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Anita och Erik har
hittat sin dröm-
tillvaro utanför 
Varola

Trend i höst: Inred 
för att må bra

Så här kollar du 
att taket är tätt



2 3

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

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 i skaraborg. 
gård & Villa samarbetar med Villaägarna skaraborg.

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

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Av alla uppdrag, engagemang och 
plikter jag har är det ett som 
sticker ut. Mitt engagemang som 

ungdomsledare i Friluftsfrämjandet. Att få 
umgås med en grupp "tweenies" (inte barn 
och inte tonår) är speciellt. Det är spon-
tant, nyfiket och oupptäckt men ändå kun-
skap, hjälpsamhet och jajjamensan. Varje 
träff är ett äventyr och när man kommer 
hem är man trött på ett bra sätt.
Senast fick vi möjlighet att träffa Frilufts-
främjandets barnverksamhets höga be-
skyddare Kronprinsessan Victoria när hon 
och Prins Daniel vandrade genom Skara-
borg. Vi blev visade en plats och uppgift, 
sedan var det bara att vänta. Vi gjorde vårt 
under tiden. Förväntningar och tankar 
delades. Åker de limousine, -nä pucko 
dom går ju… Spänningen stiger. När de 
slutligen kommer tar de sig tid att ställa 
frågor, tittar i ögon, ser, nickar, bekräftar. 
Det är trångt, alla kommer inte fram. 

Större barn står längre bak. Han som skar 
sig fick något att berätta, han glömde att 
han hade ont när han fick frågan -men oj, 
hur gjorde du då? Det glömmer han nog 
aldrig. Vi börjar gå, en vandring tillsam-
mans. Ett följe. En prinsessa omringad av 
barn. Det är märkligt när man går bred-
vid, delar stig och tittar åt samma håll. 
Avståndet liksom minskar. En flicka håller 
en prinsessan i handen, som det vore det 
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På uppdrag med tweenies i naturen
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Nu är det dags att plantera lökväx-
terna som i vår kommer att göra dig 
varm i hjärtat när de blommar. Bäst 
resultat blir det om de hinner rota 
sig innan frosten kommer.

Njut av höstträdgården när du planterar för våren

Är man sent ute kan man täcka 
marken där man satt lökarna  eller 
knölarna med löv, halm eller något 

annat isolerande material så tränger tjälen 
ner lite senare, menar André Strömqvist 
författare till boken Odlarnas handbok.  
Tulpaner däremot kan du sätta så länge 
det går att gräva i marken. Rotar de sig 
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skaDEFrIa. bra lökar är fasta och spänstiga utan 
skador. Tulpanlöken kan ha tunika eller inte. Det 
påverkar inte kvaliteten. såvida löken inte är skadad 
på annat sätt. Ju större lök desto större blomma.

inte nu så gör de det i vår istället.
 Tre gånger lökens storlek är ett bra mått 
på hur djupt löken ska sättas. En lök som 
är 3 cm ska alltså sättas 9 cm ner i jorden.
– När man planterar lökar är det viktigt 
att de får ordentlig kontakt med jorden, 
menar André. Det räcker inte att köra ner 
spaden i jorden och vicka lite fram och 
tillbaka. Man måste göra en ordentlig grop 
och gärna luckra lite i botten för att löken 

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
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KÖKSKAMpANJ I BUtIKeN!

SVeNSK-
tILLVeRKADe 

KVALItetSBAD

Det är tio år sedan den gamla fastighets-
skatten avskaffades. Efter åratal av stort 
engagemang från Villaägarnas medlemmar 
och hårt arbete från Villaägarnas Riksför-
bund, ersattes den gamla fastighetsskatten 
med en kommunal fastighetsavgift. Skatte-
satsen sänktes och det infördes ett tak för 
avgiften. Det löste många av de problem 
den gamla skatten medförde.
– Den gamla fastighetsskatten var oför-
utsägbar och skapade stora problem för 
många hushåll. Dagens system är långt 
ifrån perfekt, men ändå en stor förbättring 
jämfört med hur det var. Småhusägare 
lever tryggare idag, säger Jakob Eliasson, 
samhällspolitisk chef på Villaägarna.
Sedan reformen 2008 har taxeringsvärdena 
stigit kraftigt. Därför betalar småhusägare 

10 år utan fastighetsskatt

idag totalt sett mer i fastighetsavgift än 
före reformen. En återgång till den gamla 
skatten skulle drabba landets småhusägare 
mycket hårt.

ENgagEraT. Villaägarna 
gläds åt tio år utan fastig-
hetsskatt i sverige.

DIrEkT. Lökarna ska 
hanteras varsamt och 
bör planteras snarast 

efter inköp.

ska kunna rota sig. 
 Lökar på rea förekommer under senhös-
ten. De är perfekta att plantera i kruka. 
Gör en lasagneplantering: Sätt de stora 
lökarna djupast, lägg på jord och sätt min-
dre lökar ovanpå. 3 lager brukar funka. 
Lite grus högst upp hindrar mögelsvampar 
på ytan. Vattna sparsamt och ställ mörkt 
och svalt. När små gulvita skott börjar sy-
nas efter ca 10 veckor är det dags att ta in 
krukan i ljus och värme. Och börja njuta 
av resultatet.

Så passa på att njuta utomhus av hösten 
som är en ljuvlig årstid både i trädgården 
och i skogen. Och vill du njuta av godaste 
pastarätten tillagad av de trattkantareller 
du plockat finns receptet på 
webb-magasinet 
www.gardochvilla.se. 

LÖkLasagNE. Lager på 
lager med olika lökar. 
gödsla och ställ svalt 
och mörkt. skydda med 
frigolit och om frostrisk 
finns. Vattnas lätt i början 
på det nya året. ställ fram 
i ljus och värme i februari.

naturligaste i världen. De större barnen får 
lättare att komma fram. Frågorna övergår 
till små samtal. Stigen smalnar och följet 
dras ut, prinsessan och barnen försvinner 
bortåt och vi tappar kontakt med några av 
barnen. När vi återsamlas frågar jag hur 
det var. 
Fick du prata med Kronprinsessan? 
-Jaa och jag fick en selfie. 
Vill du se?

– Ändå finns det politiker som önskar 
fastighetsskatten tillbaka. Vi följer denna 
fråga noga för att hindra en sådan utveck-
ling, säger Jakob Eliasson.
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Skriv för hand så blir 
det lättare att minnas

MEMorEra. Handens rörelser påverkar hur mycket 
vi minns när vi skriver.

Fint    sex

Planera för ett jobb-byte

Det visar Folkuniversitetets Mitt-i-karriä-
ren Barometer 2017. Och det handlar inte 
om att man inte hittar något jobb att söka 
eller tycker att konkurrensen är för hård. 
Den främsta anledningen är att man inte 
vet vad man vill jobba med, vilket 31% 
svarar.
Undersökningen visar också att många 
svenskar (43%) inte har något mål med 
yrkeslivet. 37% känner sig oinspirerade 
och 42% anser att det är svårt att hantera 
arbetsbelastningen. 

karrIÄrbYTE. Folkuni-
versitetets Mitt-i-karriären 
barometer visar att intres-
set för att byta jobb hos 
40 och 55-åringar har ökat 
successivt de senaste åren. 
10 % fler vill byta jobb 
jämfört med 2013. Men till 
vad är frågan? karriärplan 
behövs.

Gyllene 
ordning och 
reda

FÖRVARINGSKORG. H&M Home.

■  Att skriva för hand med penna istället 
för på tangenterna gör att du minns bättre. 
Det visar forskning från Universitetet i 
Stavanger. 36 personer i åldrarna 19-54 år 
skulle komma ihåg en lista med ord efter 
att ha skrivit dem på tre olika sätt. Orden 
skrevs antingen för hand med penna eller 
på tangentbord för dator eller platta. Bäst 
på att minnas listan var de som skrev för 
hand. Orsaken? Det kan handla om sämre 
fokusering vid digital skrift. Mer split 
vision eftersom tangentbordet tvingar 
hjärnan att dela uppmärksamheten mellan 
tangenternas bokstäver och de som växer 
fram på skärmen. Källa svt.

71% av svenskarna i åldern 40–55 år 
vill byta arbetsgivare eller yrkesroll. 
Endast 13% söker dock aktivt nytt 
jobb. Den främsta anledningen är att 
de inte vet vad de vill jobba med.

HANDDUKSHÄNGARE. 
H&M Home.

HATTHYLLA. Nordal.

– Livet är för kort för att ha tråkigt på 
jobbet. Faktum är att det är ganska lätt 
gjort att sätta upp mål för karriären och 
göra en plan för hur man når dit. Man 
behöver lära sig att känna efter, strukture-

ra upp och få syn på mönster. Sen brukar 
kraften att förändra komma av sig själv, 
säger Charlotte Hågård, karriärcoach och 
föreläsare på Folkuniversitetet Stockholm. Black edition

Broadway – med 
svarta munstycken

81 990 kr
Ord pris 112 585 kr

 

Priset på Broadway Black edition inkluderar trappa, ozon, startkit kemikalier, förvaringslåda för kemikalier och två lyxiga handdukar.

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

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

Special         Special         

editionedition   

Black edition
Broadway – med 

svarta munstycken

81 990 kr
Ord pris 112 585 kr

Priset på Broadway Black edition inkluderar trappa, ozon, startkit kemikalier, 
förvaringslåda för kemikalier och två lyxiga handdukar.

Priset på Vector21 V77L White edition inkluderar, tvåstegstrappa, locklyft,  
två lyxiga handdukar, förvaringslåda för kemikalier, extra ledbelysning,
fullskummad, två pumpar, inlinesystem för bromin och mineraler, startkit för 
kemikalier, V.O.L.T. massagesystem. 

White edition
Vector 21 V77L

156 990 kr
Ord pris 189 265 kr

Amerikanska glas�berpooler  
och spabad sedan 1958

www.nordiskakvalitetspooler.se

B A DA  U T E  Å R E T  R U N T 
I  38 O VA R M T VAT T E N  I 

D I T T  MA R Q U I S  S PA B A D
– Varför nöja dig med det näst bästa?

Hitta din närmaste åter-
försäljare på vår hemsida

nordiskakvalitetspooler.se 

Våra produkter finns bland annat
i välsorterade Coloramabutiker.

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Tarkett Bäckaskog.
F I N N S  E N D A S T  H O S  C O L O R A M A

Tarkett Bäckaskog. 14 mm. Ekgolv 3-stav. 
Ord pris 379:-/m2.

279:-
KAMPANJPRIS/m2

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Tarkett Bäckaskog.
F I N N S  E N D A S T  H O S  C O L O R A M A

Tarkett Bäckaskog. 14 mm. Ekgolv 3-stav. 
Ord pris 379:-/m2.

279:-
KAMPANJPRIS/m2
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TExT Marie Pallhed
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FÖRVARINGSKORG. H&M Home.

ROCKHÄNGARE. 
Nordal.

SKOHYLLA. Madame stoltz.
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här
frisör

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

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

anno
1995

.se
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Smart Förvaring 3300
Adress: Hammarsmedsgatan Mariestad
Telefon: 0702-74 23 24
Epost: mariestad@smartforvaring.nu
Sajt: www.smartförvaring.se

Uthyrning av förrådsplatser i Mariestad 

123 förråd finns i nyrenoverade lokaler och storlekar 
från 2 upp till 18 kvadratmeter

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

Gilla oss på

Facebook!

 

Ring för kostnadsfri offert 0511-215 15 

- 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

Altaner, utbyggnader, inglasade uterum, 
fasader och tak mm

M5 KöKscenter
norra Metallvägen 5, stallsiken sKöVDe
e-post: info@lijo.se
tel: 0500-48 81 00  |  Fax: 0500-48 81 20

ÖPPET 
mån-frE 10-18
lÖr 10-15

Kom in och ta del av 
vår Kökskampanj!
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Huset från 1887 hade sett bättre da-
gar och med sina tinnar och torn 
såg det inte ut som något annat 

ute på landet. Men Erik och Anita såg 
potentialen.
– Fördelen med att det inte var renoverat 
var ju att vi kunde forma det som vi ville. 
Visserligen läckte taket, men stommen 
var frisk och vi hade redan från början 
bestämt att gå varsamt fram och behålla 
den ursprungliga stilen, säger Erik.
Det krävdes flera försök innan de hittade 

När stadsborna Erik och Anita Boij 
köpte sitt gamla hus utanför Varola 
var de mentalt förberedda på att det 
kunde bli en mardröm. Taket läckte, 
huset var orenoverat sedan 50-talet 
och var snett och vint.
– Men det blev en riktig drömkåk 
istället och det är underbart att bo 
här, berättar de.

ÄrVT. – Vi har nästan inte köpt några möbler alls, 
utan det mesta är arvegods från våra respektive 
släktingar. Det är trevliga minnen, berättar anita 
och Erik.

TINNar & TorN. kyrkobyggare Hallander tog sannolikt inspiration från stadsvillorna i Hjo när han 1887 
byggde detta till sig själv. 1994 köpte anita och Erik boij drömhuset.

Anita och Erik Boijs hus

TExT ocH FoTo Ulf C Nilsson

Läckande renoveringsobjekt  blev drömkåken

VarLIgT. Det mesta av 
det genuina är var-
samt renoverat. bara 
linoljefärg med naturliga 
pigment används - och 
i tyget på köksdörren 
finns hela färgskalan som 
använts samlad.

VaTTENbLÄNk. Tre dammar, en med guldfiskar, 
sätter sin prägel på trädgården. – Erik kommer från 
bohuslän och jag från Tranås intill sommen, 
så vatten ville vi ha, berättar anita.

VackErT. Varken fruktträd eller rosor ville växa här. 
Men sedan anita och Erik gick med i Trädgårds-
amatörerna fick de många värdefulla insikter och 
idag dignar tomten av trädgårdsprakt.

gosIgT. I makarnas 
sovrum är det dämpad 
och mörkare färgsätt-
ning som gäller. Hunden 
Frodo är hemtam här, 
för han gillar bäst att 
sova mellan husses och 
mattes kuddar.

en plåtslagare som ville ta sig an jobbet.
– Vi hittade en från Hjo som visste precis 
hur han skulle göra. Det finns ju många 
hus i den här stilen där, säger Anita.
 Med taket på plats började de ta itu med 
alla rum invändigt. Hela tiden med grund-
tanken att inte ändra för mycket på grund-
konstruktionen som ju stått pall i över 100 
år. Vedpannan är utbytt till en pellets-dito 
och kakelugnarna är satta i funktionsdug-
ligt skick.
– Men de eldar vi bara i för mysfaktorn. 
I bottenvåningen har vi dragit in vatten-
buren golvvärme. Trossbotten var ganska 
dålig, så när vi rundade av jobbet invän-
digt med ett helt nytt kök så lade vi in 
golvvärme när vi ändå hade allt upprivet. 
Vi vill ju ha modern komfort även om 
huset är gammalt. 

 Stommarna i köket är från IKEA, men 
all köksinredning har en snickare gjort 
på plats. Huset är ju med ålderns rätt 
tämligen skevt, så det funkar inte med 
standardlösningar.
– Speciellt inte eftersom vi valde att 
behålla skevheter. Alternativet hade varit 
att göra en genomgripande justering av 
hela huset. Men vi ville behålla husets själ 
och då får det luta lite. Det hör liksom till, 
säger Anita.
 Genomgående har tidstrogen linoljefärg 
med naturliga pigment använts, både in- 
och utvändigt.
– De har en mjukare och mer behaglig 
färgskala, säger Erik.
God hjälp med målandet hade han av sin 
pappa som ju varit yrkesmålare.
En större förändring gjordes 2011 så de 
byggde till en inglasad veranda vid köket, 
men alla fönster och även dörrarna är 
utförda i ”rätt stil” av kunniga snickare, 

TrÄDgÅrDsENTUsIasT. afrikas blå lilja trivs lika 
bra som anita boij i Varola. Huset liknar inget annat 
i trakten.

Huset uppfördes 1887 av kyrkobyg-
gare Hallander - som bland annat 
byggt Vretens kyrka. Då det skulle 
bli hans egen bostad ville han skapa 
något extra och tog inspiration av 
stadsvillorna i Hjo som byggdes 
under samma epok. Därför blev 
skapelsen med sina tinnar och torn 
inte lik någon annan ute på landet. 
boytan är 180 kvadratmeter.
att anita och Erik hamnade här 
berodde på att de flyttade till en 
lägenhet skövde 1988 och sedan 
ville ha en egen villa. De letade 
länge och under tiden fick de tips 
om detta udda hus. När de 1994 tog 
en titt fastnade de direkt.

rENoVEraT. köket hör till det som sist renoverades. 
Då fick det en total makeover och försågs bland 
annat med bänkskivor av bohus-granit från Eriks 
gamla hemtrakter.

så intrycket är att den funnits med ända 
sedan början.
 I trädgården har det hänt ännu mer. 
Där det tidigare var en vanlig gräsmatta 
hittar man idag prunkande växtlighet, tre 
dammar med tillhörande vattenfall, en 
japansk zen-gård, vedeldat badkar och fler 
myshörnor att bara njuta i sommartid.
– Vi började med att göra fel. Att plantera 
en fruktlund i framsidans magra sandjord 
och pinnmo gav ingen utdelning och 
rosengård fungerade inte heller. Det finns 
ju en anledning till att det nästan inte syns 

några fruktträd alls i omgivningarna här, 
säger Erik.
Men medlemskap i Trädgårdsamatörerna 
gav nya insikter och idag är deras trädgård 
en frodig oas.  Att dahlior hör till Eriks 
favoriter kan ingen ta miste på. Kant-
stensinramade grusgångar vindlar mellan 
rabatterna.
– Sådana var vanliga förr och vi kunde ju 
se spår efter sådana även i vår trädgård, så 
man kan säga att vi återskapat även den 
detaljen, säger Anita.
Och dammarna med sitt porlande kom-
penserar för bristen på öppet vatten i 
trakten. Här har Erik och Anita skapat sin 
drömtillvaro.
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Cirkelbanornas tid är här. För aldrig 
tidigare har ordet loop märkts så tyd-
ligt som just nu i trendspaningarna 
som gäller säsongens inredning.

TExT Marie Pallhed

Loop är en rörelse i cirkel. Som när ett 
förbrukat material kan återanvändas 
i ett nytt.

– Det händer mycket när det gäller ma-
terialutveckling, säger Elin Frendberg på 
Swedish Fashion Council. Det behövs. År 
2050 räknar man med att endast hälften 
av världens bomullsbehov kommer att 

HÖsTTrEND. Inredningsinspiration finns här och nu hela tiden. Trendspanarnas uppgift är 
att sortera strömningarna och se mönster och teman. Några teman i höst finns med från 
tidigare. andra känns nyare. som temat raw Luxury spunget ur symboler, ockultism, det 
som skaver och mystik. Med svart och grått som bas. En trend som andas aningen förfall.

Feel good är budskapet i 
säsongens inredningstrender

kunna tillgodoses. Så det gäller att hitta 
nya material och få in de existerande i nya 
loopar.
 Trenderna handlar om att vi ska må bra. 
Känna oss bekväma i oss själva, i våra 
kroppar och i möblerna vi använder.
– Formspråket är mjukt och omslutande 
och stimulerar känslan att må bra.
Vilket märks också i materialvalen. Det 
taktila sinnet ska få sitt.
– Vi vill bli berörda av materialen med 
känseln. Läder är ett exempel men också 
teddybjörnslika ytor finns med liksom ull 
och trä. Känslan är behagligt generös och 
ger uttryck för den nya lyxen – att må bra.

Trendguide för den nyfikne
Sweden fashion Councils 3 trender bygger på 
de influenser som ett internationellt research-
team samlat in och sammanställt för hösten och 
vintern 2017-2018.
• Body Comfort. I sökandet efter livskvalitet och välmå-
ende skapar vi interiörer som stimulerar våra sinnen. Nyck-
elord: Lek med proportioner, vattenfrågor, sammetslikt, 
naturligt, bekvämt, bio-tech.
• Raw Luxury. Ett mörkt, hantverksmässigt och mystiskt 
tema. stor fascination av material och process. Med 
ockulta förtecken. Nyckelord: Elegant hantverkskänsla, 
geometrisk asymmetri, nya svarta, holistiskt, stramt.
• Creativity. Inspiration från det vardagliga. allt handlar 
om vad vi gör med de förutsättningar som ges. Nyckelord: 
E-avfall som material, demokratisk design, anodiserad 
metall, vardagliga ting, ready-mades, pulverlackat.

HÖsTENs MaTErIaL. keramiken 
tar mer plats säsongen som 
kommer. gärna med lite taktil 
yta, skrovlig eller med finish 
som känns på annat tydligt sätt.

rÅ LYx. Petrolblått som accent till det svarta, dova färgerna i 
trenden som bubblar av mystik och hackers. Metaller som oxideras 
eller patineras.

coMForT. Inredningens fokus i 
höst ligger på att stimulera våra 
sinnen.  Mjuk och bekvämt som 
ger en trygg känsla. Naturinslag 
av trä, jute och rotting.

LooPar. Återbruk är kreativa 
lösningar. Det syns i inrednings-
trenderna. skräp för någon är 
design för en annan. Fokus på 
kreativitet med funktion.

HarMoNIskT. Färgernas inspi-
ration kommer från hud, lera 
och bäriga toner. Materialen är 
sammet, matelasserat och foam. 
Formspråket är mjukt voluminöst.
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Fokus på välbefinnande
Höstens inredning har fokus på en inredning 
som gör dig bekväm i dig själv, i din kropp och i 
din möbel. Nyckelord är omhuldande, harmoni 
och tryggt.
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Sventorp Rävstorp 5, Skövde • Telefon 0500 -42 50 40 
Besök vår hemsida för mer information fribergsfritid.se

Finansieringspartner:

FRIBERGS FRITIDSCENTER
BENGTS HUSVAGNAR I SKÖVDE 

byter namn till 

Vi byter namn. Men vi erbjuder samma fina produkter och hälsar er välkomna att besöka oss i 
Rävstorp. Vi säljer nya husvagnar från Knaus, Weinsberg och Tabbert samt husbilar från Ci och 

Weinsberg. Givetvis har vi ett välfyllt lager med begagnade fordon. 

NYA 

MODELLER

 INNE NU

Med oändliga möjligheter. 126 olika byggdelar. 
Finns i flera olika träslag och färger. 

Fri montering och möblering!

KAMPANJ 
15–30/9

15%

Fristående butik med unika produkter

Ramstorpsvägen 2, Tidaholm  |  Tel. 0502-714 81

www.mobelkop.se
Fri hemleverans inom 6 mils radie Tidaholm

Vardagar 09.30-18.00  |  Lördagar 09.30-13.00 
Lunchstängt 13.00-14.15 

BYGGBART HYLLSYSTEM!

Värdecheck

1500:-
När du köper en soffgrupp för minst 10 000:-  

får du 1500:- att handla andra varor för. Handlar  

du för minst 20 000:- får du två värdecheckar.

Gäller hela soffsortimentet 15-30/9. Kan ej kombineras med andra rabatter.
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MaTErIaLVaL. – generellt är betongpannor tätare än 
tegel men båda fungerar utmärkt. Tegel håller längre 
men det är papp och läkt som brukar ge sig först.

Första prio när du ska renovera är ett tätt tak
Handen på hjärtat: Byter du hellre kök 
än tak? Fullt förståeligt men kanske 
inte helt smart. Åtminstone inte 
om du inte riktigt har koll på takets 
status. För smygläckage kan ge stora 
skador.

Scenariot är dock inte ovanligt. I 
många hem prioriteras interiören 
framför husets skal. 

– Det är lättare att lägga sin energi på sa-
ker man upplever nära sig varje dag, säger 
Per-Anders Bergström på Smetak.se. Jag 
känner igen mig själv i det. Det kan vara 
intressantare att googla fram exakt rätt 
grill än att googla på sin pension.
 Husets tak behöver kollas varje år, spe-
ciellt efter vinterns härjningar. Och det 

TExT Marie Pallhed 

sE UPP. att vara husägare kräver sina renoveringar. som att byta tak exempelvis. – Ett takbyte är värdebeständigt och ökar många gånger värdet på ett hus, säger 
Per-anders bergström på smetak.se. Viktigt dock att se till att den som gör jobbet kan sin sak och aldrig lämnar taket annat än tätt. Inte heller under själva monte-
ringen av det nya taket.

graNNsaMVErkaN. gå samman med grannarna om ni är flera som behöver byta tak. Priset går ofta att 
pruta på tack vare takfirmans samordningsvinster.

■  Välj ett helt taksystem när du ska byta tak. Du får då komponenter som passar 
    bra ihop. ofta en förutsättning för garanti. I ett nytt tak brukar följande kom-
    ponenter ingå: takpapp, läkt, takpannor, nockpannor, fågellist vid takfoten, 
    fotplåt som för vattnet ner i rännan, skyddsplåt, fasadplåt vid utbyggnader, 
    stos och andra tätningar vid genomföringar, tätningslist mellan tak- och 
    nockpannor.

■  se till att byggnormen och säkerhetskrav uppfylls.

■  Väljer du proffs för takbytet - se till att garantier finns, helst på varumärkesvå. 
    Då har du garantier även om takentreprenören du anlitat försvinner. Viktigt att      
    du skriftligt får del av entreprenörens egenkontroll. Dessutom ska företaget ha      
    ansvarsförsäkring. Upprätta skriftligt avtal. Mall finns på omboende.se. 
    betala inget i förskott. Undersök företagets kompetens, gärna via referenser.

■  Passa på att se över rännor och stuprör när ändå ställning finns byggd 
    runt huset. se till att plåtarbetena görs professionellt. 

Rör och rännor 
I vården av taket ingår hängrännorna. 
rännorna bör rensas varje år så att 
de blir fria från löv och annat skräp. 
se till att stuprör kopplade till dag-
vattenledningen har en renstratt som 
kastar ut löv och annat. och har du en 
renssil som ligger uppe i själva rännan 
så släng den omedelbart. Den bidrar 
istället till att hängrännan svämmar 
över.

”Fakturan 
på bristande 
exteriört 
underhåll 
kommer 
förr eller 
senare”

Tänk på det här om nytt tak

september 2017
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TÄTT. Det absoluta tätskiktet på taket är takpappen 
och inte takpannorna.

INVEsTErINg. Minst 30 år 
håller ett nytt tak.

LÄckagErIsk. – Det vanligaste ställena där läckage 
inträffar är vid genomföringar t ex vid avloppslufta-
re, takfönster eller takkupor, säger Per-anders.

sÄkErHET. använd 
godkända byggnads-
ställningar och gärna 
säkerhetslina.

finns särskilt kritiska ställen som man bör 
uppmärksamma.
– Takpannorna ska vara hela, alltså helt 
utan sprickor. Pappen - takets tätskikt 
- måste vara intakt. Det kollar du där 
pappen är mest utsatt: Lyft på några 
pannor närmast takfoten. Uppe på taket 
ska tätningar vid genomföringar checkas. 
Exempelvis vid avloppsluftare, takfönster 
eller takkupor. Se också till att mossa på 
takpannorna tas bort. Mossa binder fukt.
 Generellt bör ett tak hålla 30 år eller mer. 
Men det finns tak som håller längre. Och 
tak som inte alls håller länge.
– En del hus som byggdes på -70/-80-talet 
har dåliga underlag t ex oljehärdad maso-
nit istället för råspont och takpapp. Dessa 
ligger i riskzonen för takläckage liksom 

hus med en viss typ av tegelpannor som 
blir mycket porösa efter ett tag. Hus med 
dold vind är också i riskzonen då taket 
inte kontrolleras så ofta inifrån.
 Det luriga med takläckage är att de stora 
skadorna uppstår av de små dropparna. 
Och skador som orsakats av vatten utifrån 
t ex genom tak ersätts inte av försäkrings-
bolagen enligt Villaägarna.
 – Vatten som sakta droppar ner i isole-
ring kan ge mögelskador och röta i 
takstolar och annat trä. Sådana skador 
är sällan enkla att åtgärda.
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29-30 sept 
1 okt
2017

RACLETTEKVÄLL
Fredag i vår Restaurang

Tid: från 18:00 Pris: 295 kr/person inkl ett glas 
dryck/vin/öl/alkoholfritt. 

Boka bord 0515-71 72 35  OBS! Max 35 personer 
– först till kvarn!

OST- OCH 
DELIKATESSBUFFÉ
Lördag 10-00 söndag 10-16

Pris: 155 kr/person exkl dryck. DROP-IN

Utanför butiken
Lördag 16-22
 

BIL-BIO :)

VISNING OSTKÄLLAREN
Fredag 18-22 • Lördag 18-00

ca 20 miniuter • Tillverkning/injicering av whiskycheddar, 
provsmakning mm • Ord pris 50 kr/p • Under konst-

natten FRI ENTRÈ • Start hel och halv timme •  
Max 20 personer per visning.

Konst
Glada kossan visar ko-misk 
ko-konst • Inga-lill Ljung 
visar akryl.

Öppettider Fredag 10-23* • Lördag 10-01* • Söndag 11-16 
 *Restaurangen stänger 1 tim tidigare

OSTPARADISET I FALKÖPING

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

Gilla oss gärna 
på Facebook!
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Tak & fasadtvätt

SKARA / LIDKÖPING
renafastigheter.seTel. 0735-063122

DAGS FÖR HUSVÅRD?
Takrengöring & behandling

Underhållstvätt & tvätt inför målning av fasad 

Taksäkerhet - Kvalitet - Miljö

Kostnadsfri offert!

september 2017 september 2017

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

HÖSTEN OCH VINTERN 
NÄRMAR SIG! 

Kom in och låt oss kolla 
över dina vinterdäck

Vi kan
delfinansiera!

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

eller vår Facebooksida och följ 
instruktionerna!

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

FÅ 2.000:- RABATT PÅ HUSQVARNA 545/555 FX/FXT, 535 
FBx VID INBYTE AV DIN GAMLA FUNGERANDE RÖJSÅG.

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

2000:- I INBYTE

INBYTES-
KAMPANJ!

  
RÖJSÅG 545/555 FX/FXT, 535 FBx
FRÅN

7.900:- 

  
HUSQVARNA 

ALKYLATBENSIN 
2-TAKT 

  
HUSQVARNA 
ALKYLATBENSIN 
4-TAKT

NYHET!

FÅ 2.000:- RABATT PÅ HUSQVARNA 545/555 FX/FXT, 535 
FBx VID INBYTE AV DIN GAMLA FUNGERANDE RÖJSÅG.

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

2000:- I INBYTE

INBYTES-
KAMPANJ!

  
RÖJSÅG 545/555 FX/FXT, 535 FBx
FRÅN

7.900:- 

  
HUSQVARNA 

ALKYLATBENSIN 
2-TAKT 

  
HUSQVARNA 
ALKYLATBENSIN 
4-TAKT

NYHET!

FÅ 2.000:- RABATT PÅ HUSQVARNA 545/555 FX/FXT, 535 
FBx VID INBYTE AV DIN GAMLA FUNGERANDE RÖJSÅG.

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

2000:- I INBYTE

INBYTES-
KAMPANJ!

  
RÖJSÅG 545/555 FX/FXT, 535 FBx
FRÅN

7.900:- 

  
HUSQVARNA 

ALKYLATBENSIN 
2-TAKT 

  
HUSQVARNA 
ALKYLATBENSIN 
4-TAKT

NYHET!

RamiRent äR 
din lokala 
maskinut-

hyRaRe

Bäckaskogsvägen 17,  541 34 skövde
tel: 0500-44 63 80  Fax: 0500-41 12 74

www.RamiRent.se

Öppettider: 
Måndag-fredag 
06:45-16:00

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



Visst ser den risig ut, men jag har 
lagt krutet på insidan, säger han. 
Till senaste säsongen hade Claes 

lättat den rejält och ett par kilo till har 
rosten tidigare tagit hand om.
 I klassen där Claes tävlar ska det vara 
originalmotorn och dito växellådan kvar 
under huven. Men man får trimma så 
mycket man vill, bara motorvarvtalet inte 
går över 2 700 och bara en turbo används. 
Det finns mycket att fila på ändå. Tur-
botrycket i hans BM 810 är nu 5,5 bar och 
originalmotorns 147 hästar är nu närmare 
800. 
- Till i år hade jag lättat den så att jag 
kom ner en viktklass, Tidigare var det 
5,7-tonsklassen som gällde.
 Nu kör han i både den och i 4,4-tonsklas-
sen och högen med segerpokaler väx-
er. Fast man kan ju undra lite hur det 
kommer sig att han lägger ned så mycket 
tid och pengar på ett så pass kortvarigt 
nöje som att köra 100-meterslöpor några 
gånger om året?
– Visst, körtiden blir maximalt 15 minuter 
per säsong, men livet börjar vid 5 bar! 
Sekunderna vid ”full pull” mår man bra.
 Då är det ursinniga krafter han hanterar 
och tekniken är viktig. Det handlar om 
att bygga upp maximalt turbotryck innan 
man drar iväg med den allt tyngre släden 
på släp och samtidigt hålla koll på trycket 

Traktorpulling är en udda sport som 
växer allt mer. I Gate finns Claes Fran-
zén som sopar banan med de flesta. 
Hans supervässade Volvo BM 810 
rensar prisbord i tävlingar över hela 
södra Sverige. 

Livet börjar vid 5 bar

TExT ocH FoTo Ulf C Nilsson

DokUMENTEraT. claes kan inte låta bli att reta 
konkurrenterna. På sidan av sin Volvo bM 810 har 
han noterat vilka han har spöat i olika tävlingar 
genom åren.

och motortemperaturen.
– Efter 100 meter är motorn på smältgrän-
sen. Ändå har jag en nerkyld glykolbland-
ning som håller minus 10°C i intercoolern 
vid starten.
 Mycket har hänt med den uttjänta 
jordbrukstraktor av 1979 års modell som 
han köpte 2011. Förutom större turbo 
har den fått centrifugalkoppling - ”Ju mer 
jag gasar, desto mer drar den” - och ny 
dieselpump. De två tillskotten kostar ett 
par löningar om man som Claes vill ha det 
allra bästa. Topparna är portade, kammen 
vässad och förbränningsrummen i kolvar-
na omgjorda. För att bli lättare är skivorna 
i bakhjulen av aluminium.

TÄVLINgsINsTINkT. Det var pappa bengt som lät claes testa på traktorpulling för 17 år sedan.
– Då var han bara tolv, men kom tvåa, berättar han.

HETT. Inredningen är spartansk. Det viktigaste att 
hålla koll på är turbotrycket och motortemperatu-
ren. Efter ett drag är motorn på smältgränsen.

DokUMENTEraT. claes 
kan inte låta bli att reta 
konkurrenterna. På sidan 
av sin Volvo bM 810 har 
han noterat vilka han har 
spöat i olika tävlingar 
genom åren.

UPPsVINg. Med den lilla 
originalturbon leverera-
de 5,4-litersmotorn 147 
originalhästar. Nu är de 
bortåt 800.

VINNarE. Ett urval av alla prispokaler som claes har 
samlat på sig. Nästan alla är förstapriser.

 Annat går inte att lätta på, för det krävs 
en 10 mm plåt över växellådan som skydd 
ifall den sprängs. Sidoplåtar på motorn 
finns också för att skydda publiken vid 
motorsprängning. Dessutom förstärkning-
ar så att traktorn inte går av under de in-
tensiva sekunder den presterar långt mer 
än den ursprungligen konstruerades för.
 Hur började det hela för Claes, kan man 
undra?
– Tja, jag började med att trimma mo-
peden, sedan gårdens traktor och sen 
spårade det ur. Det här är ju inte någon 
billig sport att hålla på med precis.
Men den växer - bara runt Hjo och Tibro 
finns åtskilliga aktiva - och tävlingstillfäl-

lena blir allt fler. När han började för sex 
år sedan fanns det tre tävlingar han kunde 
delta i. Nu är de runt tio. Fast det började 
ännu tidigare för Claes del då hans pappa 
Bengt uppmanade honom att delta med 
gårdens traktor i en lokal tävling.
– Han var tolv år då och var redan van fö-
rare. Claes kom tvåa den gången, berättar 
Bengt.
 Han hjälper till vid mekandet och Claes 
sambo har förlikat sig med hans hobby. 
Till vardags jobbar Claes som lastbilsre-
paratör, men gillar att skruva på fritiden 
också.
– Det är kul att se vad man kan åstad-
komma.

MEsT UTE. Den här 
maskinen är inget man 
direkt önskar ha som 
garagegranne. Det blir 
snabbt rökfyllt när mo-
torn morrar igång.

TVENNE. båda gårdens traktorer är av samma 
märke och modell. Pålitliga dragare, men den claes 
köpte och byggde om hade gått många år i snös-
vängen. Den gör skäl för devisen ”In rust we trust”.

LJUDkraFT. Med ett vrål släpps hästkrafterna lösa. och vad gäller utsläppen finns inget fusk med värdena.
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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

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!

september 2017 september 2017

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

SKARA, Smedtorpsgatan 1
Telefon 0511-44 14 80

LIDKÖPINGS och SKARA 
Skog & Trädgård

KRAFT OCH PRESTANDAMOTORSÅG 445E
Stark allroundsåg för dig som värderar 
professionell kvalitet.

MOTORSÅG 550 XP
Utvecklats för professionella skogs-
arbetare och kunniga markägare.

 

 3.990:-
   ORD. REK. PRIS 6.000:- INKL. MOMS

 

 6.990:-
   ORD. REK. PRIS 8.500:- INKL. MOMS

45.7 cm³ • 2.1 kW • 5.1 kg 50.1 cm³ • 2.8 kW • 4.9 kg 

MOTORSÅG 435
Lätt och effektiv allroundsåg som är 
både enkel att starta och manövrera. 

 

 2.990:-
  ORD. REK. PRIS 4.200:- INKL. MOMS

40.9 cm³ • 1.6 kW • 4.2 kg 

MOTORSÅG 445E
Stark allroundsåg för dig som värderar 
professionell kvalitet.

MOTORSÅG 550 XP
Utvecklats för professionella skogs-
arbetare och kunniga markägare.

 

 3.990:-
   ORD. REK. PRIS 6.000:- INKL. MOMS

 

 6.990:-
   ORD. REK. PRIS 8.500:- INKL. MOMS

45.7 cm³ • 2.1 kW • 5.1 kg 50.1 cm³ • 2.8 kW • 4.9 kg 

MOTORSÅG 435
Lätt och effektiv allroundsåg som är 
både enkel att starta och manövrera. 

 

 2.990:-
  ORD. REK. PRIS 4.200:- INKL. MOMS

40.9 cm³ • 1.6 kW • 4.2 kg 

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

Skövdes starkaste köksteam

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

gör-det-själv lösningar som du själv sätter ihop och monterar. 
I gengäld kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens 
populäraste köksmärke.

Förverkliga din egen köksdröm
i din lokala HTH-butik och på hth.se

Modellen Sense är tillverkad
av MDF och ytbehandlad med
slitstark lack som är enkel att 
rengöra. De stilrena spåren i 
luckorna ger en modern och 
samtidigt klassisk känsla. Med 
Sense skapar du en avslappnad 
och trevlig stämning i ditt kök.

26 655:-
Bänkskiva 3 192:-

  KOM IN SÅ HJÄLPER VI 
 DIG MED NYTT DRÖMKÖK, 
BILLIGARE ÄN DU TROR!

Priset för köket är inklusive skåp, sockel och handtag och exklusive 
bänkskiva, blandare, diskbänk, belysning, vitvaror och frakt.

En lång rad av HTH:s mest populära modeller �nns även som

Hög tid att tänka 
vinterdäck! 
alltid hos oss bilservice och 

reparationer – av alla märken!

Remy Hirschberg

Vi förstärker med två erfarna servicerådgivare  – Remy Hirschberg och Kåre Olsson, som tillsammans 

Kåre Olsson

Kåre Olsson

Johan Günthner

Johan Günthner

Du känner oss redan som Skövdes mest 
kompletta däckverkstad. Men det är 
bara början! Vi har erfarna och kunniga 
servicerådgivare och mekaniker som är 
välkända för Skövdebilister med 
höga kvalitetskrav. 

välkommen till oss på Skövde Bilringar! 

BOka däckBYte
inFör SOMMaren!

Öppet mån–fre 7–18 • 0500–414 414
du hittar oss på Servicevägen 5 (rydsrondellen) 
och på skovdebilringar.se eller kundservice@skovdebilringar.se  

DAGS FÖR  VINTERHJUL 

HOTELL!

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

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

däck • FäLgar • däckHOteLL • SERVice För de FLeSta BiLMärken 
reParatiOner • ac-arBeten • SLÄcker BeSiktningStvÅOr 

 välkommen till vårt anrika däckhotell!

Johan Günthner

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
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Lina Nertby Aurell och Mia Clase har fokus på rätt tarmflora. De skriver om 
mat som stärker immunförsvaret och som motverkar kronisk inflammation. 
Här recept på tre soppor som gör gott i kroppen i höst.

TexT Marie Pallhed  |  FoTo Ulrika Ekblom

Arméns grönkålssoppa
4 portioner

1 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 liter lantbuljong
200 g färsk grönkål
2 cm ingefära
½ citron
1 msk kallpressad kokosolja
salt
nymalen svartpeppar

TarMFLoraParTY. Frossa i goda grönsaker fulla av 
fibrer och antioxidanter.

PsYkosoPPa. Mat för hälsa. Forskning visar att goda bakterier och fibrer inte bara får vår tarmflora i balans 
utan även får oss att må bra mentalt.

Psykosoppa 
4 portioner

Soppa
500 g jordärtskockor
½ purjolök
1,3 liter lantbuljong
400 g blomkål
2 päron
2 tsk torkad timjan
en skvätt tryffelolja (frivilligt)
salt, nymalen svartpeppar

Rostad svartkål
80 g svartkål
½ msk olivolja
1 krm salt
valfri färsk ört t ex bladpersilja

Slaget om tarmen påverkar din hälsa

Snabb chilisoppa med 
tomat och kokos
4 portioner

2 salladslökar (med blast)
2 cm färsk ingefära utan skal
2 vitlöksklyftor
½–1 röd chili
1 stjälk citrongräs
800 g tomater
1 förp kokosmjölk (400 ml)
1 msk tamarisoja
saften från 1 lime
3–4 dl vatten
1 kruka koriander 
(spara lite till garnering)

■  Även i år ökade samtalen till Bris under 
sommarlovet. Det vanligaste samtalsäm-
net var psykisk ohälsa. Och trots att det 
var sommarlov handlade många samtal 
om skolan. Exempelvis om nervositet, 
ångest eller rädsla inför skolstarten, men 
också om stress och betygshets.
– När barn inte känner sig trygga i skolan 
så får de inte det sommarlov de behöver 
och har rätt till. Barn berättar att det är 
svårt att slappna av och vila vilket påver-

Många unga hör av sig 
om psykisk ohälsa

PrEss. skolpressen 
tynger under hela 
lovet, säger Magnus 
Jägerskog, bris.

VarsaMT. Tomater innehåller antioxidanten lykopen, 
den enda antioxidanten som mår bra av att värmas.

kar deras mående, säger Magnus Jäger-
skog, Bris generalsekreterare.
Bris vill att regeringen utreder hur kursbe-
tyg i gymnasiet påverkar barns välmående.

■  Hjärnforskning visar att levnadsvanor 
har stor betydelse för att lära sig bra i sko-
lan. Tillräckligt med sömn, regelbunden 
fysisk aktivitet och varierad kost är viktiga 
faktorer. Sömn behövs för att minnet ska 
fastna. Tonåringar 14-17 år bör sova 8-10 
tim/natt, skolungdomar i åldern 6-13 år, 
9-11 timmar. 20 minuters motion varje 
dag är bra för arbetsminnet. Hjärnan gillar 
regelbundna måltider och jämn energini-
vå. Skapa goda rutiner kring läxläsningen. 
Skippa mobilerna. Repetera upprepade 

Så hjälper du barnen att lära sig mer i skolan
gånger kort efter inlärningstillfället. 
Fortsätt repetera med glesare 
intervall. 
Källa: Hjärnfonden.
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Barn i växelvis boende 
är mindre stressade
■  Det är större risk att barn som bor 
enbart hos den ena föräldern upplever hög 
stress, jämfört med de barn som bor väx-
elvis hos båda föräldrarna efter en separa-
tion. Detta oavsett om föräldrarna bråkar, 
eller om barnet kommer dåligt överens 
med någon av föräldrarna. Det visar en 
studie från Stockholms universitet.
– Förklaringen kan ligga i att barn som är 
borta större delen av tiden från den ena 
föräldern förlorar resurser i form av släkt, 

I skoLaN. Påverka barnens 
inlärning genom att ha 
bra rutiner hemma.

sEParEraD. barn som 
bor hos enbart ena 
föräldern oroar sig 

för den andra.

vänner och pengar. Tidigare forskning har 
också visat att barn kan oroa sig för den 
förälder de träffar sällan, säger Jani 
Turunen, forskare i demografi.

Tvätta och dela jordärtskockor och 
purjolök. Låt puttra i buljongen tills de 
blir mjuka. skär bort de grövsta bitarna 
av svartkålens stam, strimla bladen. Mas-
sera med olja och salt. rosta i 100° 40 
min. Dela blomkål och päron. Häll över 
buljongkoket i en mixer tillsammans 
med resten av grönsakerna och timjan. 
Mixa soppan slät. smaka av med salt, 
svartpeppar, ev. några droppar tryffelol-
ja. Värm varsamt. Häll upp, ringla ev. över 
lite tryffelolja. Toppa med svartkålen 
eller bara någon färsk ört.

Ett varierat intag av grönsaker är en av 
nycklarna till en framgångsrik tarmflora. 
Du ska med andra ord inte äta samma 
saker dag ut och dag in. Våga testa nya 
saker. Tarmfloran är inte som en bil som 
bara går på en sorts bensin. olika bakte-
rier gillar olika fibrer, och du kan blanda 
hej vilt utan att motorn skär sig. 
gör soppan så här: skala och hacka lö-
ken. Låt den puttra i buljongen tills den 
blir mjuk. Ta av från plattan och låt den 
svalna lite. Häll buljongen och resten 
av ingredienserna i en mixer och kör. 
Det ska inte bli en helt slät soppa utan 
den blir godast med lite tuggmotstånd. 
smaka av med salt och peppar.

Lägg allt, förutom koriandern, i en mixer 
och kör tills soppan ser krämig ut. Tillsätt 
ev. mer vatten beroende på hur tjock du 
vill ha den. Lägg ner det mesta av korian-
dern (inklusive stjälkar) och pulsa ett par 
gånger. Häll över i en kastrull och värm 
försiktigt på svag värme. 
Toppa med färsk koriander. 
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Följ oss på facebook.com/gustafebil

Öppet vardagar kl. 9-18 under augusti

F.o.m september öppet även lördagar kl. 10-14

www.gustafebil.se

Truvegatan 5, Lidköping • 0510-48 81 97

Hammarsmedsgatan 30, Mariestad • 0501-646 10

Kaplansgatan 34, Skövde • 0500-44 48 88

Badhusgatan 28, Vara • 0512-326 51

  

1Tillval. 2OnStar-tjänsterna kräver aktivering och tillhandahålls i mån av mobiltäckning och tillgänglighet av OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter testperioden. För mer information se opel.se/onstar. Bränsle-
förbrukning blandad körning 4,3-8,7 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 112-199 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. 3Erbjudandet 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.

 

 

Det är dags att vidga vyerna, se världen med nya ögon och 
möta helt nya Insignia Sports Tourer. Den exklusiva 
utmanaren som är designad efter dagens drömmar och 
framtidens visioner. Ta ditt förnuft till fånga men behåll gärna 
dina förstklassiga begär – kom in och provkör. 
Välkommen till nya Opel.

• Klassledande LED Matrix-strålkastare

• Intelligent fyrhjulsdrift och 8-växlad automatlåda1

•                           24 timmars nödsamtalstjänst2  

• 3 års service, assistans och garanti ingår3

Tysk teknik för al la

Nya Opel

ÖPPET HUS 2 SEPTEMBER
INSIGNIA

Insignia Sports Tourer

fr. 237 900 kr

Öppet Hus  lördag 2/9 kl. 10-14 och söndag 3/9 kl. 12-15

september 2017

 

GOD Jul! 
Känns lite tidigt kanske?

Kolla ändå redan nu
våra julbordsannonser!

Jul på Wrågården
Julbord och fest med tradition.

– Varmt välkommen med din bokning 0515-310 14.

Kombinera gärna med konferens,  jakt- och skyttesimulator,
 julölsprovning eller bisonsafari

www.wragarden.se

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

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

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

Knistad
julbord 2017

Boka idag på www.knistad.se
alt. 0500- 49 90 00

FLÄMSLÄTT STIFTS- OCH 
KURSGÅRD 
540 17 LERDALA
INFO@FLAMSLATT.SE
Telefon: 0511-304 40   

SÖNDAGAR
19 nov - 17 dec

Traditionellt svenskt julbord inkl. dryck 

425:-/person

20
17Flämslätt 

julbord  
Kvälls-
julbord 
lördag 9 dec



Byt till ett 
grönare 55+ boende 
i Södra Hentorp,  Skövde

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

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

3 rok med insats från 1 732 000 till 1 973 000 kr
Månadsavgift  från 4 559 till 4 791 kr
Ring 0500-48 10 85

Träffa oss på:

i Skövde 22-24
september


