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De fann sitt dröm-
boende i ett rivningshus 
i Timmersdala

Testa chokladbollar 
till glöggen

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

För annonsering kontakta:
Marknadsansvarig i Skaraborg Uno Hufvudsson: 
0708-56 11 99 eller uno@gardochvilla.se
Marknadsansvarig i Alingsås/Lerum Anders Jasphe: 
0738-55 31 21eller anders@gardochvilla.se 
 

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

De senaste dagarna har jag gång 
efter annan stött på samma tema. 
Vikten av paus, ledighet och att 

inte göra någonting. Lite märkligt är det 
att det kommer just nu. Oktober och 
november är för många de mest upptagna 
månaderna på året. 
 Att det är full fart märks nästan över-
allt. Västsveriges exportföretag säljer 
som aldrig förr med Volvo som draglok. 
Företagen har kompetensbrist, svårt att 
hitta folk som kan utföra de jobb man har 
att lösa. Leverans är ordet på allas läppar. 
Det är någonstans där som man behöver 
börja fundera. Vad kommer efter leverans. 
När du ska skapa en ny kund, idé eller 
produkt. Vi blir som gamarna i Djung-

elboken, "-vad ska vi göra? Vet in´t. Hitt 
på nåt" och så kommer det liksom inte ut 
någonting. Inget nytt, inte ens något gam-
malt. När vi är fullt upptagna eller får alla 
alternativ presenterade för oss stänger en 
del av hjärnan liksom av. Vi blir trubbigare 
än vi är.
 Men om vi vågar ha tråkigt, stänga av 
gå, gå ifrån och fokusera på något annat. 
Något som inte är leverans, något som inte 
är att välja mellan alternativ. Då kommer 
saker att hända. Historien om Geten från 
Skövde kommer ur detta. Detta att låta 
människor stänga av och inte leverera. 
Ur detta "ingenting" skapades Skaraborgs 
framgångsrikaste spel, Goat Simulator. 
 Om att inte leverera skulle kunna sägas 

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

Tristess är all kreativitets moder

GårdVilla&

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Gunnar Kai kan blomsterdekorera. 
Under många år ansvarade han för 
Nobeldukningarnas växtdekor. 
Här tipsar han om du kan ta 
hyacinten till nya höjder.

Så förvandlar du hyacinten till en magisk skönhet

Men först detta med doften. Du 
kan välja styrka. Svenska odlare 
har tagit fram ett doftkodssystem 

där blommorna är märkta med svag-, 
medeldoftande eller fyllig doft. 

november 2017 november 2017

HYACINTINSPIRA-
TION. Hyacinten är en 
självklar julblomma. 
Ännu mer populär nu 
när du kan välja olika 
styrka på doften. På 
bilden används bara 
hyacintens klockfor-
made blommor. 
Placerade på föns-
terlav.

Öppet:
Vardagar  10.00 - 19.00
Lördag      10.00 - 16.00
Söndag     11.00 - 16.00

INReDNINGSHUSet
Adress: Kaplansgatan 32, Mariesjö 542 35 SKöVde 
Tel: 0500-41 19 00 
Sajt: www.a-mobler.se

LILLA ÅLANDLAMINO JETSON LILLA ÅLANDLAMINO JETSON

KÖKSKAMpANJ I BUtIKeN!

SVeNSK-
tILLVeRKADe 

KVALItetSBAD

Amorteringskrav är bra men vi hade 
velat se en annan utformning, 
menar Johan Camp. Ge ansvaret 

till bankerna att få bolånekunder att öka 
sina amorteringar. Istället för att ban-
kerna fortsätter locka sina bolånekunder 
till ökade bolån så ska de locka dem att 
amortera – genom längre ränta för kunder 
som amorterar och inte tvärtom som idag. 
På så sätt skapas flexibilitet för hushållen 
samtidigt som mål att öka amorterings-
graden kan nås.
 Många menar att priserna påverkas av det 
nya amorteringskravet. Det kan stämma 

Gärna amorteringskrav – men smartare och flexiblare
KNUBBIGA. Hyacinter som placeras inne där det 
är mörkt och varmt kan bli rangliga. Ett alternativ 
är att snitta av förväxta stänglar. Och istället an-
vända blommorna som snittblommor. Det funkar 
utmärkt.

SVAG DOFT. Numera 
finns det hyacinter 
som nästan inte doftar 
något alls.

Johan Camp
ordförande
Villaägarna 
vid Säveån

på marginalen, samtidigt ska man ha i 
åtanke att det förra amorteringskravet inte 
påverkade priserna nämnvärt. Men hur 
kommer det sig då att priserna på lägen-
heter - men inte villor - faller så kraftigt 
just nu? I Stockholm har kvadratmeterpri-
set på lägenheter exempelvis fallit med 
7 527 kr de senaste tre månaderna, samti-
digt som priset på småhus ökat med 53 kr. 
 Skillnaden mellan småhus och flerbo-
stadshus indikerar att fallet inte primärt 
handlar om det nya amorteringskravet 
enligt Håkan Larsson boendeekonom på 
Villaägarna. Prisfallet på flerbostadshus 
hänger istället samman med den höga 
byggtakten av just flerbostadshus. Förra 
kvartalet påbörjades 15 700 lägenheter i 
flerbostadshus, vilket är en mycket hög 
siffra ur ett historiskt perspektiv. Under 
samma tid påbörjades 2 791 småhus, 
vilket är en normal siffra över tid. 
 Det nya amorteringskravet kan emeller-

vara att göra ingenting och att göra 
ingenting är det samma som att uppleva 
tristess skulle man kunna säga att "tristess 
är all kreativitets moder". Så tillåt dig själv 
och andra runt omkring dig att uppleva 
tristessen. Vem vet vad 
det kommer 
att skapa?

Uno Anders

 Hyacinter är relativt små växter. Därför 
blir de jättefina att gruppera. Antingen 
tillsammans i en kruka. Eller i separata 
krukor som placeras tillsammans.  
 För rätta intrycket väljer du kruka efter 
stil. För vintagelook råddar du fram gamla 
burkar, kannor och skålar. Och är det ele-
gans du söker är genomskinliga glasvaser 
snyggast. I klarglas eller färgade.  Hya-
cinter behöver inte särskilt mycket jord. 
Näringen blomman behöver sitter i löken. 
Ta bort all jord och låt blomsterlök och 
rötter synas. Tänk på att rengöra rötterna 
ordentligt och ha lagom mycket vatten i 
vasen. Blomsterlöken vill vara torr.
 En annan idé är att bara använda hyacin-
tens små vackra blommor. De är klockfor-

made och fina att dekorera med. Gunnar 
Kais komposition består av fönsterlav 
dekorerad med kronblad i ett minväxthus. 
Men en plåtburk fungerar också. Fint är 
också att lägga några hyacintklockor i 
mossan runt adventsljusen. Spraya mossan 
regelbundet med vatten så håller sig blom-
morna längre. Och på webb-magasinet 
www.gardochvilla.se 
smyger sig julen på. 
Gå in och kolla! 

TExT Marie Pallhed
FOTO Blomsterfrämjandet/Lena Granefelt

Finansinspektionen har lämnat sitt 
förslag till skärpta amorteringskrav 
till regeringen för godkännande. Vi 
på Villaägarna är positiva till amor-
teringskrav men det här förslaget 
kommer inte åstadkomma mer än en 
ännu trögare bostadsmarknad.

tid mycket väl förstärka nedgången på 
bostadsmarknaden. 
Lägg därför amorteringskravet på banker-
nas totala låneportföljer istället för enbart 
enskilda nya bolånetagare. Det hade dess-
utom gett bankerna incitament att 
stimulera sina kunder att amortera, 
genom att erbjuda amorterande kunder 
lägre ränta. Idag är det tvärt om. Den som 
är högt belånad får idag lägre ränta än den 
som är lågt belånad. 
Det är i grunden 
mycket osunt.



■  I vår kommer vi att i butikerna mötas av 
kulörer som solgult med korall, terrakotta, 
syrénlila, gräsgrönt, ljusblått och turkost. 
– De lätt dämpade pastellerna finns fort-
farande kvar som inredningstrend. Men de 
nya färgerna som sveper in är uppfriskande 
fläktar och är i kombination med varandra 
rena energikicken, säger Christina Olsson, projektchef för 
Formex. Inredningsstilarna varierar från stilfullt och retro-
doftande via en artistisk stil till ett en mer grafiskt gladpoppig. 
Mönster med grova penseldrag, akvarellfärgsstänk och färg-
fläckar. Hållbarhet och grönt är fortsatt underliggande trend.
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Humor och glädje i vårens 
inredningstrender

ENERGISKT. Vibre-
rande färger och 
udda material i 2018 
inredningstrender.

Fint    fyra

Sopa av grillen och vintergrilla

■  Se till att ge grillen tillräckligt med 
tid för att förvärmas. I minusgrader kan 
förvärmningen ta upp till dubbelt så lång 
tid. Du kan snabba på processen genom 
att ta bort eventuell snö eller is innan du 
förvärmer. Lägg också på några extra 
briketter eftersom de brinner snabbare i 
kallt och blåsigt väder.
Försök att placera grillen i 90 graders 
vinkel mot vinden. Eller i ett hörn där det 
är lä. Det hjälper till att reglera tempera-
turen inne i grillen. Vid gasolgrillning ska 
alla brännarna förvärmas på högsta läget i 
minst 15 minuter. Om du låter locket vara 

VINTERGRILLARE. Testa att grilla ute även när temperaturen är under nollan. För att ge grillen chansen 
att komma upp i rätt temperatur ge den lite extra tid och aningen extra bränsle. Klä dig riktigt varmt och 
säkert. Och sätt igång.

BUBBLIGT. Glas. 
Madame Stoltz.

Grillentusiasterna grillar gärna under 
fallande snöflingor. Här några tips 
som underlättar om du blir sugen 
att bli umgängets vintergrillexpert.

stängt blir det lättare att hålla temperatu-
ren inne i grillen. Att använda timer och 
termometer är smarta alternativ för att 
kunna hålla locket stängt. Klä dig varmt, 

undvik halsduk eller annat eldfängt. Tänk 
säkert och trä lämpliga grillhandskar över 
yllevantar eller läderhandskar. 
Källa: Weber

BLOMMIGT. Fattigmanssilver. 
Ib Laursen.

TRANSPARANT. 
Glas. Granit.
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Ljuva 70-tal
Massor av vackra, spännande mönster och färger!

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

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

KONSTNÄRLIGT. 
Glas. House Doctor.

Lidköping: Truvegatan 5  •  0510-48 81 97 
Mariestad: Hammarsmedsgatan 30  •  0501-646 10 
Skövde: Kaplansgatan 34  •  0500-44 48 88 
Vara: Badhusgatan 28  •  0512-326 51

Bränsleförbrukning blandad körning: Crossland X 4,8-5,3, Grandland X 4,3-5,5,  Insignia 4,0-8,9 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: Crossland X 109-121, Grandland X 111-127, Insignia 110-203 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. 
*Erbjudandet gäller tillsvidare och vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti 
består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal.

               

Nu lanserar vi nya Insignia Country Tourer och Grandland X, de senaste av våra fem 
premiärer. För att få plats med årets alla nyheter har vi just nu fyndpriser på 
lagerbilar av modellår 17. Välkommen till nya Opel – där framtiden är allas.

GRANDLAND X
Från 209 900 kr

CROSSLAND X
Från 171 900 kr

INSIGNIA COUNTRY TOURER
Från 307 900 kr

INSIGNIA GRAND SPORT
Från 229 900 kr
Tillägg Sports Tourer 8 000 kr

*

Vardagar 9-18  •  lördag 10-14
www.gustafebil.se
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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

november 2017 november 2017

■  Tomater är vinnare. Sparris kommer 
starkt. Isbergssallad backar. Det är några 
av trenderna i grönsaksdisken, där både 
förpackningar och innehåll förändras, 
enligt en undersökning från Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Och vi äter 
allt mer grönsaker och rotfrukter.
– Grunden för ökningen är insikten om 
att grönsaker är nyttiga. För att möta kon-
sumenternas krav är bekvämlighet den 
viktigaste trenden. Grönsakerna ska vara 
lagom stora, gärna strimlade och klara för 
grytan, säger Fredrik Fernqvist forskare 

UNDERSÖKT. Morgondagens konsumenter äter 
ekologiskt bekväma grönsaker.

■  För 2 år sedan öppnades pantsystemet 
upp för saftflaskor. Nu är det dags att göra 
samma sak gällande juiceprodukter. 
– Vårt svenska pantmärke har blivit en 
stark symbol för återvinning och hållbar-
het, och både producenter och konsumen-
ter har länge efterfrågat att även juiceför-
packningar i plast och metall ska ingå i 
pantsystemet, säger Bengt Lagerman, VD 
för Returpack/Pantamera. Producenter 
och importörer av juiceprodukter med 
mer än 50 % frukt- bär- eller grönsaks-
innehåll kan nu ansluta sig till pantsyste-
met. Siktet är inställt på att de första juice-
produkterna kan pantas i januari 2018.

Snart dags för pant på 
juiceförpackningar

Ekologisk skinka men också kravmärkta grisar
■  I år finns det en ny etikett på ekologisk 
julskinka hos det stora dagligvarukedjor-
na. Det handlar om att lyfta fram julskin-
ka med den bästa djuromsorgen. Detta 
genom att märka ut den 
KRAV-märkta råvaran 
i ekologisk julskinka. 
För en ekologisk 
produkt utan 
KRAV-logga kan 
innehålla KRAV-
märkt råvara. 
Det vill man nu 
informera om. 
En KRAV-märkt 
råvara kommer från 
en gård där grisarnas 

FARLIGT. Låt inte laddaren sitta kvar i uttaget när 
du laddat klart.

TREND. Vi pantar alltfler saftflaskor. 
2018 också juiceförpackningar?

MÄRKT. Tillsatsen 
nitrit är inte tillåten 

i KRAV-märkt 
chark.

Undvik risker genom 
att ladda mobilen 
säkert
■  Svenskarna laddar mobilen på ett lite 
bättre sätt i år än förra året.  – Vad som är 
mycket positivt är att hela 43 procent har 
hört talas om att en del USB-laddare fått 
försäljningsförbud och återkallats under 
året. Det är rimligt att anta att denna med-
vetenhet får konsumenter att tänka till när 
man köper mobilladdare, säger Mikael 
Carlson, vid Elsäkerhetsverket. Jämfört 
med förra året är fler konsumenter villiga 
att betala mer än 150 kronor för en ladda-
re idag. Var tredje som köper laddare gör 
det av kända märken, mot tidigare en av 
fyra. Tre av fyra laddar dock fortfarande 
ibland eller alltid på natten.

vid SLU.
Därför har utbudet av allt från tvättade 
grönsaker till färdigskurna blandning-
ar och förkokta rödbetor blivit större. 
Produkterna i sig anpassas genom sallads- 
och kålhuvuden i lagom storlek. Morötter 
är ett bra exempel där förpackningar med 
minimorötter, morotsstavar och strimlade 
morötter driver på konsumtionen. Ett 
annat exempel är potatis där man lyckats 
vända den nedåtgående trenden genom 
t ex fler sorter. Tomater fortsätter öka 
genom nya sorter och fina förpackningar.

här
frisör

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

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

anno
1995

.se

Sparris, tomat och bekvämt 
i framtidens grönsaksdisk

naturliga beteende står i centrum. 
KRAV-certifierade grisar kan gå utomhus 
och beta, böka i jorden och svalka sig i 
gyttjebad. Dessutom ska suggorna kunna  
 bygga bo. Svenskt Butikskött  
            ansvarar för märkningen.

Kluckar och gurglar det i avloppet? Luktar det illa och rinner undan dåligt? 
- Då är det hög tid att spola! 

Vi finns för dig i Göteborg med omnejd. Vår personal har rätt utbildning och gedigen erfarenhet, kontakta oss så hjälper vi dig!

Och du! med ROT-avdraget får du 30% avdrag på arbetskostnaden.

Ring 031- 33 00 500 eller besök www.cleanpipe.se

Just nu!
Får du vattenlarmet Drop Stop
på köpet! Det ger dig ett extra
skydd mot vattenskador.

ÅRETS JULGRAN 
köper du lämpligast hos

eller hos Stall Vänhems 
återförsäljare

070-384 35 15

STALL VÄNHEM
www.stallvanhem.se

Sjogerstad Vänhem
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Välkommen till en 

fristående 
och helt unik butik!

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 

glasögon & linser
graTis sYnKonTroll åreT runT!

Boka 

även klassisk 

massage

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

Låga omkostnader 

möjliggör kvalitetsvaror 

till lägsta pris. 
Senaste bågmodet. 

Marknadens bästa glas.

Välkommen till en fristående 
och helt unik butik!

Bågvisning
1 december kl. 12 -19

Leverantör på plats. Vi bjuder på fika.
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Förmodligen skulle Backgården från 
1934 ha rivits och givit plats åt en 
grupp nybyggda villor. Men Carl-Jo-

han lyckades köpa loss den från husfirman 
för att i stället renovera den befintliga 
kåken.
– Vid det laget hade den stått obebodd i 
åtta år och var i dåligt skick. Många gav 
mig rådet att riva och bygga nytt, men vi 
gillade huset. Tomten på 8 000 kvadratme-
ter var dessutom helt igenväxt.
– Efter röjning såg det ut som en krigszon 
här, minns Margareta.
Huset var helt original från 1934 - och 
ingenting fungerade. Vattenledningarna 
hade till exempel frusit sönder för länge 
sedan. Det var helt enkelt ett krävande 
renoveringsobjekt - och priset var därefter.
– Vi hade inte råd med mer, men vi såg 
potentialen. Fast det blev förstås mer arbe-
te än vi hade räknat med. Mycket mer!
 Efter bröllopsresan var i alla fall nytt 
vatten indraget, elsystemet utbytt och bot-
tenvåningen klar med egentillverkat kök. 
Då återstod bara resten av renoveringen.
– Jag förstår idag inte hur jag orkade att 
både jobba heltid och hålla på med det 
här, säger Carl-Johan.
 Att förvandla kallvinden till tre sovrum 
och bad blev projekt nummer två.
– Från början fanns bara en liten skrubb 
till toalett och ett gammalt badkar i käl-
laren. Källarvåningen fixades också och 
en uteplats plus carport tillkom. Sedan 
blåstes det gamla hönshuset ut - bara 
stommen och ytterpanelen behölls - 
och förvandlades till ett mysigt 45-kva-
dratmeter stort torp som hyrdes ut.
 Så blev det dags för köket - igen. Eftersom 
Carl-Johan då var säljchef hos en köks-
tillverkare var valet av nytt kök enkelt. I 
den vevan tillkom också det burspråk som 
rymmer matplatsen. 

UTSIKT. En fikahörna utöver det vanliga. Här kan familjen njuta av magnifika solnedgångar.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

Det ljusa tillbygget har blivit något av familjens 
favoritplats. Frän soffhörnet har de en härlig utsikt 
över trakten.

UTBYGGT. Ett dubbelgarage har tillkommit under 
projektets gång - och på det en tillbyggnad med 
maximalt ljusinsläpp plus en rejält tilltagen altan.

GENERATIONSBOENDE. 
I det forna vagnskjulet 
finns nu en 85 kvadrat-
meter stor lägenhet som 
familjen hyr ut till Karl 
Johans föräldrar.

GÅRDSBILD. Till bostadshuset hörde också höns-
hus, ladugård och vagnsskjul. De har med åren för-
vandlats till lillstuga, 370 kvadratmeters festlokal, 
85 kvadratmeters lägenhet och härnäst även 160 
kvadratmeters utställningslokal.

Carl-Johan blev sedan fastighetschef hos 
Balder-koncernen, men då den gick ihop 
med Bovista erbjöds Carl-Johan avgångsve-
derlag, något han nappade på direkt.
– För i och med det kunde jag ju ett tag 
ägna mig helt och fullt åt renoveringen, 
berättar Carl-Johan.
 Då började han med att bygga dubbelgara-
ge och på det en stor utbyggnad mot väster 
och de magnifika solnedgångarna. En stor 
veranda tillkom samtidigt. 
– Så från tre rum och kök nere plus ett 
litet sovrum på övervåningen har vi nu tre 
sovrum på övervåningen och fyra rum och 
kök i bottenvåningen. 
 Sedan stod Backgårdens ekonomibygg-
nader på tur. Det tidigare vagnsskjulet 
förvandlade han till ett generationsboende 
på 85 kvadrat där hans föräldrar kunde 
flytta in.

VÄLRUSTAT. – Egentligen var väl det tänkt att huset skulle rivas för att ge plats för ett villaprojekt, 
men vi tyckte att det var värt att räddas, säger Karl-Johan och Margareta Lindholm.

november 2017 november 2017

Efter bröllopsresan 1991 kun-
de Carl-Johan och Margareta 
Lindholm flytta in i sitt nyköpta 
gamla hus i Timmersdala. Men 
då hade renoveringen egentli-
gen bara börjat. Det är först nu 
allt börjar bli klart.
– Och allt utom el och värme har 
jag gjort själv. Det har gått åt 
några timmar, säger Carl-Johan.

Lång ren overing gav drömboende

PROFFSIGT. Som verksam i köksbranschen visste 
Carl-Johan precis hur han ville ha det i familjens kök.

– Logen blev en festlokal på 370 kvadrat 
som sommartid hyrs ut till olika evene-
mang. Ombyggnaden slutade inte där. 
Långt ifrån. Själva djurstallet omvandlas 
just nu till en 160 kvadratmeter stor köks-
utställning.
– Planen är att starta bad- och köksförsälj-
ning här till våren.
 Därmed går också projektet att omvandla 
hela gården till bostäder och verksamhet i 
mål. Men det har tagit mer tid än 
Carl-Johan tänkt från början - 
närmare bestämt 26 år.
– Äntligen kan jag pusta ut. Det var inte 
roligt att varje dag komma hem från job-
bet och mötas av alla väntande projekt.
 Under tiden har två av familjens tre dött-
rar hunnit växa upp och lämna boet, så i 
dag är det gott om plats att breda ut sig på 
- och njuta av resultatet av alla mödorna.
– Vi trivs väldigt bra här i 
Timmersdala. Ingen av oss ville 
bo inne i stan men här har vi 
ändå nära till all service vi be-
höver och samtidigt nära 
till naturen, summerar 
Carl-Johan och Margareta.

VACKER. En gammal järn-
kamin har fyndats på Blocket. 
Det speciella med denna är att 
en fläkt mellan de båda rök-
kanalerna går igång auto-
matiskt och drivs av värmen.

FÄRDIGRENOVERAT? 
Nu kan Carl-Johan äntli-
gen pusta ut - nästan.
– Jag har hållit på att 
renovera och bygga ut 
här i 26 år nu. Till våren 
ska det sista äntligen 
bli klart, säger han.
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Erikssons Snickeri & inredning
Skövdevägen 44, Skultorp
0500 - 41 50 00  |  0705-62 56 40  
www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

• Vi är återförsäljare och monterar Mobalpa Kök & Bad 
• Vi hjälper dig hela vägen från planering till färdigt kök/bad
• Vi har alla hantverkare du behöver

Beställ ditt kök före 
30 november så bjuder 

vi på monteringen*

*Gäller vid köp av kökssnickerier för minst 70.000:-

Gäller t.o.m. 30 november

ditt självklara köksval!

COLLECTION ®

• Vi finns i Lidensbergs gamla snickeri, Skultorp
• Du ringer bara ett nummer: 0705-62 56 40
    för konsultation  

på bänk-
skivor från20% 

 

HÖSTKAMPANJEN FORTSÄTTER!

november 2017

Inredningstrenden i höst ska stimu-
lera våra sinnen och få oss att må bra. 
Så också jultrenderna. Här ett axplock 
trender som syns i butikerna just nu.

TExT Marie Pallhed

Mjuk och bekväm ska inredningen 
hemma vara denna höst. Inge en 
trygg känsla med klara feel-

good-vibbar. Naturinslag som trä och jute 
är givna. Det märks också i julinredning-
ens influenser. Som i sobra trenden vinter-
vitt med isig känsla och skogsgröna inslag. 
Ingredienserna är genomskinligt glas, grå 
nyanser, mjuka material och trä. Fokus på 

HÅLLBART. I årets jultrender kan vi skönja höstens stora inredningstrender. De handlar om 
harmoni och trygga hem. Materialen har en taktil yta och gärna en koppling till naturen. 
Här sobert vintrigt julinrett med naturtoner som bas. Granen sätter stämningen och när 
den försvinner kan övrig inredningsstil finnas kvar. Hela härliga vintern lång. 

Hitta din inredningsstil 
i årets många jultrender

hållbarhet är också stor trend denna 
höst. Det syns också i julinredningen. 
Flera varumärken vinterdekorerar sna-
rare än juldekorerar. Så att inredningen 
ska hålla över en längre period. Rustika 
material som betong och trä. Textilier-
nas ytor är tydliga och färgtonen skiftar 
i olika nyanser av grått.
Men ingen jul utan röda, gröna och 
guldiga inslag. Trendmaterialet sammet 
finns med och formspråket är lyxigt. 
Bland blommorna är det julrosen som 
börjar ta plats. Som prints eller äkta 
vara.

10 ingredienser i årets jultrender
• Is: Krispig känsla, genomskinligt glas,     
    vitt, silvrigt.
• Lyx: Gyllene, ombonat, sammet och  
    voluminöst.
• Blänk: Oxiderat i metaller men fram-
    förallt metaller med riktigt guldig glans.
• Natur: Robust, obehandlat trä, linne,  
    jute, betong. 
• Skog: Vinterlandskapskänsla med barr,  
    grenar, mossa och kottar.
• Grönt: I pynt, på textiler och växter.
• Grått: Basfärg och trend sedan länge,  
    olika nyanser och fint till julens färger.
• Rosa: Lekfullt inslag till jul tillsammans  
    med brunt och grått.
• Rött: Klassiskt och gärna i lagom dos.
• Textur: Fluffig fuskpäls, sammet, 
    matelasserat.

NORDISKT. Krispigt vitt är en av 
jultrenderna i år. Kombinerat 
med naturliga detaljer av trä, 
jute och grenar. Plus rustika 
material som t ex keramik.

LAGOM. Rött i smakfull dos med 
traditionellt pynt. Säkra kortet 
svart bryter av snyggt och 
fördjupar inredningen. Hållbar 
inredningsstil också efter jul.

LYxIGT. Inrett mjukt och be-
kvämt med aningen överdåd. 
Tydlig trend i höst och jul. Hand-
lar om att stimulera våra sinnen 
och inge en trygg känsla.

JORDIGT. Trenden av olika ny-
anser av grått är fortsatt mycket 
stark. Här kombinerat med hös-
tens nyanser som kommer från 
hud, lera och bäriga toner.

JULRÖTT. Julfärgen nummer ett 
tillsammans med mässing, grönt 
och vitt. Klassiskt med guld som 
glimmar jul och stämningsfullt 
återspeglar levande ljus.
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GRÅSKALA. Med olika nyanser av 
grått och sparsmakade detaljer 
blir julen skandinaviskt sober. 
Kombinerat med genomskinligt 
glas och skogens material.

Järnvägsgatan 4
Tel: 0511 - 512 60

Sajt: www.ingersgotene.se

utF Ö R S Ä L J N I N G

BUTIKEN UPPHÖR

50-70% 
rabatt på alla varor (utom garn, te och nyinkommet)

Alla Orrefors och Kosta- Bodaglas  150 kr/st (oavsett tidigare pris)Julkort  Nu 1 kr /st  (ord 2 kr/st)

Öppet: måndag - fredag 11.00-18.00  |  lördag 10.00-14.00

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30     www.falbygdensosteria .se

OSTPARADISET I FALKÖPING

TRADITIONSENLIGT 

27:E ÅRET
I FÖLJD!

DELIKATESSER OCH OST 

FRÅN ”HELA VÄRLDEN”. 

JULPYNT OCH PRESENTER.

TOMTEFARS
BÄSTA

99:-/KG

ORDINARIE PRIS 129:-
GÄLLER T O M 171130JUL

MARKNAD PÅGÅR
T  O M 23 DECEMBER

ÖPPET ALLA DAGAR

Gilla oss gärna 
på Facebook!



Det gäller att få fart på sina fanta-
sifulla lösningar, säger Eva Sape 
inredningsexpert på C&C Interiör 

Ateljé. Och att komponera utan gränser av 
det man redan har. 
 Som ett bortglömt tygstycke som blir 
en duk, en vaxduk som omvandlas till 
julmatta och blandade mormorskoppar. 
Eller en mix av stolar från terrass och 
inomhusrum.
– Det kan vara saker som du har lagt åt 
sidan. Old stuff som med din lekfulla 
skaparlust förändras till new design.
 Med en mycket medveten tanke bakom. 
– En mix av saker kan ge ett dishar-
moniskt intryck. Om det inte finns en 
konsekvent tanke i inkonsekvensen. 
Konsekvens kan exempelvis vara att hålla 
samman färgskalan.
 Som i detta julrum där färgerna är svart, 
rött, vitt, guld och silver. De bidrar till 
harmoni. Trots mixen av saker.
– Jag har använt mig av sonens tavlor. 
Ingenting är fastsatt i väggen. Allt går 
enkelt att flytta på och det tror jag är en 
viktig faktor om man inte vill begränsa sin 
kreativitet. Saker som sitter fast tenderar 
att bli kvar på sin plats. 
 Att kliva ut ur traditionen ger dig möjlig-
het att förse hemmet med ny energi. 
– Skapa utifrån mer av scenografi än tra-
ditionell inredning. Det är så kul att släp-
pa loss. Och det är klart energihöjande att 
övervägt göra upp med det förutfattade. 
 Att överraska både sig själv och andra 
är också en del av den upplevelse den 
skapande kraften kan ge.
– En ny tradition ger andra samtal och 
blir lite som en nytändning i umgänget. 
Ett hem som är julinrett utan begräns-
ningar kan helt klart vara lika stämnings-
fullt som ett mer traditionellt pyntat hem, 
avslutar Eva.
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Skippa julpyntet och ge din 
skaparlust en chans
Testa att vägra julens traditioner 
när du pyntar. Strunta i de vanliga 
jullådorna och rota i stället i andra 
skåp hemma. Plocka fram det du inte 
använder. Och skapa julharmoni av 
tingens disharmoni.

TExT Marie Pallhed  |  foTo Maria Eberfors

NYTÄNDNING. Så bärs de fram igen – lådorna 
med julpyntet du alltid använt. Eller? – Det är kul 
att våga vägra upprepa gamla traditioner och bli 
din egen designer hemma när du inreder till jul, 

säger Eva Sape på C&C Interiör Ateljé. Varför inte 
använda det avlagda lucialinnet som stolsklädsel? 

Eller vaxduken i skåpet som julmatta? 
Old stuff in new design.

”Plocka 
fram 
skåpens 
trotjänare i 
dagsljuset”

GÅVOBORD. Ett 
vackert selektivt 
urval med kvalitet 
istället för kvantitet.

SPExIGT ELEGANT. – Tänk teatersce-
nografi när du pyntar. En julscen som 
gestaltas med glimten i ögat. Och som 
överraskar andra och dig själv, säger Eva.

Så här gör 
du julgranen 
själv!

Ta en kruka. Välj en 
som du redan har. 
Här har Eva använt 
en utomhusurna 
av metall. Ställ en 
bordslampa på 
urnan. Eva använde 
en skrivbordslampa. 
Granen skapar du 
av foamboard. 
Skär ut granen i 
den form du vill att 
den ska ha. Tillåt 
dig att leka fram 
granens former. 
Tänj på traditionens 
gränser. Placera 
granen i krukan 
och tänd lampan 
bakom. 
Ger ett fint in-
direkt ljus.

november 2017

Förädla det oädla till ädelt
Genom att placera saker på ett 
genomtänkt sätt går det att förhöja 
intrycket på hela gestaltningen. 
– Lussekatterna i den robusta 
formen är ett exempel. I en annan 
miljö skulle formen uppfattas som 
helt fel. Men tillsammans med röd 
duk, guldiga detaljer, den gamla 
silverkannan och mycket glas blir 
intrycket istället en exklusiv kontrast, 
säger Eva. 
 Samma sak händer med brickan 
på frukostbordet som egentligen är 
en sprucken tavla med motiv av en 
döskalle. Tillsammans med övriga 
detaljer upplevs helheten lekfull 
med lite rå lyxighet istället för trasig 
och plåttrig. 
 Den röda mattan på golvet är 
ytterligare ett exempel. Den är gjord 
av en vaxduk som Eva hittade i sitt 
skåp.
– Jag förhöjde vaxduken genom 
att sätta dit en rand av guldig tape. 
Duken blev en julmatta. Något nytt 
skapades av det som redan finns. En 
viktig del i hållbarhetstanken som 
genomsyrar alla inredningstrender 
just nu. 
Miljöfokus i inredning är superhett 
och kommer att bli allt viktigare 
framöver. 

LÄCKERT. Karamellfärg i 
lussekatterna.

JULFRUKOST. 
Med röda lusse-
katter, mixad duk-
ning och egenska-
pad julgran.

KONSEKVENS. När färgskalan hålls sam-
man blir mixen av saker konsekvent och 
harmonisk. Och det som inte var gudligt 
blev det med målarfärg och pensel.

NY FUNKTION. Stolarna är ett hopplock. Porslinet likaså. Duk- och gardintygerna låg i 
skåpet. Och de mot väggen lutande dörrarna är ett källarfynd.
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HYR DINA 
BYGGMASKINER!

ALINGSÅS 

Ramirent är mer än maskiner. Vi erbjuder 
dynamiska hyreslösningar vilket innebär de
bästa maskinerna, hög servicenivå och värdefull 
kunskap som förenklar din verksamhet. 
Läs mer på ramirent.se 

JUST NU! 
30% på gällande  

prislista.  
OBS! Gäller endast  
Ramirent Alingsås

Göteborgsvägen 10
Tel 0322-744 80

Välkommen önskar Samuel Käll med kollegor
Kundcenterchef 
i Alingsås

Öppettider: måndag-fredag kl. 06.45 - 16.00 

 
 

 
 

Höstrenovering 
i villan?

Kom in till oss, så 
hjälper vi dig planera 

ditt maskinbehov.

november 2017 november 2017
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Blick för Träd
Ring Paul 0707-77 87 78
www.blickförträd.se

Vi utför säker och professionell 
trädfällning och beskärning i 
hela Västra Götalands län. 
Vi har över 15 års erfarenhet 
och nöjda kunder bakom oss.
Vi arbetar för privatpersoner, 
företag och kommuner. 
Små som stora projekt.

• Trädfällning
• Beskärning
• Bortforsling
• Stubbfräsning
Glöm inte att du nu kan  
använda RUTavdRaGeT!

Självklart full försäkring och F-skattesedel
Referencekunder: NCC, PEAB, Skanska, Svenska Kyrkan, 
Lerums Kommun, Grästorps Kommun, m fl.

Klipp ut och spara annonsen!

Starka SnöSlungor
för Små och Stora ytor

SnöSlunga St 330P
29.500:-  
Rek. ca. pRis inkl. moms

SnöSlunga St 227P
17.900:-  
Rek. ca. pRis inkl. moms

SnöSlunga St 324P
24.500:-  
Rek. ca. pRis inkl. moms

SnöSlunga St 327Pt
31.900:-  
Rek. ca. pRis inkl. moms

LIDKÖPING, Sockerbruksgatan 13  |  Telefon 0510-29898
E-post info@shmarin.se

LIDKÖPINGs & sKara skog & Trädgård

sKara, Smedtorpsgatan 1
Telefon 0511-44 14 80

40% på 
vitvaror från

30% på 
snickerier 

KÖKS-
KAMPANJ!

M5 KöKscenter
norra Metallvägen 5, stallsiken sKöVDe
e-post: info@lijo.se
tel: 0500-48 81 00  |  Fax: 0500-48 81 20
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Chokladbollar är ett genialiskt påfund när man är fikasugen. Snabb smet, 
enkla att rulla och möjliga att variera. Några liiite nyttigare än andra. 
Men alla garanterat goda menar fikaproffset Mia Öhrn.

foTo Ulrika Pousette Chokladbollar med 
krossad Daim 
15-20 st

3 dl havregryn
100 g rumsvarmt smör
2 msk socker
3 msk kakao
3 msk starkt avsvalnat kaffe
1 Dubbeldajm á 56 g, grovt hackad
eventuellt 1 krm salt

Garnering
3 Dubbeldaim á 56 g

KLASSIKER. Daim har funnits sedan 1953 och 
lyfter dessa chokladbollar med sin karamelliga 
knaprighet.

DEKORATIVT. Guldiga bollar blir ett pynt på bordet. Och i gommen med det bryta smöret. Som kan vara en 
tudelare smakmässigt. Så testa dem för att veta.

Chokladbollar med brynt 
smör och mörk choklad 
15-20 st

100 g smör
100 g mörk choklad
3 dl havregryn
½ dl socker
1 msk kakao
3 msk starkt kaffe

Garnering
2 msk kakao eller guldpulver

Smält smöret i en kastrull och värm tills 
det börjar bubbla och skumma. När det 
lugnar sig och börjar bli lite gyllenbrunt 
på botten dra kastrullen från plattan. Låt 
svalna några minuter. Bryt ner chokla-
den i smöret. Låt smälta. Värm försiktigt 
om chokladen behöver hjälp att smälta. 
Blanda ner havregrynen. Tillsätt resten 
av ingredienserna. Arbeta ihop till en 
smet. Mixa smeten i matberedare om du 
gillar en slätare konsistens på bollarna. 
Låt smeten tjockna i kylen tills den går 
att rulla. Tar mellan 30 minuter och 1 
timma. Forma till bollar och låt stelna i 
kylen. Rulla i kakao eller guldpulver före 
serveringen.

Let´s roll f avvobollar av choklad

Rawbollar med pistasch-
mandlar
20 st

175 g (ca 15 st) torkade saftiga dadlar
200 g (drygt 3 dl) cashewnötter
3 msk vanlig kakao eller råkakao
3½ msk kokos- eller rapsolja
1 tsk vaniljpulver

Garnering:
1½ dl (100 g) skalade pistaschmandlar

Arbeta ihop alla ingredienser till smeten 
i en matberedare eller med händerna. 
Låt smeten stelna lite i kylen om den 
känns för lös för att rulla. Hacka Daim till 
garneringen grovt och lägg i en skål eller 
på en tallrik med höga kanter. Forma 
smeten till bollar och rulla sedan i den 
hackade Daimen. Låt stelna i kylen. 
Hållbara mist 2.3 veckor.

Smet:
100 g jordnötssmör, gärna crunchy
3 dl havregryn
1 dl strösocker
3 msk kakao
½ dl starkt, avsvalnat kaffe
50 g rumsvarmt smör

Fyllning:
75 g jordnötssmör, gärna crunchy

Chokladbollar med 
jordnötssmör

SURPRISE. En klick jordnötssmör mitt i sätter sma-
ken på denna boll.

GLUTENFRIA. Inte heller något socker eller några 
mejeriprodukter finns i dessa goda rawbollar.

Kärna ur dadlarna och mixa alla ingredi-
enser till en ganska slät massa. Låt stelna 
i kylen om den känns för lös att rulla. 
Hacka pistaschmandlarna till garne-
ringen. Forma smeten till bollar. Rulla i 
mandlarna. Låt stelna i kyl. Förvara kall 
upp till 3 veckor.

Garnering:
1½ dl kokosflingor

Fyllning: Klicka ut 20 teskedsstora klick-
ar av jordnötssmöret på en liten bricka 
eller skärbräda klädd med bakplåtspap-
per. Ställ in i frysen 30 minuter. Smet: 
Mixa eller arbeta ihop alla ingredienser 
till en tjock smet. Låt stelna i kylen om 
den är för lös att rulla. Ta en klick av 
smeten och tryck in en bit fryst jordnöts-
smör i mitten. Forma till en boll och rulla 
i kokosflingor. Låt stelna i kylen. 
Hållbara 2-3 veckor. EGEN ELLER KÖPT. Självklart kan du använda

färdig kladdkaka istället.

Kladdkaka: 
100 g smör
2 ägg
2 dl strösocker
2½ dl (150 g) vetemjöl
4 msk kakao
1½ tsk vaniljsocker
½ krm salt
smör och ströbröd till formen

Smeten:
½ dl starkt, avsvalnat kaffe
knappt 50 g rumsvarmt smör

Kladdkakebollar Garnering:
2 dl kokosflingor

Kladdkaka: Smörj, bröa en form med löstag-
bar kant, ca 22 cm i diameter. Smält smöret. 
Vispa ägg och socker. Tillsätt smöret. Blanda 
i mjöl, kakao, vaniljsocker, salt. Vispa till slät 
smet. Grädda i 200 grader i 10-15 min. Låt 
svalna helt. Smet: Smula sönder kakan. Till-
sätt kaffe och smör. Arbeta ihop till en smet. 
Låt stelna i kylen om smeten är för lös att 
rulla. Garnering: Sprid ut kokosflingorna i en 
ugnsform. Rosta i mitten av ugnen 5-10 min 
i 200 grader tills de fått lite färg och doftar 
gott. Rör om ibland. Låt svalna. Forma bollar. 
Rulla i flingorna. Låt stelna i kylen.
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BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA
Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar, 
presenningar och mycket mer!
Välkomna till Cramo i Skövde
Kylarvägen 5, Hasslum
Tfn. 0500-469790

För en bra dag 
på jobbet.

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

www.cramo.com

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se
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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!

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

november 2017 november 2017

elvisp
Electrolux ESM3300 
med bunke

Julpris 499:-
ord pris 799:-

Julpris 499:-
ord pris 899:-

strykJärn       
Electrolux 
EDB-6150

Julpris 499:-
ord pris 889:-

Grytset
Funktion

Electrolux Home Mariestad
Nygatan 16, 542 30  Mariestad
Telefon: 0501-64450
ÖppETTidEr: Måndag-fredag 10 – 18  |  Lördag 10 – 16  |  Söndag 11 -15

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

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80
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Paul har en 
klingande hobby

De gånger Paul ställt ut sina egen-
byggda gitarrer brukar det snabbt 
bli trängsel. Alla vill kolla in 

verken. Ändå började det hela mest av en 
slump.
– Min son fällde ett stort körsbärsträd. 
Några år senare undrade han om jag kun-
de göra en Telecaster-kropp av virket.
Så blev det och ytterligare en till den andre 
sonen.
– Sedan ville barnbarnen också ha gitar-
rer.
Därmed var det igång. Hittills har det 
blivit tolv gitarrer och flera ligger på lut i 
Pauls verkstad i olika byggstadier.
– Att bygga dem är en intressant utmaning 
för det är så oerhört viktigt med precisio-
nen.
 Förutom körsbärsträ har det blivit in-
strument av valnöt, bok och ask plus en 
verkligt udda kombination.
– Valnöt och plast. Jag fick en bit som blev 
över och gjorde en gitarr av den.
Resultatet blev spektakulärt - en randig 
och delvis transparent gitarr.
– Jag har en bit till kvar och funderar på 
att då göra en gitarr med inbyggda lysdi-
oder som blinkar när man spelar. Det blir 
tillräckligt med styrström från mickarna 
för att aktivera dem…
 Viktigast av allt för soundet är träet i 
gitarren.
– Många tror inte det för ”det är ju elgitar-
rer”. Men faktum är att träet är helt avgö-
rande och halsen är speciellt viktig. Den 
står för 70 procent av ljudet. Därför måste 
den vara perfekt inpassad i gitarrkroppen. 
Min egen gitarr är byggd helt i körsbär, 
även halsen. Det ger en mjuk och varm 
ton. Ask ger ett betydligt vassare ljud.

Sedan avtalspensionen år 2000 har 
det varit full fart för Paul Andersson i 
Östra Tunhem. Han har förvandlat sitt 
och hustrun Kerstins hus från ett torp 
på 55 kvadrat till en rymlig bostad 
på 170 kvadrat, hjälpt till med att 
bygga barnhem i Rumänien och ritat 
och byggt ett antal hus runt i trakten. 
Dessutom skapar han eftertraktade 
gitarrer.

TExT OCH FOTO  Ulf C Nilsson

Allt lyckas inte.
– Trä är levande och kan hitta på över-
raskningar. En rak träbit är inte nödvän-
digtvis rak när den blivit kluven. Inbyggda 
spänningar kan då ta över och då är det 
bara att skrota och börja om.
 En kurs i radioteknik i ungdomen har 
kommit till nytta i den här hobbyn. Paul 
har även använt sina kunskaper därifrån 
för att bygga förstärkare.
 Mallar för byggena är klassiska Telecaster, 
Les Paul och SG. Mickarna är humbuckers 
som Joce ”Killer Tone Only” Dominger i 
USA tar fram efter Pauls specifikationer.
– Jag och mina söner träffade honom på 
den stora NAMM-mässan i Los Angeles 
och gillade hans grejor.
 Nu har andra projekt bromsat byggandet 
ett tag, men ämnen finns klara i verksta-
den. En Les Paul med urfräst inre för att 
spara vikt är ett projekt på tur.
– Men först ska jag göra klart nya ytter-
dörrar till verandan.
 Man skulle kunna tro att Paul alltid har 
varit snickare, men han började som 
bilmekaniker och reste senare som repre-
sentant för ett företag i Eskilstuna i många HANDYMAN. Paul med sin favoritgitarr med tillhörande ver    anda, Han har byggt båda själv.  – Huset var från början ett 55 kvadratmeters torp, men med åren har det vuxit till 170 kvadrat, berättar han.

GREPPET. Att få rätt rundning på greppbrädan är 
en konstart i sig. Paul har byggt en specialvagga 
där han kan ställa in olika rundningar vid bearbet-
ning av gitarrhalsarna.

HANDGJORT. ”The Goldfinger” har Paul döpt denna 
skapelse till. Även det specialdesignade fodralet är 
en egen kreation.

Faktaruta:
Den som vill se mer om Paul och hans 
gitarrer hittar honom på Facebook 
under: 
Paul Andersson Custom Guitars.

GårdVilla&
november 2017

KLANG. Det har blivit en hel del skapelser genom åren, men favoriten är denna Les Paul-modell helt i 
körsbärsträ. En Les Paul utan Les, skulle man kunna säga.– Träslaget är viktigt och körsbär ger en mjukare 
och varmare ton åt soundet.

år på över tjugo länder och utbildade me-
kaniker i att rikta krockade bilar. Sen blev 
han arbetsledare och tekniker på Samhall i 
Falköping fram till pensioneringen då han 
började bygga hus på allvar.
– Jag växte ju upp på en bondgård och där 
fick man lära sig att både snickra och laga 
maskiner redan som liten grabb.
Och musiken?
– Jag spelade i många år trumpet och bas 
i en brassband orkester. Men jag har ännu 
inte lärt mig spela gitarr. Det har däremot 
mina söner och barnbarn som gärna tar 
hand om gitarrerna jag bygger!

PÅ GÅNG. Ännu en gitarr i vardande - en Telecas-
termodell helt i askträ.

EFFEKTFULLT. Valnöt och plast ger en intressant 
effekt, inte minst i motljus.

20 www.gardochvilla.se 21www.gardochvilla.se
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Contura 
596T Style

Ord.pris 29.900:-

JUST NU 27.900:-

SPARA
2.000:-

Contura 
556 Style

Ord.pris 19.900:-

JUST NU 17.900:-

SPARA
2.000:-

KAMPANJ!

SKORSTENS-
RABATT

2.500:-

Öppet:
mån-tors 14-18
fredagar 14-17

Vallgatan 48 Skara
0511-146 64
www.awwskara.com

ORTOPEDISKA INLÄGG EFTER AVGJUTNING
• För dig som tränar, går och står mycket och önskar komfort och stabilitet
• För dig som vill ha perfekt passform som avlastar och fördelar tryck
• För dig som vill förebygga fotproblem såsom hälsporre, hälsprickor mm

Per Nyberg Göteborg AB
Floda station

Boka tid för kostnadsfri konsultation
Endast mottagning efter tidsbokning
Tel. 0768-86 88 65

ortopedskospecialist

®

Vi gör:
Fotoböcker

Framkallar digitalbilder
Eget digitaltryckeri

Ramverkstad
Fotoateljé

Förstoringar upp till 1 meter
Kalendrar, julkort m.m.

Speciallaminering av bilder
Bildreproduktion
Retucherar bilder

Överför all typ av spelfilmer
till DVD, HDD, USB m.m.

Nu är det hög tid att beställa
KALENDRAR OCH JULKORT

Gransikagatan 4, Skövde
0500-41 13 29

Månd–fred 10.00–18.00. Lörd 10.00–13.00
Sönd 12.00–16.00 fram till Jul

www.fotocenter.se

Hjärta set
999:-

Inkl. Hänge, 
Örhänge, Kedja 

C 1,8 42 cm

Lövhänge
799:-

Inkl. Kedja 
C 1,8 42 cm

Detta är bara ett litet urval ur 
vår kollektion Du hittar mer 
hos våra återförsäljare

Kontaktuppgifter hittar Du 
på www.norrsilver.se

Svensktillverkade 
handgjorda smycken 
i Sterlingsilver, 
designade av Norrsilver. 
Tillverkade i Skövde 
av Lundkvist Smyckesmed.

Hjärta med sten
799:-

Inkl. Kedja 
C 1,8 42 cm

Gransikagatan 4, Skövdewww.fotocenter.se

Rotegatan 3, Skövde

Österlånggatan 7, MariestadStora Torget 7A, Tibro Jula Säteri 4, Mariestad

Alla Tapeter. 
30%

Textilgolv.

20%
Heltäckande/avpassade

Gör fint hemma Kampanj v. 48

Pure. Vinylclickgolv.

329kr.kvm.

Badrumsmöbler.
Duschar, badkar mm.20%

Kakel & klinker.

20%

Färg.
20%

En lång rad av HTH:s mest populära modeller finns även som gör-det-själv lösningar som du själv sätter 
ihop och monterar. I gengäld kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens populäraste köksmärke.

*20%. Gäller ej vitvaror. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter 
och gäller tom 10/12 2017.

SPARA 
MOMSEN
på ditt nya kök från Gör 
Det Själv HTH*

Priset för köket är inklusiv skåp, sockel och handtag och exklusiv 
bänkskiva, blandare, diskbänk, belysning, vitvaror och fragt.

GRÅ KVADRAT

Ordinarie pris 27.314:-

Priset är inklusive skåp, sockel och handtag,
men exklusive bänkskiva, blandare,

diskbänk, belysning, vitvaror och frakt.

21 851:- 

HTH Skövde
Södra Metallvägen 2 • 541 39 Skövde • Tel. 500 48 58 44 • hth.se

Skövdes starkaste köksteam

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

En lång rad av HTH:s mest populära modeller finns 
även som gör-det-själv lösningar som du själv 
sätter ihop och monterar. I gengäld kan du spara 
tusentals kronor på Skandinaviens populäraste 
köksmärke.
*20%. Gäller ej vitvaror. Erbjudandet kan 
inte kombineras med andra erbjudanden 
eller rabatter och gäller tom 10/12 2017.

SPARA MOMSEN
på ditt nya kök från 
Gör Det Själv HTH*

Färger, trender och tendenser i heminredningen skiftar 
ständigt, och HTH följer med. En av vår tids nya färger är 
sand. Den dämpade färgen med rötterna i naturen möter 
på snyggast möjliga sätt de skarpa linjerna och den 
diskreta stållooken i greppspåren på VH-7. 

Förverkliga din köksdröm på hth.se och boka ett 
inspirationsmöte.

/ ATHENA SAND

SKARPA LINJER OCH 
MJUKA FÄRGER

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

Däck l Reparationer l Tillbehör
Leif Björk

PDF om det krånglar

Vinterrusta din bil!
Boka tid för däckbyte. 

Vi utför service och underhåll
Verkstadsgatan 8,
Falköping
0515-801 85
Måndag-fredag
07.00–16.30
Lunchstängt
12.30–13.30

Bosses däck_160930_Layout 1  2016-09-23  14:36  Sida 1

0515-801 85
Verkstadsgatan 8, Falköping
Öppet måndag-fredag 07.00-16.30
Lunchstängt 12.30-13.30

+
Helt ny amerikansk 

utrustning för hjulinställning!
Lämpar sig för alla slags personbilar men 

särskilt bra för gamla jänkare

OBS! Glöm inte att 
skifta till vinterhjul!

Senast 1 december, vi hjälper dig!

Vi kan
delfinansiera!

NYHET! Boka tid på nätet!
Gå in på www.bossesdack 

eller vår Facebooksida och följ 
instruktionerna!

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



Johan Stengård
Julkonsert 
Konserternas ort och datum
Flen Flens Kyrka 27 nov 19.00
Katrineholm Katrineholms Stadskyrka 28 nov 19.00
Nyköping St Nicolaikyrkan 30 nov 19.00
Eskilstuna Biografbaren 1 dec 19.00
Visby Gymnasiets aula 11 dec 19.00
Västervik Sankt Petri Kyrka 12 dec 19.00
Strängnäs Paulinska salen 15 dec 19.00
Gislaved Sv. Kyrkan 16 dec 15.00
Skövde Värsås Kyrka 17 dec 18.00
Nykvarn Turinge Kyrka 18 dec 19.00
Motala Charlottenborgs kyrka 19 dec 19.00
Vingåker Vingåkers kyrka 21 dec 19.00
Södertälje S:t Jacob Församling 22 dec 19.00

En konsert för välgörande ändamål. Kontakta ditt lokala Fastighetsbyrå kontor för 
kostnadsfria biljetter till julkonserten.  

Under konserten kommer en kollekt att samlas in som går till välgörande ändamål.                        
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