
i samarbete med

Villaägarna Skaraborg

S k a r a b o r g  |  Nr 3  |  april 2018

Lena och Per-Arne 

Adolfsson njuter av livet 

på Ingelsby gård

Smarta tips för en lätt-
skött trädgård

12

Gård&Villa  Gård&Villa  

16
Här är Leiifs vackra 
T-Ford från 1912



2

Villaägarna Skaraborg

april 2018

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

Ansvarig utgivare: 
Uno Hufvudsson 
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: Gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde

Layout och grafisk form: 
Reko Reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Liksom i det mesta går det även trender i hur och 
vilka penséer som används. I år är det nyansen orange som 

sticker ut tillsammans med småblommigt.

Sätt färg på livet utomhus 
med pigga penséer

TexT Marie Pallhed

O
range ökar, främst för plante-
ring i offentlig miljö men även 
för trendleaders, berättar Pat-
rik Vilsmyr på Mäster Grön.
 De svenska odlarna har ett 

brett utbud av penséer. I odlingarna finns 
allt från småblommiga penséer med en 
blomstorlek på några centimeter, till de all-
ra största med en blomdiameter på mellan 
8 och 10 cm. Färgskalan är bred, från vitt 
till mörkt purpur och nästan svart. Färger 
som gult, orange, rött, blått och lila finns 
i massor av kombinationer med eller utan 
öga i blomman.

UTOMHUS. Vattna penséerna regelbundet. Gärna med svag näringslösning. Om du planterar penséerna i 
små krukor torkar de lätt en solig dag. Ställ då gärna krukan på ett djupt fat som kan hålla extra vatten.

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

D
en satt långt inne, våren. Men 
så plötsligt är den där. Då är 
det liksom som om naturen 
vill ta ikapp. Allt slår ut sam-
tidigt. Alla med en gräsmatta 

ska ut och räfsa. Alla med en bil ska byta 
däck. 
 Även om den kommer varje år blir vi lika 
överraskade. Något som däremot inte borde 
överraska villaägaren är att huset behöver 
underhåll och att alla villaägare borde ha 
en underhållsplan för sin villa. I mitt fall är 
det min fru… 
 Skämt å sido, jag borde verkligen ha en 
underhållsplan. Jag har försökt några 
gånger men listan har blivit lång, dyr och 
övergått i önskningar. Det är svårt att hålla 
sig till de projekt man borde göra för att 
hålla huset i skick.  Nu måste man ju inte 
ha en underhållsplan nerskriven för att få 

saker gjorda. Fönstren blev ju bytta. 
 I år är det utsidan som ska åtgärdas. Årets 
stora projekt är fasader och garage! Fasa-
den på just vårt hus är ju då gavelspetsar-
na… så direkt jättestort är det inte. Men 
det går att skjuta upp. I åratal. Tydligen. 
Men nu ska det bli av. Det är väl bara att 
riva ner den gamla och upp med en ny. 
Färgen är vi väl nöjda med eller… 
 Då kommer underhållsplanen in (frun 
alltså). Färgen har vi inte ens kommit till. 
Tydligen ska vi bestämma om den ska stå 
upp eller ligga ner. Fasaden alltså. Men vi 
kommer nog överens, vi brukar göra det, så 
fort jag ger mig. 
 Det kan ta lite tid ibland enligt under-
hållsplanen. Efteråt brukar jag hålla med. 
Att det tog för lång tid för mig att inse att 
hon hade rätt från början.
 Men det är det som är det fina med en bra 

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

Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se 
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GÖR NÅGOT NYTT. Penséer är vackra att dekorera 
med. endast fantasin sätter gränserna. Penséer finns 
i mängder av färger, blomstorlekar och former. 
Hitta din favorit och skapa något vackert oväntat.

FROSTTÅLIG. Alla penséer klarar frostnätter med 
några minusgrader.
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underhållsplan. Det blir bra från början. 
Så nu ska offerter tas in & jämföras, släkt 
och vänner skall engageras. Nu ska här 
snickras.

 De senaste åren har småblommiga sorter 
ökat medan de storblommiga backat på 
trendlistan.
– Småblommiga trenden är fortfarande 
ökande, mycket tack vare sin långa blom-
ning och enkelheten att blanda med andra 
frosttåliga produkter, säger Patrik.
 Penséer är fina på egen hand men de 
gifter sig också fint med andra växter som 
vårblommande lökväxter, förgätmigej, 
ranunkel, alunrot, tusensköna, gyllenlack, 
murgröna och prydnadsgräs.
 Skapa gärna höjdskillnader genom att 
sticka ner några fina grenar i pensékrukan. 

Korallkornell exempelvis har en vacker röd 
färg.
 Det är fint att göra små buketter av pensé-
er. Blommorna är också vackra som dekor i 
maten, till exempel i 
salladen eller 
på tårtan.

ANVÄND LOKALT 
FÖRÄDLAT TRALLVIRKE

AV HÖGSTA KVALITET FRÅN BORGUNDA!

Läs mer om Trallvirke och Garanti på trallvirke.se

20 ÅRS  GARANTI MOT RÖTA!
TRYCKIMPREGNERAT MED
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FÖR VÄXTER. 
Kruka zink. 
Lagerhus.

PICNIC. Bärbar matgrupp. 
Skagerak.

CAFÉSTIL. 
Bord och stol med stålram. 
Åhléns.

Grönt är 
skönt

www.gardochvilla.sewww.gardochvilla.se
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OeMOTSTÅNDLIGT. Doft, smak, textur och arom 
gör att vi älskar att grilla.

Grilldags – men varför 
gillar vi att grilla?
■  Hur påverkar grillen, maten och omgiv-
ningen i kombination vårt välmående? 
Det frågar sig ICA i årets grillrapport.
– Nästan hälften av svenskarna uppger att 
de blir gladare av att grilla än av annan 
matlagning. Dessutom anser sju av tio att 
sällskapet är en av de viktigaste faktorerna 
för att de ska må bra vid grillen. Harmoni, 
avkoppling och glädje är de känslor som 
många förknippar allra starkast med att 
grilla, berättar Lieselott Liljevik, omvärlds-
analytiker hos ICA.
Dessutom visar grillrapporten att 58 % av 
de tillfrågade tycker att maten blir godare 
av att grillas jämfört med annan tillagning. 
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DIMGRÖN. 
Fåtölj i rotting, 
Granit.

BY YOUR SIDE. 
Brickbord. Skagerak.

KULTURVÄxT. Om man bryter bort vissna blommor 
får Maria Dangel ännu fler.

Maria Dangels 
pelargonhistoria 
är över 150 år
■  Året 1839 föddes en liten flicka, som 
fick namnet Maria och som 1864 gifte sig 
med Nils Dangel i Blekinge. När Maria 
flyttade till Nils hade hon från barndoms-
hemmet med sig sin älsklingsplanta - en 
pelargon, som hon inte ville skiljas från. 
Sedermera fick pelargonen hennes namn, 
’Maria Dangel’.
Maria och Nils fick barn och barnbarn och 
ett av dem blev trädgårdsmästare i Nätt-
raby. Han odlade och sålde den omtyckta 
pelargonen till många i trakterna runtom-
kring. Växten finns än, odlas nu och vårdas 

ömt och kärleksfullt av femte generationen 
Dangel. Pelargonen är rund och kompakt 
med halvfyllda rosa blommor. Lätt att förö-
ka genom sticklingar.
’Maria Dangels’ hör till Grönt kulturarv och 
är en av ca 100 pelargoner som kommer att 
bevaras i en nationell genbank för vege-
tativt förökade kulturväxter som nu byggs 
upp av Programmet för odlad mångfald. 
Växterna ska ha en väldokumenterad 
odlingshistoria före 1960. Totalt omfattar 
genbanken närmare 175 äldre krukväxter 
och kommer att invigas nästa år.

KULTURVÄxT. Om man bryter bort vissna blommor 
får Maria Dangel ännu fler.
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Sventorp Rävstorp 5, Skövde • Telefon 0500 -42 50 40 
Besök vår hemsida för mer information fribergsfritid.se

Finansieringspartner:

NYHET! CI MAGIS INTEGRAL 82
5 sovplatser och utrustad med badrum i bak.

Allt detta och mycket mer ingår:

Välutrustad 807 000.-

 � Fiat Ducato 2.3l Multijet 130 hk 
 � Solpanel 120W

 � EXPS EVO (Träfri kaross)
 � Backkamera

WEINSBERG CARAONE 550 UK
Barnkammarvagn med upp till 7 sovplatser.

Allt detta och mycket mer ingår:

Välutrustad 262 900.-

 � Elektrisk golvvärme
 � Taklucka, Midi Heki 70x50 cm

 � Rumsdelare med draperi
 � Frontfönster

Varen ar antligen har
Det är hög tid att beställa din nästa husvagn eller husbil. 
Varmt välkomna till oss på Fribergs Fritidscenter!

Golv & Färg dagar !
Ons. 2/5   To. 3/5  Fre. 4/5

9-18        9-18      9-18 
Massvis av erbjudanden i butiken!

Färg.
31%

Vi blandar alla kulörer.
Diplomerad Fasadexpert i butik.

Badrumsmöbler,badkar,
Dusch, handukstorkar mm.

22%
Pureclick vinylclickgolv.

Livstidsgaranti i hemmiljö.

329kr.kvm.

Måla med Nordica Eko.
15 års målningsintervall.
Håller glans & kulör.
Självrengörande.
Mögelresistent.

Woodex aqua woddoil.2,7l.

45%
Ord:427kr. NU:235kr.

Nyanserbar i kulörer.

Fasadvård & rengörning.

20%
Vi har färg till
Lantbruk & industri.
20 års erfarenhet!

Woodprotection.

20%
10 års skydd.
Ger en vacker silvergrå yta.
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Ta med Annonsen!

50% på 1 valfri 9 liters färg.
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■  Otrohet och mobbning är det som flest 
ser som oförlåtligt. Ju yngre man är desto 
svårare är det att säga förlåt - majoriteten 
i åldersgruppen 15-24 år tycker att det är 
svårt att be om ursäkt, medan motsvarande 
andel i åldersgruppen 55-65 år endast är 
en tredjedel. 4 av 10 är rädda för att visa 
svaghet och drar sig därför för att säga 
förlåt fast de egentligen skulle vilja det. 
Hälften av svenskarna anser att otrohet är 
oförlåtligt medan 40 % tycker att mobb-
ning är oförlåtligt. 1 av 4 svenskar tycker 
att allt går att förlåta. Nästan hälften av alla 
boende i storstäder anser att de borde säga 

Nya fröer som du kan 
så på friland året runt

Öppet hus 1 juli i 
mängder av trädgårdar

I VINTeR. Sara Bäckmo visar att det faktiskt går att 
så året runt.

TUSeN TRÄDGÅRDAR. Startade år 2010 och har 
lockat 100 000 tals besökare.

här
frisör

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

0500-41 80 98  |  0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com
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Ett förlåt kan betyda mycket, men att faktiskt ta mod till sig och säga förlåt är inte alltid enkelt. Tvärtom. 
Samtidigt tycker 6 av 10 svenskar att det finns någon som borde säga förlåt till dem.

■  Tusen Trädgårdar är en unik trädgårds-
dag då hela trädgårdsSverige öppnar   
upp och bjuder in till sina trädgårdar för 
allmänheten att ta del av. Alla kan vara 
med och en mångfald av trädgårdsägare 
från norr till söder visar upp sin passion 
för trädgård och odling. Dagen är unik i 
sitt slag så till vida att hundratals träd-
gårdsägare, varav många privatträdgårdar, 
håller öppet samtidigt i hela landet under 
en och samma dag. Alla kan vara med och 
inga specifika krav ställs på trädgårdarna, 
förutom att trädgårdsägarna håller öppet 
mellan kl.10-17 den 1 juli 2018. Mer info 
på tradgardsriket.se.

Stabil trädgårdsstege 
som liknar en trappa

I FYRA LÄNGDeR. Den stadiga stegen har tillverkats 
i över 50 år i Japan.

■  En japansk stege med en design anpas-
sad för trädgårdsbranschen vann utmärkel-
sen Årets Trädgårdsprodukt 2018, Elmia 
Garden Award. Stegen är både stabil och 
slitstark.
– Många som har stegerfarenhet imponeras 
av stabiliteten, den är betydligt säkrare än 
en byggstege. Stegen är helsvetsad i alu-
minium, så den är både lätt och samtidigt 
slitstark, säger Lasse Pahlberg, VD för 
ARS - Nakaya Scandinavia AB. Stegens 
främre ben är teleskopiskt och kan fällas 
ut och regleras beroende på underlaget. 
Den är lätt att placera nära inpå träd och 
häckar. Och varje steg kan vinklas så att 
stegen liknar en trappa. Fo
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■  Under 40-talet förespråkade man sådd 
under större delen av året. Man ville 
helt enkelt kunna skörda egen mat året 
om. Efter hand har detta fallit i glömska. 
Vårsådden har därför kommit att dominera 
odlingsanvisningarna under de senaste de-
cennierna. Det nya sortimentet från Nelson 
Garden består av grönsaker och kryddor 
som är särskilt lämpliga för sådd under 
hela året, både på friland och på skyddade 
växtplatser som växthus och kallbänkar. 
Urvalet har gjorts utifrån Sara Bäckmos 
odlingar i Skillnadens Trädgård och det är 
också Sara som har skrivit de säsongsbase-
rade odlingsanvisningarna.

förlåt till någon. Endast en tredjedel av 
boende på landsbygden bär på sådant som 
det tycker att de borde säga förlåt för.
Källa TV4 och 1000 deltagare i ett 
representativt urval via Cint.

Många har svårt att be om ursäkt

FÖRLÅT MIG. Att be en familjemedlem, en gammal 
klasskompis eller avlägsen bekant om förlåtelse 

inte är så enkelt som det kan verka. Tvärtom tycks 
många dra sig för det, samtidigt som det finns 

många som går och väntar på just en ursäkt.

april 2018april 2018



D
en 17 000 kvadratmeter stora 
parken är onekligen något 
extra, inte minst tack vare att 
Tidan ringlar förbi inpå knu-
tarna. Att miljön är fantastisk 

är något besökarna vid de tradjazzfestivaler 
som hållits här genom åren kan skriva 
under på.
 Huset går heller inte av för hackor - en 
mexitegelskapelse på 400 kvadratmeter 
som ersatte den gamla säteribyggnaden 
som brann ned nyårsafton 1961 i samband 
med en pågående renovering. 
– Branden, som orsakades av en byggfläkt, 
var ett hårt slag för dåvarande ägaren Sven 
Suhr som hade bott här sedan 1916, men 
han gav inte upp. Som ersättning byggde 
han nytt med den gamla planlösningen som 

TexT OcH FOTO Ulf C Nilsson

Egentligen tyckte Lena och Per-arne adolfsson att Ingelsby gård var i största laget, men den förre 
ägaren var envis. De var de rätta framtida ägarna, menade han. Till slut fick de ge honom rätt. 

– För det är underbart här, bästa läget med en underbar park på tomten, säger de.
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Ett eget Eden utanför Tibro
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FÖRe. Som tur var passerade en gårdsmålare Ingelsby 
redan 1916, innan branden, och hann föreviga före-
gångaren till dagens byggnation. Tavlan finns bevarad 
på gården.

ReNOVeRAT. Det enda större ingreppet på Ingels-
by, förutom att oljepannan byttes till bergvärme, 
var att köket gjordes om och blev dubbelt så stort 
som tidigare. Där trivs Lena och Per-Arne.

FÖRGYLLT. Per-Arnes halvbror jobbar bland annat som 
möbelkonstnär och förgyllare. Den här pjäsen hör till 
det han skapat till Ingelsby gård.

GeMeNSKAP. Genom den stora tomten ringlar sig Tidan 
som skapat en mad nedanför huset. Sommartid samlas 
parets alla tio barnbarn för kräftfiske här.

UTeRUM. Från sin stora glasveranda har Lena och 
Per-Arne en härlig utsikt över den omgivande naturen 
som är full av fågelliv och småvilt.

underlag, men den här gången i två plan 
med en källarvåning istället för tre våning-
ar över mark som det var tidigare, berättar 
Per-Arne.
 Sven kände han via Odd Fellows och Sven 
var en broder som höll på vett och etikett. 
Faktum var att det var väldigt sällan någon 
utomstående över huvud taget fick komma 
till gården under hans tid. 
– Det ville vi ändra på, så när vi köpte hu-
set 2003 så bestämde vi för att hålla öppet 
för andra att också uppleva den här miljön. 
Så det har blivit många pensionärsresor hit 
plus vår tradjazzfestival. Många ornitologer 
kommer också för att njuta av fågellivet 
här, berättar Lena. Enda önskan på dem 
vid köpet var att de skulle bevara parken 
intakt och det har de gjort. Den pryds av 

ståtliga askträd och samlar älgar, rådjur, 
mård, iller, bäver, fasaner, en häckande 
kattuggla och ett myller av andra fåglar 
inklusive ett par tranor. Rena Eden.
 Även om huset är från 60-talet, så sträcker 
sig anorna ända tillbaka till 1639. Som 
mest var 70 personer anställda vid dåva-
rande säteriet och där ingick även tegel-
bruk, smedja, bränneri, trädgårdsmästare, 
stora odlingar och mycket skog. 
 Vid försäljningen styckades Ingelsby upp i 
tre delar: Jordbruket, skogsbruket och fast-
ighet. Det Sven värnade om var parken, så 
när han trappade ner och köpte ett mindre 
hus i Skövde var han noga med vem som 
skulle ta vid i ägarlängden. 
– Vi höll ständigt kontakt resten av hans 
liv och han brukade fira jul här med oss 
varje år, berättar Lena.
 En hel del av möblemanget följde med 
huset vid överlåtelsen.
– Men nästan allt original gick upp i rök i 
samband med branden. Bara det lilla han 
tagit med sig till den lägenhet han bodde i 
under renoveringen blev kvar. Ett gammalt 
hörnskåp som stått i det gamla huset har vi 
dock hittat på en auktion, berättar 
Per-Arne.
Möbler är annars hans minsta problem, för 
han äger och driver ju Formidabel i Tibro 
som nischat sig på specialinredningar och 
möbler.

ANNAT VAR DeT FÖRR. Ordning och reda, vett och etikett. Till gårdens herr-rum ägde inga 
damer tillträde när det begav sig.

UPPDeLAT. I salongen kunde damerna samlas medan herrarna pokulerade i rummet intill.

BOYTA. På 400 kvadratmeter och 17 000 kvadrat-
meter tomt tyckte Lena och Per-Arne Adolfsson var 
i mesta laget. Men sedan de väl lät sig övertalas att 

köpa huset har de inte ångrat sig en enda dag.



MILJÖSMART. Städa med det du redan har hemma.
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Så här blandar 
du egna miljö-
smarta städ-
produkter
Tänk miljösmart när du städar. 
– att lägga pengar på dyra 
städprodukter är onödigt  för 
plånboken och skadligt för miljön, 
menar städproffset Marléne Eriksson.

M
arléne Eriksson är städexpert i tv och radio. Hon 
har bland annat varit programledare för tv-serier-
na Rent hus och Sveriges städmästare. Och hon 
älskar att städa.
– Det är få saker som får mig så avslappnad som 

att städa, säger hon. För att inte tala om tillfredsställelsen att få 
bort fläckar.
   Själv använder hon gärna miljösmarta rengöringsprodukter som 
hon blandar till själv. – Många kommersiella  rengöringsmedel 
innehåller starka kemikalier. Jag använder nästan uteslutande 
naturliga lösningsämnen och produkter du hittar i skafferiet,   
         säger hon och fortsätter:
  – Miljöskadliga kemikalier som finns i många  
        kommersiella rengöringsmedel sköljs ner i  
            avloppet och sedan ut i våra vattendrag.  
   Valet av rengöringsmedel spelar en   
    stor roll. Använd milda, miljömärkta  
                                rengöringsmedel och satsa på  
   mekanisk rengöring och 
               gnugga och gnugga.

Gård&Villa  

cITRONeR. citroner innehåller 
citronsyra som är ett naturligt och 
milt desinfektionsmedel.

ReNT. Massor av 
smarta städtips 

finns i boken 
”Städglädje” 

av Marléne 
eriksson.

Från skafferiet
Ättika
Ättika och vinäger är 
bland de bästa rengö-
ringsmedel som finns 
eftersom de löser upp 
kalk. 
Kör kaffekokaren med 
1 dl vinäger och resten 
vatten då och då och häll 
lite i diskmaskinen också. 
Till och med tvättmaski-
nen och avloppsrören 
mår bättre av lite ättika 
då och då.

Citroner
citroner innehåller 
citronsyra som är ett 
naturligt och milt desin-
fektionsmedel. citronsyra 
har också en blekande 
effekt.
Gulnande sängkläder? 
Lägg dem i blöt i citron 
och vatten över natten. 
Häng dem sedan i solen.

Olivolja
Du behöver inte köpa 
speciella oljor för dina 
skärbrädor och träbän-
kar. Olivolja fungerar lika 
bra och är helt oskadligt. 
Olivolja är också bra om 
du fått lim på en yta.

Rengörings-
blandningar
Hushållsspray
5 ml såpa (½ kapsyl), 
5 dl vatten.
Häll vatten i flaskan och 
tillsätt såpan. Skaka inte 
för mycket.

Badrumsspray
1 tsk såpa, 1 dl ättikssprit, 
saften av 1 citron, 2 dl 
vatten.
Blanda allt i en spray-
flaska.

Kakelpasta
½ dl bikarbonat, ½ dl 
12 % ättiksprit, 1 dl vat-
ten, 1 msk potatismjöl.
Blanda alla ingredienser 
till tandkrämsliknande 
pasta. Förvara i lufttät 
burk.

BLANDA. effektiva rengöringsmedel fixar du själv.

GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER 

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

Residensgatan 5, Vänersborg 0521-100 64
Nygatan 2, Trollhättan 0520-41 11 96 
Lögegatan 4A, Skövde 0500-48 11 96

Tel. 0510-50150  
0500-459800  •  0501-78700  •  0515-694600

0511-17611  •  0512-790700

www.solskyddat.se    

Fantastiska priser på utvalda 
svensktillverkade markiser.

20%
RABATT

UPP TILL

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!

Nygatan 16, 
Mariestad
Tel 0501-644 50

Öppet: 
Måndag-fredag 10-18

Lördag 10-15. 

2795:-

5659:-

4219:-

899:-

GASOLGRILL
Q-2200 inkl. stativ

KOLGRILL
Compact 47cm

KOLGRILL
Performer Deluxe GBS 57cm

Nygatan 16, Mariestad
Tel 0501-644 50

BRIKETTGRILL
Master-Touch GBS 
57 cm 

BRIKETTGRILL
Kettle Plus 47 cm 

Öppet:
måndag-fredag 10-18

lördag 10-15

 1799:-

2999:-

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 

www.vanerfonster.se
Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00

Lidköping 0510-66 000 • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

 

Vi utför också allt 
inom byggnationer

Altaner, utbyggnader, inglasade uterum, 
fasader och tak mm

Gilla oss på

Facebook!

 

- fönster du kan lita på -

Skara 0511-215 15 • Skövde 0500-43 54 00 • Lidköping 0510-66 000 
• Tidaholm 0502-104 50 • Göteborg 031-276 276 • Jönköping 036-440 13 00 

• Falköping 0515-290 100 • Stockholm 08-30 90 45

Ring för kostnadsfri 
offert 0511-215 15 

Var tredje svensk drabbas  
av cancer 

Mer än hälften botas 

Stöd cancerforskningen 
 
 

www.lionscancerfond.se       Plusgiro 90 01 92-6 

 
 



Vårstäda så blir träd-
gården mer lättskött
Rensa bort rotogräs så tidigt som 
möjligt på våren. Ta ett rejält städtag 
innan ogräset etablerat sig så kom-
mer du garanterat att få mindre jobb 
resten av säsongen. Ogräs som ska 
bort är exempelvis: Kirskål, kvickrot 
och maskros. Ibland behövs också 
ett rejält tag en bit in på sommaren.

ÅReTS PeLARGON. 
Svenska 
Picotee Pink. 

TexT OcH FOTO Marie Pallhed 
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S
tina Hammar är landskapsin-
genjör och trädgårdsmästare på 
Hammarverket.se och har dryga 
25 år i branschen. 
– Det finns ett stort intresse av 

att skapa en miljövänlig lättskött trädgård, 
säger hon. Och ja – det går att få till en 
sådan. Absolut. 
 Först handlar det om att få till en plan. 
För att få till harmonin för ögat.
– Se till att ha en lättskött växt som bildar 
en enhetlig stomme i trädgården och 
återkommer på olika ställen. Det kan vara 
lavendel exempelvis.  
 Därefter är syftet att minimera skötseln.
– Har du ont om tid så skippa flera gräs-
mattor och fokusera på en. Eller gör en 
rabatt istället för gräsmatta och plantera 
lättskötta perenner.  Bar jord där inget ska 
växa täcker du med täckbark.
 Och visst går det att ha en köksträdgård 
också i den lättskötta trädgården. 

Intresset finns. Men inte tiden att sköta trädgård. 
Tror man. – Det går att hinna med sin trädgård. Men man 

måste anpassa skötseln den kräver till sitt eget livspussel, säger 
Stina Hammar landskapsingenjör.

”Att trivas 
är viktigast i en 

trädgård”

LÄTTSKÖTT. – Det viktigaste är att man trivs i sin 
trädgård, säger Stina Hammar landskapsingen-
jör och trädgårdsmästare på Hammarverket.se. 
Trädgården ska inte bli något ytterligare måste 
utan anpassas till den som ska vara där. För att få 
den mer lättskött gäller det att göra en plan, odla 
i krukor och se till att köksträdgården blir så enkel 
som möjligt.

april 2018

Lättskötta växter 
Här är Stina Hammars bästa 
tips på lättskötta trädgårds-
växter. 
Vårblommor i kruka
•  Småblommiga penséer, håller hela  
    sommaren.
•  Margeriten ´crazy Daisy´, klarar       
    frost. 
•  Frosttålig murgröna. 
•  Pärlhyacinter. 

Sommarblommor i kruka
•  cascade pelargoner.
•  Rabatteternell.
•  Silvernjurvinda.
•  Femtunga.
•  Husarknappar.

Perenner
•  Lavendel.
•  Flocknäva.
•  Sockblomma.
•  Jättedaggkåpa.
•  Krypmalört.
•  Vintergröna.
•  Kärleksört.
•  Stäppsalvia. 

Häckar
•  Aronia Hugin, vacker med 
     goda bär.
•  Korneller.
•  Bukettapel. 
•  Spirea.
•  Tuja.
•  Syren.

Frukt- & Prydnadsträd 
•  Körsbärsträd kan ersätta äpple.
•  Rönnar. 

I köksträdgården
•  Grönkål – finns så otroligt många    
     roliga varianter! Förodlas inomhus  
     mars-maj för tidigare skörd.
•  citronmeliss, timjan, ramslök,    
     gräslök. 
•  Rabarber.
•  Ätbara blommor att smycka 
    maten med; ringblommor, gurkört      
    och krasse. 

Mer inspiration finns på 
hammarverket.se.
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Här är receptet för en fin lättskött trädgård
ODLA FÖR ÖGAT. Dekorativt med grönkålens 
fina blad i köksträdgården.  
Foto Midnight sun, Impecta

KÖKSTRÄDGÅRDeN. Odling i drivbänkar nära 
terrassen förenklar. Kragarna håller ogräset borta 
om underarbetet är gjort. Fyll dem med ogräsfri 
odlingsjord.

ÅTeRKOMMANDe. Plottra inte med alltför många 
olika sorters växter i trädgården. Skapa en stomme 
med en växt som återkommer på flera ställen i 
trädgården.

Drivbänkar håller ogräs borta.
– Bäst är att placera köksträdgården nära 
uteplatsen. Och strunta i fabriksgjorda 
pallkragar, om du inte tänker måla dem. 
De ruttnar fort. Skruva ihop egna istället 
och använd lärkträ. Lite dyrare men betyd-
ligt mer hållbart, säger Stina och fortsätter:
 – Lägg markduk så slipper du ogräs i 
gångarna runt drivbänkarna. Täck gång-
arna med träflis, sten eller bark. I driv-
bänkarna klipper du bort duken innan du 
fyller på med ogräsfri jord.
 Köksträdgården får gärna vara odling 
också för ögat.
– Grönkål är så vackert. Finns med blad i 
olika färger. Dessutom så gott. Rabarber är 
också fint och så alla kryddväxter.
 Sommarblommorna planteras med fördel 
i krukor.
– Se till att krukorna är rejält stora och tål 
frost. Jag brukar använda stora ekfat.  

FÄRSKA KRYDDOR. ett måste för sommarkökets 
köksträdgård, perfekt i kruka.

Fo
to

 P
ur

pu
rb

as
ili

ka
 Im

pe
ct

a

Fo
to

 S
tin

a 
H

am
m

ar

Fo
to

 M
ar

ia
 E

be
rf

or
s

Fo
to

 B
lo

m
st

er
frä

m
ja

nd
et

/L
in

a 
Ar

vi
ds

so
n

Fo
to

 S
tin

a 
H

am
m

ar

BeGRÄNSA. Gärna gräsmatta men begränsa ytan 
alternativt lägg igen och gör en fin rabatt med 
perenner i olika nivåer, också som marktäckare.
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Skorstenshuv?
Skyddar mot fukt och nederbörd
Du slipper mögelsvamp i kanalerna
Vi har nu skorstenshuvar från 2500 kr 
inkl. montering

Vi utför fogning av skorstenar, 5 års garanti

Vi utföräven takomläggningar samt 

takmålning av betongpannor/plåttak

BOKA 
DITT JOBB 

REDAN IDAG!
Telefon

076-290 73 19

Rengör och målar både plåt och cementtak

Carlsson Entreprenad AB

Hög tid för all slags utefärg!
Vi är experter och kommer gärna hem 

till dig och ger goda råd!

Tvättning och 
målning av fasader

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A, 543 35 Tibro

Telefon: 0504 - 102 58

Öppet: måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

Olja in altanen

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

www.gjmaskin.se

VÄRLDSLEDANDE
ROBOTGRÄSKLIPPNING

Vi hjälper dig med allt från att hitta 
 rätt modell till installation och service

VÄRLDSLEDANDE
ROBOTGRÄSKLIPPNING

Vi hjälper dig med allt från att hitta  
rätt modell till installation och service

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

Automower® 430X
■■ Ytkapacitet: 3200 m²
■■ Maximal lutning 45 %

Automower® 440
■■ Ytkapacitet: 4000 m²
■■ Maximal lutning 45 %

Automower® 450X
■■ Ytkapacitet: 5000 m²
■■ Maximal lutning 45 %

Automower® 310 
■■ Ytkapacitet: 1000 m²
■■ Maximal lutning 40 %

15.900:- inkl. moms 28.900:- inkl. moms

29.900:- inkl. moms 39.500:- inkl. moms

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Kia är stolt sponsor till fotbolls-VM 2018 och 
stöder svensk barn- och ungdomsfotboll. Våra 
bilar i FIFA Edition-utförande passar den aktiva 
fotbollsfamiljen och tar dig mellan hemmet och 
fotbollsträningen med stil.

1.0 ADVANCE  REK. CA PRIS FRÅN 124.900 KR

Kampanjpris från: 114.900 kr
UPPGRADERA TILL FIFA EDITION: 3.500 KR

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/5-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras 
med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Picanto 
4,4-5,4 l/100 km, CO₂-utsläpp 101-124 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala 
prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Lidköping: 0510-48 81 9 • Mariestad: 0501-646 10 • Skövde 0500-44 48 88

Vardagar 9-18

Lördagar 10-14 

www.gustafebil.se



Om T-fordar
Bara i Sverige såldes 50 000 exemplar av T-Forden, men de flesta var av 1914 års 
modell eller senare då löpande bandet introducerats - och alla började målas 
svarta. Den ålderdomliga sidventilmotorn på 20 hästar hängde med i alla år. 
Samma sak med den speciella pedalmanövrerade växellådan med bromsen på 
”fel”! ställe bland back- respektive hel- och halvfartspedaler. 
Äldre T-Fordar måste dessutom backas uppför brantare lutningar eftersom de 
saknar bensinpump. Tanken sitter under förarsätet och tack vare det ställbara 
huvudmunstycket kan den även köras på fotogen eller etanol. 
Toppfarten ligger på runt 70 km/h.
Totalt tillverkades drygt 15 miljoner T-Fordar mellan 1908 och 1927.

TexT OcH FOTO Ulf C Nilsson

Mest känd är han för sitt konstnärskap och sin innehållsrika lanthandel med dragspelsmuseum. 
Men Leiif ”broddetorpar´n” Holgersson har fler strängar på sin lyra. Till exempel sitt motorintresse. 

I hans garage finns sedan många år hans drömbil sedan barndomen parkerad.

V
arför en viss bilmodell fastnar 
i barnasinnen och sedan 
sitter kvar upp genom åren 
är nog svårt att förklara, men 
det är en vanlig ”åkomma”. 

I Leiifs fall blev det en T-Ford i mässing, 
årsmodell 1912, som etsade sig fast. När 
han 1989 var på utställningsturné med sina 
tavlor i amerikanska svenskbygder föll det 
sig naturligt att hålla ögonen öppna efter 
en sådan. 
 Minot i North Dakota var en anhalt och 
sista dagen där hittade han en annons om 
en sådan till salu bara tiotalet mil därifrån.
– Jag och spelmannen Jan-Erik Wadén 
- som var med och spelade dragspel och 
såg - åkte upp och tittade. Det var exakt 
en sådan jag drömt om sedan barnsben. 
Betalningen för mina sålda tavlor fanns på 
bankkontot, så det var bara att slå till. Allt 
fanns ju med, till och med den vackra och 
eftertraktade förgasaren i mässing.
 Med en hyrd lastbil skulle sedan klenoden 
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”Broddetorparns” rullande klenoder

hämtas.
– Tio mil i snöstorm. Det var en strapats. 
När vi skulle lasta på bilen upptäckte jag 
en sak. Nu satt det en vanlig förgasare 
under huven. Så jag sade till säljaren att 
förgasaren ju också måste med!
Surt muttrande fick han plocka fram den ur 
sina gömmor, för tanken hade väl varit att 
göra en bra affär med den också…
 Efter en skakig returresa i snöstorm 
lämnades bilen till en transportfirma och 
kunde sedan hämtas i Göteborg. Fast väl i 
drift här hemma brukar mässingsförgasaren 
få vila till förmån för en nyare eftersom 
det gamla originalet utan att snåla matar 
motorn med tre liter milen.
– Men det dröjde faktiskt till 1995 innan 
den var klar att besiktiga. Det har blivit 
många turer med T-Forden sedan dess. 
 Men även nästa bil i garaget har sin speci-
ella historia. En Austin A30 från 1956.
– Det började med att hittade ett pittoreskt 
torp i Halland som jag ville måla av. I det 

bodde en mycket speciell och folkilsken 
gubbe med sin feta katt. När han fick se 
mig sitta och måla utanför huset kom han 
utstormandes, men efter att jag berömt 
hans fina kor visade han en helt annan 
sida och bjöd in mig i den mörka, smutsiga 
boendemiljön med stampat jordgolv.
 Det blev en hel del samspråk, men till sist 
kunde Leiif komma ut och måla klart.
– När jag sedan skulle tanka i Ullared fick 
mackföreståndaren syn på tavlan jag hade 
i baksätet. Jag hade inte en tanke på att 
sälja den, men han undrade vad jag ville 
ha. Tydligen var den ilskne gubben och 
hans stuga legendariska i trakten. Mest på 
skoj pekade jag på Austinen och sade:
– Tja, vi kan väl byta mot den där, bara 
du gör vid den rostiga tröskeln. Till min 
förvåning sträckte han fram handen och 
bekräftade affären. Tröskeln skulle han 
fixa och sedan kunde han lämna in den för 
omlackering i Veddinge.
 Leiif ringde sedan många gånger till lack-

ANNO 1912. Vare sig taket är upp- eller nedfällt är det en synnerligen luftig upplevelse att köra T-Forden. Man får klä sig efter vädret om man ska ta en tur i den här 
bilen. Leiif Holgersson har vad som krävs.

TRAFIKSÄKeR. I aktern finns 
en röd lanterna. I fronten två 
med vanligt glas. Leiif har fått 
modernisera de gamla karbi-
dlyktorna med elektriskt ljus 
för att få klartecken att ge sig 
ut i trafiken med sin T-ford.
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1956. Till vardags föredrar Broddetorpar´n sin lilla 
Austin A30 som passar in fint på traktens småvägar.

firman och undrade om hans bil var klar.
– Det dröjde faktiskt sju år! Väl hemma 
plockade jag ur motorn och lämnade in den 
för renovering på en firma i Jung. Det drog 
också ut på tiden, så till sist åkte jag till 
Jung för att ta den till en annan verkstad. 
Till min förvåning var verkstaden tom. 
Konkurs. Och Kronofogden hade sålt allt, 

även min motor!
En annan, nästan okörd, hittade han utan-
för Östersund. Det blev ännu en transport i 
snöstorm, en som denna gång slutade i en 
krasch. Men Leiif och motorn klarade sig.
– Och nu sitter den på plats och fungerar 
fint, summerar han.

SNYGG SÄKeRHeT. T-Forden är utrustad med en 
original brandsläckare.

KÄNDIS. Det är i den här miljön Leiif Broddetorpar´n Holgersson är mest känd - med sin butik/museum och 
sin konst.

BeVARAT. Glänsande mäss-
singsdetaljer utmärker denna 

modell. Det finns ett tiotal 
sådana här T-Fordar av 1912 

års modell i Sverige idag. Man 
kan undra hur många Volvo 
av årets modell som fortfa-

rande rullar år 2124 . . .
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FÅ EN AEG
DISKMASKIN
MED PÅ KÖPET*

*Vid köp av HTH-snickerier 
 för minst 50 000 kronor.

FÅ EN AEG
DISKMASKIN
MED PÅ KÖPET*

*Vid köp av HTH-snickerier 
 för minst 50 000 kronor.

APTIT PÅ 
DE SENASTE 

TRENDERNA
DESIGN-

DESIGN
NYHET

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

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL
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!

KÖK & BAD 

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

Nilsagårdens
Bilsläpförsäljning* 
0511-291 81/ 070-685 33 95

www.nilsagaarden.se

Vi säljer bil- & 
båtkärror, samt 
tillbehör.
*utmed E20, 3 km norr om Skara. 

Priser
från 

 6000:-

OSTPARADISET I FALKÖPING

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30  

www.falbygdensosteria .se

EN OSTUPPLEVELSE 
VÄRD EN OMVÄG

HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller 
renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller 
renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

HYR DINA 
BYGGMASKINER
Ska du bygga nytt, bygga om eller 
renovera  -  hos oss är det enkelt 
att hyra allt som behövs för bygg-
projektet, från stora maskiner som 
liftar, grävare eller bodar till alla 
typer av  handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se 

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

Skövde
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Mariestad
Förrådsgatan 28
0501-645 30

Falköping
Tunnelgatan 1
0515-315 50

Skara
Björkelundsgatan 18
0511-77 30 80

Vi kan plåt!

Bandtäckning med plåt ger 
låg vikt på taket.

Både vackert och tåligt.

Ett beständigt alternativ som 
håller en mansålder.

Kontakta: Sebastian 

tel: 0500-44 00 00

 

 

 

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

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

MONTERAT & KLART! 

12.500:-

SPECIALERBJUDANDE!

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

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

port-
automatik

 

 

 

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

VÅRKAMPANJ 

Våra klassiska profiler med stor takbredd för tak och vägg.

TAK/VÄGGPLÅT 
BPD 18 / BPE 18 0,5 MM

Nu 55,90 kr

Gäller röd, svart och vit. 30 års garanti.  
Priset gäller per m2, exkl. moms  
och hämtning.  
Kampanjperiod t.o.m. v.19. Tel. 0511-34 77 11
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KReATIVA RUMMeT. Annas kreativa plats växthuset används för att relaxa genom att arbeta fysiskt plus umgås med familj och vänner.

Annas kreativa plats: Växthuset
Inred en plats som bara är din. Ett ställe i hemmet där du inte behöver 

ta hänsyn till någon annans behov utan bara utgår från dig själv. En plats där du får vara i fred 
och syssla med det som just du mår bra av.

TexT Marie Pallhed   |  FOTO Maria Eberfors

Vilket av dina behov 
fyller din kreativa plats?

– Jag behöver koppla av i hjärnan på min 
fritid. För mig finns inget bättre sätt att 
relaxa än att kroppsarbeta samtidigt som 
jag får skapa. I växthuset kan jag vara 
både kreativ och fysisk. Går gärna in där 
på kvällen efter en intensiv arbetsdag. Får 
en stund för mig själv. Njuter av dofterna - 
kanske med regnet smattrande mot taket - 
planterar, tjuvar tomater, pysslar och donar. 
Hjärnan varvar ner och jag mår riktigt bra.

Hur påverkar zonen ditt 
välbefinnande?

– Jag har mycket energi. Sitter nästan 
aldrig stilla. Inte när jag är ledig heller. 
Blir rastlös, irriterad och otålig om jag 
sitter overksam. När jag fixar hemma är 
inte målet det viktiga, det är själva resan 

Inredningstänk?
– Mitt fokus är medelhavsväxter, oliv- och 
fikonträd. Barnen odlar slanggurka som vi 
binder upp och små goda tomater. Det är 
inte så många växter i växthuset. Av utrym-
messkäl. Har inrett med ett par sittplatser, 
en fåtölj för två och en vacker korgstol. På 
ena kortsidan har jag byggt nya arbetsbän-
kar, en med ho och rinnande vatten. Så allt 
det praktiska med plantering och växtsköt-
sel fungerar. 
– Växthuset fungerar också som vårt ute-
rum till långt in på hösten. Här umgås vi 
och äter middagar. Slagbordet är flexibelt. 
Vi får plats många runt det. 

dit. För när jag väl nått målet, hittar jag på 
ett nytt projekt. Växter och trädgård passar 
mig perfekt. Det går ju liksom inte att bli 
”färdig” där. 

”När 
citron-
trädet 
blom-
mar 
doftar 
det 
alldeles 
underbart 
i växt-
huset.”

Gillar mest?
– Jobbet med att plantera, dela växter, pyssla och vattna. 
Har ett bevattningssystem med timer installerat. Det fanns när jag 
köpte huset för några år sedan, men jag använder det inte. 
Vill göra jobbet själv.

Så skapar du din egen kreativa yta
1) Analysera dina egna behov. Vad längtar jag efter att få göra? 
Vilken dröm har jag för min egen yta? Vad är det jag vill göra?
2) Töm det rum där du tänkt dig din plats. Först då kan du 
tänka okonventionellt. Ibland räcker det med att tömma rum-
met i tanken. Andra gånger krävs det ett rent praktiskt 
genomförande.
3) Gör dig av med det du inte behöver. Nästan alltid finns 
det överflödiga saker och dessa ska nu inte ta upp plats för 
din egen välbefinnandeyta.
4) Utgå från det du redan har när du inreder rummet på nytt. 
Känn efter om där finns en naturlig plats för dig att inreda. 
Tänk ny funktion för gamla grejor. Och multifunktion om det 
behövs. Testa dig fram. 
5) Låt processen ta tid. Addera först senare den inredning och 
den funktion som du inte får fram genom dina befintliga saker. 
6) Använd färger och material som du tycker om. Tillåt en egen 
oas utifrån din personliga smak oavsett övrig inredning i 
bostaden.
7) Lös förvaring. Viss ordning underlättar i livet. Definiera de 
sociala reglerna för din yta. Kommunicera dem.

AVKOPPLING. – Jag sitter gärna en stund på kvällen 
i växthuset med min Ipad. Googlar växter och an-
nat till trädgården, checkar mail, surfar. Men några 
långa stunder av stillasittande för mig själv blir det 
inte. Däremot sitter jag gärna och länge tillsam-
mans med goda vänner och ett glas vin.

Faktaruta 
Namn: Anna Hallberg.
Bor: I sekelskiftesvilla.
Min kreativa plats: Växthuset på 14 kvadrat som ligger 
alldeles i anslutning till villans altandörr och är en central 
plats för det lustfyllda trädgårdsarbetet.

I ARBeTe. Jag mår bara bäst av 
själva aktiviteten i sig. Tycker det är 
charmigt att plantera, vattna, dela 

och sköta om. Får en ro av det fysiska 
arbetet. Gärna på kvällen när regnet 

smattrar mot rutorna.
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Öppettider 
måndag-fredag 10-18  |  lördag-söndag 10-14

Tel: 0515-300 67  |  www.vartofta-plantskola.se

Dags att plantera!
Butiken är fulladdad med buskar, träd, 

häckar och perenner.
Kom och låt dig inspereras!

Vi utför trädgårdsskötsel med RUT-avdrag!

Handelsträdgård 
Västerbyvägen 13, 533 32 Götene

Tel. 0511- 503 51
www.mastersblommor.se

Öppettider
under vårrundan
lör 5 maj kl 9-18
sön 6 maj kl 9-17Magnolia

från 219:-

Öppettider 
mån - fre 9-18

lör 9-15  |  sön 11-15

Pelargoner
4 st för 100:-

11-13 maj

Extra kul på 

Mästrers.

Långhelg med 

aktivitete
r och 

massor av 

erbjudannden .
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Kompletta lösningar

STJÄRNFÖNSTER

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

ROT-avdrag F-skatt
www.stjarnfonster.se

Boka ert tak redan nu!

Missa inte TJ:s 
nya storsatsning!

Pvc, trä, aluminium & montage

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!Dags att städa 
och köra skräp!

april 2018april 2018

Åsenkorset                       VARA

Alla våra möbler finns för omgående leverans!
Och mycket mer!Sveriges största utställning av sommarmöbler?

Öppettider
vardagar 10-18

 lördag - söndag och 
helgdagar 10-16

Välkomna

Vi har 
hörnsoffor i 

konstrotting med 
aluminium-

stomme från 

7995:- Tel. 0512-240 25
www.åsensommarmöbler.se

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

För mer info:
0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

Vi säljer Crawfords
garageportar!

Hantverkaregatan 13,
Mariestad
Telnr 0501-39 30 98
mariestad@crawfordcenter.com

ÖPPETTIDER:
Månd 07.00-18.00

Tisd-torsd 07.00-16.00
Välkommen in!

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

FICK DU ”TVÅOR” HOS BILBESIKTNINGEN?

VI SLÄCKER DOM!

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

Last & Gräv
0500-48 40 55

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

NYTT ENSKILT 
AVLOPP?

För ett bra jobb, rätt pris och 
garanti kontakta din lokala

diplomerade avloppsanläggare!

För offert ring 0705-13 18 05 
alt. 0500-48 40 55

E V E R T S S O N S



INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE

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

INREDNINGSHUSET
KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE

0500-41 19 00 • WWW.A-MOBLER.SE

KAM-
PANJ-
PRISER 
PÅ TRÄD-
GÅRDS-
MÖBLER!

Svensktillverkade
spablad
7 olika modeller

från 38.900:-

VÅR-
KAMPANJ

Jetson fåtölj
by Dux

Design-

klassiker

Spider fåtölj
by Dux


