtspapper att kallna.

■  För att kunna doppa i choklad måste du 
lära dig att temperera chokladen. Annars 
blir den grå. Det som ska doppas i choklad 
ska hålla 20 °C. Olika typer av choklad 
tempereras vid olika temperaturer. Mjölk-
choklad har lägre smältpunkt och bör inte 
värmas över 48 °C. Vid 54 °C knyter den 
sig och blir då helt förstörd. Vid tempe-
rering av choklad måste du ha koll på 
temperaturen. Använd därför termometer. 
Smält aldrig direkt på spisen. Smält istället 

Temperera chokladen 
när du doppar praliner

NYaNs oCH gLaNs. 
om du inte tempe-
rerar chokladen blir 
den grå och matt

karaMELL. blir karamellen för hård innan du skurit 
upp alla, värm i mikron och pröva skära på nytt.

Doppning: 400 g mörk choklad, Valrhona 
grand Cru Pur Caraïbe 66 %
Dag 1: Hacka chokladen. koka upp 
grädden. blanda väl. Täck med plastfolie. 
Häll vatten, socker, glykos i kastrull, koka 
till 150 °C. Ta åt sidan, rör ner choklads-
meten. koka under omrörning till 118 
°C. kyl i vattenbad. Häll ett lager 10 
mm i pappersklädd form, vänta 24 tim i 
rumstemp.
Dag 2: smält chokladen till doppning-
en, häll 2 msk ovanpå kolan. stryk tills 
chokladen stelnar. Temperera chokladen. 
Vänd kolan upp och ner, skär 2,5×2,5 
cm. klubbor: skär 2,5 × 7,5 cm. sätt i en 
träpinne. Doppa kolan i chokladen. Dra 
mot plastbunkens kant. Lägg upp på 
bakplåtspapper.

försiktigt i mikrovågsugn. Rör ofta. 
Eller smält i vattenbad. Undvik fukt från 
ångan och rör ofta eftersom vattnet kan
nå temperaturer mellan 80 och 90 °C.

■  Impmetoden: Finhacka chokladen. 
Värm ½ mängden i plastskål i mikrovåg-
sugn till 48–50 °C för mörk, 45 °C för 
mjölkchoklad. Rör ner resten av chokla-
den. Rör till 27–28 °C för mörk, 26–27 °C 
för mjölkchoklad. Värm därefter till 31–32 
°C för mörk, 29–30 °C för ljus. 
Tablering: Finhacka chokladen. Värm till 
48–50 °C för mörk, 45 °C för mjölkchok-
lad. Häll ut 3/4 på en marmorskiva. Stryk 
fram och tillbaka tills chokladen börjar 
stelna, 27–28 °C för mörk, 26–27 °C för 

Välj mellan 2 metoder att temperera choklad

I MIkroN. 
Imp-metoden 
är det enklas-
te sättet att 
temperera 
choklad.

mjölkchoklad. Skrapa upp chokladen och 
blanda med resterande choklad. Värm 
under omrörning till 31–32 °C för mörk, 
29–30 °C för ljus.

DoFT. Mörk choklad 
har en intensiv doft 
med fruktiga, 
blommiga 
undertoner.

Chokladens Rolls-Royce 
när Jan väljer sort
■  Givetvis kan du använda alla möjliga 
chokladsorter med ungefär samma kakao-
halt till Jan Hedhs recept. Men själv föredrar 
han en viss choklad till recepten grundat 
på hans erfarenhet. Smakupplevelsen styrs 
av chokladtypen, menar han och kakaohal-
ten påverkar konsistensen på bakverk och 
praliner. Jans favorit är Valrhona som av 
många anses vara den främsta tillverkaren 
av choklad med hög kvalitet. Varumärkets 
främsta sorter benämns ”Les Grands Crus 
de Chocolat”. 

– Många kallar Valrhona för chokladens 
Rolls-Royce och jag kan inte annat än 
instämma, säger Jan Hedh, välkänd 
konditor och 
författare.
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Foto Everjean, Flickr

Chokladmandlar 
120 st

200 g sötmandel

Drygt 4/5 dl florsocker

2 tsk saft av citron

2 knivspetsar smör

400 g mörk choklad, Valrhona Grand 
Cru Guanaja 70 %

1¼ dl kakaopulver, rödbrun Valrhona
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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!
 

 

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

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

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

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

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

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

Vi sträVar inte 
efter att bli störst, 

utan bäst!

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

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

 
 

lll
 

 Kungssätekök blev vald till årets kök 2015 

 Tibrokök blev vald till årets kök 2016

 Vi har vitvaror från Whirlpool, Siemens 
     studioline, Miele studio och Neff som 
     kommer vara med i Sveriges mästerkock 
     och Sveriges mästerkock junior 2017

Idealkök 
premIum

Kom in och titta på våra kök från
     från Kungsäter,
Se också vår serie "Nostalgi" från

43.856:-

12.228:-

Stallsiken SKÖVDE  |  Tel. 0500 - 48 01 00

ÖppETTiDEr
måndag-fredag 10.00-18.00

lördag 10.00-15.00

    
    

Hos oss hittar  ni också och
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Se också vår serie ”Nostalgi” från 

Fantastiska 
erbjudanden på 

vitvaror och tillbehör

Alla lådor är 

handbyggda och 

550 mm djupa

Utan extra 
kostnad 
väljer dU 
bland:

• 4 olika stomfärger

• 13 olika luckprofiler

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

Passa 
På innan 

Vintern slår 
till!

SnöSlunga  
St 121E

6.900:-
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga 
St 224

12.600:-  
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga 
St 324P

24.500:-  
rek. ca . pris inkl. moms

Starka SnöSlungor för 
Små och Stora ytor

hörsel-
skydd med 

Fm-radio ingår 
Vid köP aV 

snöslunga
Värde 900:- 

Skövdes 
starkaste 
köksteam

HTH Köksforum Skövde • Södra Metallvägen 2 • 541 39 Skövde • Tel. 0500 48 58 44 • www.hth.se
Öppet tider • måndag - fredag 10-18 • lördag 10-18

TREND VIT BOK

Den ljusa och fräscha stilen blir aldrig omodern – här visas den 
i modellen Trend Vit Bok. I det här öppna och välkomponerade 
köket presenteras HTH Gör det självs nya hyllsystem FrameFlexID. 
Ett system som ger oräkneliga funktionella lösningsmöjligheter 
– och samtidigt ger god överblick.

12 298:-
Bänkskiva 2 742:-

Köp ett läckert design-kök i platta paket

Skövdes 
starkaste 
köksteam

HTH Köksforum Skövde • Södra Metallvägen 2 • 541 39 Skövde • Tel. 0500 48 58 44 • www.hth.se
Öppet tider • måndag - fredag 10-18 • lördag 10-18

TREND VIT BOK

Den ljusa och fräscha stilen blir aldrig omodern – här visas den 
i modellen Trend Vit Bok. I det här öppna och välkomponerade 
köket presenteras HTH Gör det självs nya hyllsystem FrameFlexID. 
Ett system som ger oräkneliga funktionella lösningsmöjligheter 
– och samtidigt ger god överblick.

12 298:-
Bänkskiva 2 742:-

Köp ett läckert design-kök i platta paket

HTH Köksforum Skövde
Södra Metallvägen 2, 541 39 Skövde 
Tel. 0500-48 58 44 
www.hth.se

Öppettider: måndag - fredag 10-18
lördag 10-15

Trend viT boK
Den ljusa och fräscha stilen blir
aldrig omodern - här visas den i 
modellen Trend Vit Bok. I det här 
öppna och välkomponerade köket 
presenteras HTH Gör det självs nya 
hyllsystem FrameFlexID. Ett system 
som ger oräkneliga funktionella 
lösningsmöjligheter - och samtidigt 
ger god överblick.

12 298:-
Bänkskiva 2 742:-

 Titta in när du vill,
vi har ditt nya kök!

God JUL!

Vi bygger ditt glasräcke efter 
dina önskemål!

Tel. 0500-41 04 41
nystromsglas@telia.com
www.nystromsglasmasteri.se

• Glasväggar
• Spegelglas
• Bilglas

100 år
1916-2016 

• Komplett glasmästeri
• Inredningsglas
• Duschlösningar

NYSTRÖMS
GLASMÄSTERI AB

Renovering och inredning av kök

Björsätersvägen 1, 542 74 Mariestad
Tel. 0501-40074, 0707-616 609 

www.mariestadskok.se 

Öppettider: mån, tis och tor kl.16.00 -18.00

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

önskar

Välkommen  
till oss!
Att måla och tapetsera 
är ett fantastiskt sätt att 
förnya ett hem!  

Med färg och tapet kan 
vi hjälpa dig att skapa 
ett ännu finare hem.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Hantverkaregatan 3, 542 32 Mariestad  
Tel: 0501-707 90  •  www.sanda.se

Vi hjälper  dig med ROT-avdraget!

Bredaste sortimentet av 
Greengate i Skaraborg!

Mariestadsv. 29, Tibro
Tel.0504-100 12

Följ oss på 
Facebook
och Instagram

Köp dina julklappar 
hos oss!

vi slår in fina paket åt er

EXTRAÖPPET
söndag 18/12  kl.12-16

JULVECKAN måndag-fredag  kl.10-18

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

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

VINTERKONFERENS

I paketet ingår:
Ankomst till lunchbuffén

Eftermiddagskaffe med kakbuffé
Trerättersmiddag inkl. bordsvatten och kaffe

Frukostbuffé
Förmiddagskaffe med kakbuffé

Lunchbuffé

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

Pris per person i dubbelrum: 1.650 kr exkl. moms

 

Komplett program: www.kurortenmosseberg.se
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Det här med rosa är inget nytt i mitt 
liv precis, säger Karin Ternander. 
Sedan tidigt 80-tal har det varit 

en favoritfärg när det gäller inredning.  
Under de dryga 20 år vi bott i huset har vi 
renoverat köket två gånger och båda gång-
erna fick luckorna samma rosa nyans.
Och färgmixen är inget Karin själv re-
flekterar särskilt över. Inte heller att hon 
blandat olika mönster i inredningen.
– Jag gillar mönster. Syr alla mina kläder 

I det rosa köket hemma hos familjen 
Ternander är mönsterblandningen 
skönt respektlös. Färgmixen likaså. 
Stilblandningen är också klart närva-
rande i själva köksinredningen. Några 
skåp härstammar från sekelskiftets 
början, andra är helt nyproducerade. 
Det här köket har en befriande kreativ 
inredning miltals från inredningar a la 
”landet vitt och fräscht”. 

TExT Marie Pallhed  |  FoTo Maria Eberfors

MaTErIaL. Tapet Midbec, golvmatta Tarkett och 
möbler från Chili.

MIxaT. blanda färger, mönster och stilar. och vara personlig. stor trend just nu men inget nytt för familjen Ternander. – Jag inreder så som jag tycker är fint och 
som känns bra för mig och min familj. Noterar vilka trender som finns men bryr mig inte om dem. Ibland är jag trendig, ibland inte. Det kommer och går.

Lekfull feeling i stilblan dat kök
själv och letar ständigt uttrycksfulla tyger 
att skapa nya plagg av. Intresset för färg 
och form syns kanske här i köket också.
 Delar av husets ursprungsinredning finns 
kvar. Fönstren är aningen sneda, fönster-
glaset bubbligt här och där och det smarta 
gamla skafferiet har sin givna plats. 
– Skafferidörren målade vi med svart 
magnet- respektive krittavelfärg. Aningen 
svårt att måla tycker jag. Krävdes mycket 
färg. Men resultatet blev bra och nu slip-
per vi lappar på kylskåpet.
 Karin har också låtit de gamla plats-
byggda överskåpen finnas kvar. 
Liksom en hel skåpsektion med både 
bänk- och överskåp.
– De platsbyggda skåpen är charmiga 
och funktionella för förvaring. Men 
arbetsmässigt var de gamla bänkskåpen 
alldeles för låga att jobba vid. Så det fick 
bli en kombination av nya vita bänkskåp 
och rosa gamla överskåp. Plus att vi bad 
en snickare göra ytterligare ett överskåp i 
samma stil. 

 Den varmt rosa tonen har funnits med 
sedan förra renoveringen. Då liksom nu 
lämnade Karin in luckorna för sprutlacke-
ring. Och när de var alldeles nygjorda fick 
hon en medlidsam kommentar från  
     sotaren som trodde färgen var något  
           som tidigare ägare var orsak till.  
               ”De går alltid att lackera om”, sa  
               han tröstande. Karin skrattar.
            – Och nu har luckorna fått samma  
            färg igen.
            Köksdetaljerna förstärker lekfullt  
            kökets uttryck och dessa är Karins  
          verk helt och fullt.
            – Jag tycker om saker som ser 
 söta ut. Gillar att omge mig med 
  dem. Och när något behövs för 
   funktionen hemma letar jag  
                  tills jag hittar något jag tycker  
                   om. Oftast i rosa.

Fakta: karin Ternander.
Familj: Maken Per och dottern Märta.
Bostad: Hus från 1889.
Jobb: Personalchef inom ICa.
Fritid: syr och skapar, flera plagg i 
månaden.
Om köket: Per tycker att det är 
helt okej med rosa i köket. 
och han är där mest för det är 
han som lagar familjens mat.

Fixa och 
trixa

Brokig och 
kringelikrokig

Barnslig

Blanda 
efter behag

Kuriös och seriös

Mixa och matcha

ExPrEssIVT. 
– När jag skapar 
kläder är utmaningen 
att hitta tyger. Letar 
ständigt tyger, gärna 
med mönster. och 
söker inga snälla 
mönster.
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Välkomna till oss!

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

TAK-KAMPANJ!

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

Boka ditt tak nu
Ring eller mejla för kostnadsfri offert

5 års 
ARBETS- 
GARANTI  
på utfört jobb

Glöm inte 

ROT- 
avdraget!

Boka ditt tak nu
Ring eller meila för kostnadsfri offert

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

Sventorp Rävstorp 5, Skövde  •  Telefon 0500-42 50 40 
Besök vår hemsida för mer information bengtshusvagn.se
*Gäller endast den 6-7 januari.

ROLLER TEAM AUTO-ROLLER 265 TL
Utrustad med 5 bältade sittplatser.

KAMPANJPRIS  619 000.-

Allt detta och mycket mer ingår: Truma Combi 6E, Flex Space, 
Stereo med högtalare och inbyggd antenn, Paket Dynamic: 170 HK 
motor, takfönster förarhytt, vitlackerad kofångare, Paket Touring: 
Solpanel 120W och backkamera.

KAMPANJ
170 HK
MOTOR!

KNAUS SPORT 500 KD
En utmärkt husvagn för de flesta aktiviteter.

PRIS  232 400.- 

Allt detta och mycket mer ingår: Elektrisk golvvärme, Kylskåp 
190 l, Truma Ultraheat, Baldakin med 2 spotlights över pentry, 
Stämningsbelysning, Brandvarnare, Taklucka HEKI II (Seitz), 
Insektsdörr fullhöjd.

Varmt välkomna till vårt traditionsenliga
TRETTONDAGSFIRANDE
Den 6-7 januari mellan klockan 11-15. Vi bjuder på värmande soppa 
och självklart har vi massor med fina erbjudanden ni inte får missa!

Köp en ny husvagn få tillbehör på köpet för 10.000.-*Köp en ny husbil få tillbehör på köpet för 15.000.-*

10% I BUTIKEN!

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

För en bra dag 
på jobbet.

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

Stort sortiment av 
jul- och nyårssmällar 
från Svea Fire-
works! 199:-

Lidköping Skog & Trädgård

Skara Skog & Trädgård

Sockerbruksgatan 13
Tel: 0510-298 98
Mail: info@shmarin.se
Öppet: 27-30/12, 7 – 18, Nyårsafton 10-15

Smedtorpsgatan 1
Tel: 0511-44 14 80
Öppet: 27-30/12, 9 – 18, Nyårsafton 10-15

Hemsida: www.shmarin.se
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alla dagar fram till jul
JulmarknadJulmarknad

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

www.falbygdensosteria.se

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

www.falbygdensosteria.se

alla dagar fram till jul

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

Ring för pris: 0515 - 727 000

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

VI Ö
NSKAR ALLA

 EN
                                                  

frisör Joachim Buchmann - 0500-418098 – www.frisorhar.se

SKÄM BORT
DITT SKÄGG:

Ansning
Trimning

Mustaschvax
Skäggolja

– frisör här –

God Jul &
Gott Nytt År

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

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

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

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

Under 
december 

har vi rabatt på vår 
kokkonstbok

250 kr 
(ord pris 295 kr) 

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

 

 

 

Anlita alltid en certifierad

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

 

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

VI BORRAR FÖR 
VÄRME OCH VATTEN



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

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

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

ÅRS FUNKTIONSGARANTI

331- 007

MIL
JÖMÄR KT

Upp till
25.000 kr för  

ditt gamla kök

butik & lagerrensning
handla nu - betala i april 2017

15% RABATT PÅ
  SVENSKTILLVERKADE SOFFOR 
     & FÅTÖLJER 
             från 

Torparen med 
pall 10.870:-

Grått eller ljusbrunt  
fårskinn/oljad ek

Ord. pris 
14.700:-

Patronen med 
pall 11.310:-

Grått eller ljusbrunt 
fårskinn/oljad ek

Ord.pris 
15.140:-

PALLEN
PÅ KÖPET!

(värde 3.830:-)

upp till

50%
rabatt

*Gäller vid tecknande av möbelkortet från Resurs Bank 24 månader.

Cara hörnsoffa
Tyg vive silver.

10.900:-
Ord.pris 13.800:-

INREDNINGSHUSET
 KAPLANSGATAN 32, MARIESJÖ SKÖVDE

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

  ES.SRENXIR.WWW  06 031-4050

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

MÅ-FR 10-18, LÖ 10-16, SÖ 11-16

430:-/månad* 514:-/månad*

SVENSKTILLVERKADE SPABAD 
TILL KAMPANJPRISER!
Från 38.900:-

Blidö ramsäng
Dubbelfjädrande pocket inkl tjock 
bäddmadrass & runda metallben.

90x200 cm  2695:-
105x200 cm  3195:-
120x200 cm  3495:-

Tideberg 
Limited Edition   8.990:-
7-zonad pocket. 180x200 cm. Inkl. ben & latex 
bäddmadrass. Ord.pris 17.990:-

Trend hörnsoffa 7.495:- 
300x240 cm, tyg salt & peppar. 

368:-/månad


