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Hösten är den bästa
tiden för trädgårdsjobb

Tidstypiska detaljer på
coola Scootermuseet

i samarbete med

Gård &Villa

augusti 2019

Trötta hjärnor behöver aktivitet
VEGANSKT. Produkter för veganer har blivit populärt på senare tid. Klimatfrågan är en het debatt
där allt fler väljer bort kött och går över till en
vegetarisk kost.
TREND NU. Allt fler konsumerar antistressprodukter. Försäljningen av hälsopreparat som är rogivande och
ger fokus har ökat markant de senaste fem åren.

Minns du dessa matoch hälsotrender?

H

älsokedjan Life firar 25-årsjubileum och har kartlagt
de starkaste trenderna nu
och då. Deras slutsats är att
vegetarisk kost och stress gör
att allt fler konsumerar B12 och antistressprodukter. En trend som förväntas
hålla i sig och växa sig starkare. Kosttillskott anpassade för veganer förutspås bli
en het trend framöver.
Men trender kommer och går, inte minst
inom mat och hälsa. Men vilka hälsotrender har dominerat de senaste 25 åren?
LCHF, raw food och bowls är några
exempel som utmärker sig.
1990-talet
• Kosttillskott som gör dig smal var poppis
på 90-talet. Produkten FatBlocker L112
hamnade på̊ löpsedlarna och blev en
storsäljare med väntelista i flera butiker.
2000-talet
• Runt millennieskiftet var detox på̊ allas
läppar. Det handlade om att hjälpa kroppen

Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirationsoch nyttomagasin för människor som
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om
att leva och bo i hus.
Och roar, inspirerar och förenklar för
husägare.
Gård & Villa samarbetar med
Villaägarna Skaraborg.
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att driva ut gifter och slaggämnen som inte
hör hemma i kroppen. Och kanske också
tappa ett kilo eller två̊.
• Lågkolhydratkosten LCHF – low carb
high fat – etablerades i Sverige och gick
som en löpeld genom landet. Många
hakade på trenden att äta lite kolhydrater
och mycket fett och vittnade om snabba
viktnedgångar.
• Raw food – växtbaserad mat som inte
hettas upp till mer än 42 grader – blev
ett begrepp. Men idag finns inte längre så
många strikta raw foodanhängare.
• Spikmattan blev, efter en redan uppåtgående försäljningskurva, årets julklapp
2009. Den ansågs ge avslappning, smärtlindring och få användaren att sova bättre.
2010-talet
• Hälsodrycker slog igenom med stor kraft.
Fermenterade kombucha började bryggas
i Sverige och Hollywood-kändisar som
Madonna och Rihanna klunkade en annan
av 2010-talets hälsodrycker – kokosvatten.

För annonsering kontakta:
Marknadsansvarig i Skaraborg
Uno Hufvudsson: 0708-56 11 99 eller
uno@gardochvilla.se
Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se
Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

TRENDER FRÅN FÖRR. LCHF, raw food och bowls
är bara några exempel som utmärker sig bland
årtiondenas mat- och hälsotrender.

• Allt fler började äta glutenfritt. 2013
rapporterade de australienska forskare som
larmade om faran med gluten att de hade
fel, men många människor hävdar att de
mår bättre utan gluten och fortsätter att äta
så.
• År 2013 hade försäljningen av laktosfria
produkter mer än tiodubblats sedan 2005.
Andelen svenskar som är laktosintoleranta
var dock konstant. Men eftersom låglaktos
fick en hälsostämpel ville allt fler undvika
laktos.

Källa: Life

Svenskarna är trendkänsliga och snabba på att prova nya hälsoidéer
och dieter. Just nu är vi extra taggade på vegetarisk kost och
att på olika sätt hålla stressen borta.

S

å lägger vi ännu en sommar och
en semester bakom oss. Även om
den inte liknade förra årets så var
det tydligen en rekordsommar.
Rekordmånga svenskar semestrade i Sverige och rekordmånga gjorde besök
på museer.
Om förra årets sommar lämpade sig för
lata dagar på stranden tills tristessen rann
ur öronen så kanske ändå den här sommaren har varit mer semester trots allt. OK,
nu är det många som undrar om jag ramlat
när jag cyklat eller har otur när jag tänker
men jag tänker så här. Anledningen till
att vi har semester är för att vi ska orka
jobba… lite tråkigt tänkt men det hela gick
liksom ut på att få ut mer av arbetskraften
över tid. Lite som sjuklön. Ett kanske inte
helt kul tankesätt men ändå.
Innan industrialiseringen fanns i princip
inte semester. Dåtidens arbetare hade en

helg under hösten när man bytte arbetsgivare (läs gård) och i exempelvis Grebbestad firas fortfarande "Råssjölördagen"
eller "rå själv" som det egentligen betyder.
Nu for jag lite från ämnet så tillbaka. Man
hade semester för att vila upp kroppen
från det slitsamma jobbet. Men idag är det
många som inte blir fysiskt trötta av sina
arbeten utan psykiskt trötta. Hjärnan fattar
tyvärr inte detta. Den får signalen "trött"
och svarar med passiv vila. Trötta muskler
behöver vila, punkt slut. Trötta hjärnor
däremot behöver allt annat än passiv vila.
Hjärnan vill ha variation, syre och aktiv
vila. Det är därför du blir pigg när du
kommer hem efter en snabb promenad
eller ett löppass även om du var "trött"
när du kom hem från jobbet. Det funkar
lika bra med variation som utgångspunkt.
Man kommer hem psykiskt trött och
drar på sig snickarbyxorna.

Layout och grafisk form:
Reko Reklam, Lennart Danling
Följ oss på www.gardochvilla.se
Vi finns även på
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redaktör
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Ansvarig utgivare:
Uno Hufvudsson
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se,
Postadress: Gård & Villa,
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde

Så nästa gång du kommer hem från jobbet
och känner dig trött tänk "aktiv vila" istället för "passiv" och till nästa år tänk på
att en aktiv semester kanske är den bästa
återhämtningen.
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Inred med ny färg på väggarna i höst

FALL FÖR DET
VACKRA SOM
NI FÖLL FÖR
VARANDRA

och Karolina fyller i.
– Trenden går ju från svala nyanser till
varma. Från grått till beige.
10 kulörer är helt nya i paletten som
lanseras och de presenteras tillsammans
med ytterligare 10 nyanser från tidigare
kollektion.

Inredning får aldrig bli
tråkigt

Naturen inspirerar i
höstens dukningar

■ Det anser ByOn och gör allt för att visa
det i höstens nya inredningskollektion.
Ledorden har varit modigt, starkt och
lekfullt och resultatet blir en färgstark höst
hos ByOn. Poppig koboltblå blandas med
terrakotta, matta ytor mixas med blanka
och formerna är både raka och kurviga.
Djärvhet och balans är inspirationen, kraftfullt och lekfullt är visionen.
– För oss finns det en viktig regel – inredning får aldrig bli tråkigt. Tvärtom
ska det skapa lust och nyfikenhet. Bli en
förlängning av vårt egna personliga uttryck,
säger Beatrice Lindgren, inköps- och konceptchef på On Interiör med varumärkena
ByOn, Vakinme, och Victorian.

■ Naturen tycks också denna höst stå för
en stor del av inredningstrenderna. Höstkollektionen på Indiska färgas av botaniska element där en stor dos är hämtad från
naturens miljöer. Inredningen fokuserar på
känslan av skördefest och allt som hör den

Foto Caparol

Känner du för att måla om hemma? Gå ifrån det vita och förändra din stil
hemma. Och så vågar du inte riktigt. Testa då inredningsinspiratör Karolina
Karlssons tips.
■ – För att våga måla med mer färg kan
du börja med att måla en vägg, säger hon.
Lev med den ett tag, och om du känner att
du gillar den så målar du även resterande
väggar.
Karolina har tillsammans med sina inredningskollegor på Sköna Hem - Charlotte
Pettersson och Marie Wärme - varit med i
valet av nyanser till Caparols färgpalett för
höstens inredningsmålning.
– Säsongens kollektion har fler varma och
krämiga nyanser än tidigare, men alla har
den där svärtan som är signifikativ för
Caparol by Sköna hem, säger Marie Wärme

SAMVERKAN. Sköna Hem och Caparol sätter tillsammans färg på hösten inomhus.

till. Vackra krukor, ljuslyktor och vattenkannor tillsammans med porslin i mustiga
färger. Också Rusta har fokus på naturen i
sin höstdukning. Med stengods, munblåst
glas och detaljer i trä hoppas man hjälpa
konsumenterna att hitta sin naturlook på
det dukade bordet såväl till vardags som
till fest. Nu introduceras också Rustas egen
rustik servis i grått och midnattsblått stengods.

DESIGN
NYHET

/ NORDIC SPIRIT NATUR EK/FOCUS VIT
Upplev NORDIC SPIRIT i din lokala HTH-butik, där du alltid kan diskutera
din köksdröm med våra köksexperter. Du kan också se mer på hth.se

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

Foto Malin Cropper

ORGANISKT. Indiska satsar på naturnära med
mustiga färger och organiska mönster i höstens
inredningskollektion.

augusti 2019

VACKRARE TRÄDGÅRD MED

MUR FRÅN HEDA

TIDLÖS LOOK. I höst satsar Rusta på en stilren och
klassisk dukning med naturkänsla.

BEKÄMPA TRÅKIGHETSFAKTORN. Ju mer vi blandar
i material och färger, desto mer personlig blir
inredningen.
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■ I juli 2014 blev det tillåtet att sätta
upp så kallade Attefallshus utan bygglov
på sin tomt. Huset fick då vara max 25
kvadratmeter och endast byggas som ett
komplement till ett redan existerande hus
på tomten.
Nu har regeringen beslutat att öka på den
tillåtna ytan för Attefallshuset till 30 kvm.
Vilket man hoppas kan skapa förutsättningar för komplementbostadshus och
bostäder med högre boendekvalitet. Enligt
plan ska regeländringen träda i kraft
den 1 mars 2020. Källa Svt.
www.gardochvilla.se

Foto Enkelrum

Foto By On

Nu kan Attefallshusen
bli större

STÖRRE. 30 kvm istället för 25 i Attefallshuset ger
möjlighet till andra planlösningar, hygienutrymmen, kök och allt det som man behöver.

www.gardochvilla.se
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Fem känslomässiga
behov för att känna
sig hemma

Foto Ikea

■ Ikea undersöker regelbundet levnadssituationer i sin globala undersökning Life at
Home Report. Genom svaren i den senaste
undersökningen har företetaget identifierat
fem känslomässiga behov kopplade till att
må bra och känna trivsel hemma.
De fem känslomässiga behoven för att
känna sig hemma är:
• Att känna tillhörighet: Att leva med en
grupp människor som accepterar dig för
den du är, i ett hem som speglar vem du är.
• Att känna ägandeskap: Handlar om en
känsla av att ha kontroll över ytan och
platsen du bor på, oavsett boendeform.
• Att känna säkerhet: Handlar om att
känna sig trygg och grundad, inte om låset
på dörren.
• Att känna sig bekväm: Att känna sig
avslappnad och nöjd i sin omgivning.
• Att känna avskildhet: Att ha kontroll
över var och hur du kan koppla ner och
reflektera.
– Behoven är universella, men spelar olika
stor roll beroende på var man befinner sig
i livet, säger Tori Newman, inredningschef
IKEA Sverige.

TRIVSEL. Skapa hemkänsla genom att inreda efter dina känslomässiga behov.
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Träffa oss och ta del av årets fantastiska
nyheter på Elmia Husvagn Husbil den 11-15/9
i Jönköping. Ni finner oss i monter D01:42,
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Här kan du använda
ditt cashback card!

Sventorp Rävstorp 5, Skövde
Telefon: 0500-42 50 40
Hemsida: fribergsfritid.se

Hellströms Färg AB

Gustav Adolfs gata 53, 541 45 Skövde
Tel. 0500-412210
Öppet 9-18, lörd. 9-15, sön. 10-15

KÖK OCH GARDEROBER SOM ÄR
ANPASSNINGSBARA I MÅTT OCH UTSEENDE SÅ
DET HARMONISERAR MED HUSETS
ARKITEKTUR, OCH AV BÄSTA KVALITÉ.
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Skövde Stadsteater
torsdag 17 oktober
kl 19.30
TV-inspelning

Frihet pa vag
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25%

rabat

t

extraöppet
Utemiljö & Handelsträdgård AB

Tel 0505 - 300 75
www.gardochvilla.se

7-8/9 och 14-15/9
lördagar 9-15
söndagar 10-14

Info@ lindhom e .nu •• 070-813
07 0-813 19
19 07
07 •• Timmersdala
Tim m e rs dala
Info@lindhome.nu
www.lindhom e .nu
www.lindhome.nu

www.gardochvilla.se
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VÄLKOMNA

Denna
dag får
alla kunder
15% på ett
köp och vi bjuder
på äppelkaka
och kaffe

PÅ HÖSTFREDAG
13 sept 9,30-19,00

Kryssboll

fr

39:-

odlad i Mariestad

Alunrot

49:-

odlad i Mariestad

15

år!

Upp till

30%

rabatt**

Stor kryssboll

79:-

fr

S:t Paulia

29:-

fyller

på kök &
förvaring!

Sentens Kust design ljusgrå

Våra Sentenskök är Svanenmärkta,
svensktillverkade och har
25 års funktionsgaranti.

Ljung

fr

LJÖMÄRKT
MI

29:-

3 31- 0 0 7

stor Cyklamen

59
:Dags
att sätta
höstlökar!

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

electrolux Home Mariestad
ORT Adress 0, 123 45 Stad
Nygatan
16, 542 30 Mariestad
Telefon: 0000-13456
email@electroluxhome.com
telefon:
0501-64450
Måndag - Fredag
10.00-18.00
Lördag 10.00-15.00
Söndag 10.00-15.00

www.facebook.com/homeort

Just nu kan du prova utvalda dammsugare, småelsprodukter
och vitvaror hemma i 100 dagar.
Är du inte helt nöjd får du pengarna
tillbaka. Läs mer:
electroluxhome.se/100dagar

Öppettider:

måndag-fredag 10 – 18
lördag 10 – 15
söndag StÄNGt

**Erbjudandet gäller Sentens köks- och förvaringsserie. Kök: Gäller vid köp av kök för minst 70.000 kr. Förvaring: Gäller all förvaring, oavsett pris.
Gäller vid köp i fysisk butik 12 augusti - 25 september 2019. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

www.ctc.se

Upplev friheten med CTC!
När du väljer CTC får du en av Sveriges
bästa värmepumpar, en proffsig installation
och många bekymmersfria år framöver.
Ny teknik, ny design och otroligt låg ljudnivå gör CTC EcoAir 600M-serien
till några av Sveriges bästa luft/vattenvärmepumpar! Bergvärmepumpen
CTC GSi har dessutom lanserats i en större modell, perfekt för den stora
villan eller flerbostadshuset. Läs mer på www.ctc.se

Kreativt trädgårdsliv
vid foten av Kinnekulle
* GSi Energieffektivitetsklass i värmesystem (skala A+++ till G)
** EcoAir Energieffektivitetsklass i värmesystem med inomhusmodul (skala A+++ till G)

Förrådsgatan 45
542 35 MARIESTAD
0501-716 60
www.bad-varme.se

VÄRMEPUMPAR

Från svunna dagar då brukssamhället Hällekis var synonymt med Cementa bruk,
blommar nu en av de gamla arbetarbostäderna bokstavligen talat.
Här har Sibylle Wolf från en Törnrosalik plats skapat en öppen trädgård att njuta av.
text och foto Anita Johansson
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MYGGSÄKERT. I den stora paviljongen dukar Sibylle och
Mats gärna upp till vardags eller fest.
Här kan man avnjuta
sommarfesten utan
att bli myggbiten.

VÄGGSMYCKE.
Intill stenväggen i
skydd av väder och
vind trivs den gamla
rosen som finns kvar
från svunna tider.

INBJUDANDE. Sibylle Wolf och Mats Gustafssons fina trädgård är omgiven av olika häckväxter och ett rödmålat staket. Vid grinden växer en klätterhortensia.

P

å stigande slingrande vägar
genom bokskogen vid foten
av Kinnekulle tar man sig till
Kärrgården. Sista biten via en
smal grusväg som man inte tror
leder någonstans mer än rakt ut i skogen.
Men så helt plötsligt öppnar landskapet
upp sig och vyn över en liten pittoresk by
uppenbarar sig. Där, med fågelsång och
med sjön Vänern bakom träden hittar man
lugnet själv. På andra sidan häcken går
Kinnekulle vandringsled där naturfolk tyst
nästan majestätiskt passerar. Här mitt i allt
detta, bor Sibylle Wolf och sambon Mats
Gustafsson.
- Jag kom hit första gången 1977 tillsammans med min dåvarande man, berättar Sibylle. Men det dröjde ända till 1982 tills vi
äntligen fick köpa huset. Då hade vi nästan
gett upp för all byråkrati. På den tiden var
det svårt att få uppehållstillstånd. Man var
tvungen att bevisa att man kunde försörja
sig själv i form av fast arbete.
Under nästan 20 års tid använde de huset
som sommarstuga. Sedan fick mannen arbete på Paroc i Hällekis som sökte folk och
flyttlasset gick från Tyskland. Sibylle började som timvikarie i kommunen. Under
årens lopp avlöstes det ena arbetet efter
det andra. Det blev arbete inom vården,
handeln och till sist på förskolan.
- Ett tag hade jag dubbla arbeten, säger
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Sibylle. När jag kom hem efter en dag på
förskolan, cyklade jag vidare till butiken
på landet vid Hällekis säteri skrattar Sibylle. Men jag älskade det verkligen och huset
som var omodernt behövdes renoveras.
I den gamla arbetarbostaden bodde från
början två familjer på en mycket liten yta.
De hade var sin ingång och bostäderna delade spisstocken med var sin vedspis. Man
gissar att huset byggdes sent 1800-tal.

- Det var i princip orört och den stora trädgården var igenväxt av gräs, körsbär och
snöbär, berättar Sibylle. Trädgården fick
vänta lite då vi började renovera huset.
Det fanns ju massor att göra.
När så småningom en infiltration skulle
göras var de tvungna att gräva i trädgården.
Stora stenar grävdes upp och hamnade
lite överallt. Vad skulle man göra av alla
stenar? De blev helt enkelt startskottet för

TRÄDGÅRDSMYS. Loungegruppen bredvid badtunnan inbjuder till avkoppling. Här trivs Sibylle och Mats.

www.gardochvilla.se

den trädgård som finns idag. Man började
forma rabatter och gångar kring alla stenar
istället för att köra bort dem.
- Vi hade ingen aning om hur vi skulle
göra men vi har lärt oss på vägen, berättar
Sibylle. Vi fick röja undan mycket av det
gamla och plantera nytt allt eftersom. Sedan fick vi en ny granne som heter Hannu
Sarenström och vi blev vänner. På sin
morgonpromenad gick han åt söder utanför
vårt hus och på kvällspromenaden gick han
norrut. Det blev mycket prat över häcken
och många roliga stunder och fester ihop.
Det hela resulterade i att det blev promenader med skottkärran full av olika plantor,
som bytte trädgård. Trädgården började
ta form och de blev till slut mycket goda
växtkompisar. De håller kontakten än idag
även då Hannu lämnat sitt hus och bosatt
sig i Danmark.
- Allting har sin tid, säger Sibylle. Men det
är inte särskilt långt till Danmark. Mats
och jag var hos honom förra sommaren och
passade hans hund och katter när han var
bortrest. Det var en underbar semester för
oss.
Idag bor Sibylle i huset tillsammans med
sin sambo Mats Gustafsson. Tillsammans
fortsätter de nu renovera huset efter sina
önskemål. Även för trädgården finns det
nya planer. Badtunnan ska
flyttas närmare bastun och duschen.
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TRÄDGÅRDSRUM. Sibylle har skapat nyfikenhet i
trädgården med hjälp av rumsindelning.
Här syns det lilla växthuset.

RÖDBLADIG
SMÄLLSPIREA.
En lättodlad buske som
är tålig och snabbväxande. Bildar dekorativa
fruktkapslar efter
blomningen.

- Jag gillar väl egentligen inte trädgårdsarbete lika mycket som Sibylle, säger Mats.
Att rensa ogräs är inte riktigt min grej.
Då är det roligare att formklippa. Även
om trädgården är stor så är det egentligen
inte så mycket jobb med den. Jag gillar att
laga mat så ett större utekök står på min
önskelista.
På den stora tomten finns idag en fruktträdgård och flertalet rumsindelade ytor som
skapar nyfikenhet. En stor badtunna under
tak och en mysig loungegrupp bredvid
bildar en relax-avdelning. Mittemot står en
stor paviljong med matgrupp. Här dukar
Sibylle upp för olika tillfällen, vardag såväl
som fest.
- Det är verkligen en härlig miljö att vara
i, säger Sibylle. Vi har 10 minuter till
badplatsen och hela Kinnekulle för våra
fötter. Vi promenerar gärna och ofta, när vi
inte är ute och dansar. Förra året gick vi
till Råbäcks hamn och tillbaka.
Mats fyller i:
- Det hann bli mörkt innan vi kom hem
igen och himlen var stjärnklar. På natthimlen tränade
ett Jasplan som blev till ett
skådespel. Det var häftigt
att se. Så vi stortrivs här
på Kinnekulle.

GOSIGA BLOMMOR.
Växten ”lammöra”
har funnits i
Sverige sedan
början av
1800-talet.
Används
mest för
det mjuka
bladverket.
Här har den
gått i blom.

HÄRLIGA FORMER. Som majestätiska väsen fångas
ögat av lekfullheten bland växterna i trädgården.
Här ses formklippt Thuja såväl som solitär som
häckväxt.
KLASSIKER. Ingen trädgård utan lavendel.
Lockar till sig bin och fjärilar som är bra för
den biologiska
mångfalden.
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Så klart du ska
plantera på hösten

augusti 2019

Hösten är en perfekt planteringstid, både för dig och för växterna. – Du vinner tid och får en större planta för
pengarna redan första säsongen, säger Gunnel Carlsson välkänd trädgårdsexpert.

BEKVÄMT. Höstplantera och ge dig själv mindre jobb eftersom luftens och jordens fuktighet tillgodoser mycket av växtens behov av vatten.
Dessutom pågår kampanjer i många trädgårdsbutiker. Mer info på storaplanteringsveckan.se.
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SOM BÄST. Sortimentet av buskar, träd och perenner är faktiskt störst, bäst och vackrast på hösten. Då är årets produktion färdig i odlingsplantskolorna och kvaliteten är på topp. Växterna är fulladdade med energi, redo att snabbt etablera sig i din trädgård.

Handla dina växter hos proffs och fråga
om de tycker att dina idéer är bra. Om inte
kommer de att ge dig bättre tips som du
inte tänkt på själv.

Gunnel tipsar

Lättaste vägen till en
härlig trädgård
1. Plantera på hösten! Det sparar både
tid och pengar.
2. Inred trädgården som ett vardagsrum att leva och trivas i.
3. Prioritera växter. Det är de som gör
en trädgård skön att vara i.
4. Plantera träd, minst ett, även på en
liten tomt.
5. Rama in tomten med en vacker häck
och plantera några väl valda buskar.
6. Lekvänliga buskage, bärbuskar och
gräs att springa i gör barnen glada.
7. Handla växter hos trädgårdsproffs
och lyssna på deras råd om växtval.

Foto Micke Persson

som blir fint och trivs i grannskapet kommer sannolikt att bli fint och trivas även
hos dig.
– Men sitt inte hemma och bestäm. Ta
vara på den kunskap som fackfolk besitter.

TRÄDGÅRDSTIDER. Buskar, barrväxter, rosor, perenner, träd, klätterväxter, lökväxter – allt kan du plantera
i början av september. Rosor, lövfällande träd och buskar, klätterväxter och perenner kan du dessutom
fortsätta plantera till långt in på hösten, ända tills tjälen går i jorden.

www.gardochvilla.se

Foto Micke Persson

BRA RESULTAT. Plantera växterna på hösten så
att de nyplanterade växterna i lugn och ro kan
fokusera på att rota sig på sin nya växtplats, menar
Gunnel Carlsson, trädgårdsexpert.

Foto Lars Torstensson

Gunnel har reflekterat över att dagens
nyanlagda trädgårdar ofta är möblerade
som finrum istället för vardagsrum. Hon
hoppas att trenden snart vänder till förmån
för trädgårdar att leva i, med bärbuskar,
lekvänliga buskage och mjukt gräs till
barnen, och utan dagens överanvändning
av hårda material.
– Det finns också många unga familjer som
har slut på pengarna när hus och möbler
är betalda. Spara in på en möbel och köp
ett träd istället, säger jag då, säger Gunnel.
Trädet kommer att ge så mycket glädje och
ska gärna komma på plats tidigt. Lägger du
sedan till några fina buskar och en vacker
häck runt tomten så har du en trädgård.
Möbeln du avstod ifrån kan du köpa
senare.
När det gäller val av växter råder Gunnel
att hämta inspiration i omgivningen. Det

Foto Micke Persson

D

et är lätt att plantera på
hösten när jorden är mjuk och
fuktig, och det är bra för växterna, fortsätter Gunnel. När
våren sedan kommer finns allt
på plats, tillväxten drar igång tidigt och
den där känslan av ”wow, nu börjar det”
infinner sig utan att du behöver göra något.
För Gunnel handlar trädgård om växter
och sköna, gröna miljöer där människor
i alla åldrar, insekter och andra levande
varelser mår bra. Hon har inte mycket
till övers för stora stenläggningar i små
trädgårdar eller trädäck som täcker halva
tomten.
– Satsa istället på träd som skuggar, du kan
till och med sätta ett stort träd på en liten
tomt. Kronan fungerar som parasoll och
rumsbildare. Under den får du en härlig
uteplats.

text Marie Pallhed
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Vi köper stål och metallskrot, alltid till högsta
dagspris!
öppettider

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

Anlita alltid en certifierad

”

Välkomna till Växthuset!
Lördagen 7 september har
vi laddat butiken med
extraerbjudande!

VI BORRAR FÖR
VÄRME OCH VATTEN

Utställning
av containers

augusti 2019

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

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

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

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

• Ingen bindningstid
• Ingen startavgift
• Ingen fakturaavgift
Vi hjälper dig komma igång med
Bredband och Telefoni i fibernätet

GUSTAV ADOLFS GATA 40
0500-41 33 20

Vid beställning av telefoni tillkommer startkostnad

532 88 Skara

www.fastbit.se | info@fastbit.se | 020-37 38 00

vi kan allt om
takstolar
i trä

(intill Billinge Färg och Team Sportia)

Fastbit levererar bredband via Openbit i Skara,
Lidköping, Mariestad, Töreboda och Gullspång samt via
Öppen Fiber i Götene, Vara och Falköping

a-takstol

saxtakstol

Fackverkstakstol

ramverkstakstol

PulPet-takstol

mansard-takstol

ÖPPETTIDER: VARD. 09–19
LÖRD. 09–16 • SÖN. 10–16
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• Vi har flyttat från Skaragatan
till Traversgatan 17
(samma gata som nya Lidéns Handelsträdgård)

Besök oss också på Facebook, maila oss på info@midskog.se
eller ring Fredrik Valkvist, mobil 070-680 50 90

www.midskog.se

• Vi har upp till 30%
rabatt på markiser

Vi gör allt för din bil!

Fördelarna
är stora

Hos Bosch Car Service är din bil i proffessionella händer:

Nu kan
vi testa dieselinjektorer
commonrail
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Lindströms Bilel & Diesel AB
Släcker besiktningens 2:or

Start/generator, bytesaggregat

www.gardochvilla.se

Kylarvägen 10, 541 34 Skövde
Telefon:0500-48 60 50
E-post:info@lindstromsbilel.com
www.lindstromsbilel.com

Vi skapar bättre
villkor för villaägandet!

Telefonnummer:
0510-50150 • 0500-459800 • 0501-78700
0515-694600 • 0511-17611 • 0512-790700
www.solskyddat.se

Hyr släpkärra gratis!
För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

www.gardochvilla.se
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Åsa Axelsson
Född: 1968
Bor: I villa i Umeå
Gör: Lärare och författare
Aktuell med: Boken ”Jag lämnar
ekorrhjulet – ett liv utan lönearbete”
Familj: Man och fyra barn; 19, 16,
13 och 10 år gamla.
Intressen: Odling, hushållsarbete,
bakning och att läsa.
Framtidsplaner: Att bli självförsörjande på potatis, grönsaker och
bär. Skriva. Öppna en Bed & Breakfast
kanske. Kanske undervisa lite, men
inte heltid.

Det var givande för Åsa att lära sig sy. Hon sparade 1000 kr i månaden på att laga familjens kläder istället för att köpa nytt.

Utöver odlingen hemma på tomten har Åsa en odlingslott tre kilometer utanför Umeå centrum. Totalt blir
det 300 kvadratmeters pysslande med unga frukträd, potatis, en lång rad olika grönsaker och diverse bär.

Hon tjänade på att sluta arbeta
Efter att Åsa Axelsson drabbats av utmattningsdepression bestämde hon sig för att göra ett årslångt experiment.
Det gick ut på att hon skulle sluta jobba och sluta slösa. I sin bok ”Jag lämnar ekorrhjulet” berättar hon om hur
hon blev rikare både ekonomiskt och själsligt genom att förändra familjens livsstil radikalt.

ig helt
”Jag känner m
nt”
enkelt kompete

text Lotta Silfverbrand | foto Alexandra A Ellis

Å

sa Axelsson är fyllda 50.
Hon bor i villa i Umeå med
sin man och deras fyra barn.
Hon arbetade som gymnasielärare när hon för tre år
sedan kände att hon inte orkade längre.
Hon var stressad och utarbetad. Trots att
både hon och hennes man arbetade heltid
fick de inte ekonomin att gå ihop. Och
tiden räckte inte till.
– Vi hade varsin karriär att tänka på. Vi
hade flyttat från Uppsala till Umeå, och
pendlat däremellan, och vi hade helrenoverat två villor. Dessutom har vi fyra
barn som utövar tre aktiviteter var. Totalt
blir det tolv aktiviteter i veckan. Och till
det kommer en massa ansvar, som att
vara klassförälder och se till att läxor blir
gjorda.
16

Åsa blev sjukskriven. Men hon kände snart
att hon behövde mer tid till återhämtning
än vad försäkringskassan godkände. Därför
började hon fundera på vad familjen kunde
spara in på så att hon kunde stanna hemma
längre.
Hon inledde med att kapa familjens enorma mjölkkonsumtion. De gick från 25 till
14 liter i veckan.
– Jag fick en chock när jag räknade ut att
vi sparade över 6 000 kronor bara på det,
säger Åsa som räknat ut att barn bara behöver dricka fem deciliter mjölk per dag.
Uppmuntrad av att kunna spara så mycket
på ett enda livsmedel fortsätter hon att
dra in på saker. De börjar handla mer
second-hand och låter barnen ärva mer
kläder och prylar av varandra. De väljer
bort resor och restaurangbesök. Åsa tar
www.gardochvilla.se

cykeln istället för bilen när hon åker och
handlar. Hon introducerar grötlunch någon
dag i veckan.
Att få sin man med på noterna blev lättare
än Åsa trott. Barnen protesterade däremot
högljutt mot vissa förändingar, som att
begränsa duschtiden till max 5 minuter per
person till exempel. Men Åsa, som räknat
ut att familjen kunde spara 5000 kronor om
året på att halvera duschtiden, fann på råd.
– Jag erbjöd dem del av vinsten, 500
kronor var. När de insåg att det vi gjorde
angick även dem blev de genast intresserade av att hjälpa till.
Åsa går all in. Hon tar bättre vara på rester
när hon lagar mat och hon börjar odla bär
och grönsaker, hon börjar baka bröd, göra
eget smör, sylta och safta, lappa och laga.
– Jag köpte symaskin, startade syjunta och

sparade 1000 kronor i månaden på att laga
kläder istället för att köpa nytt. Underbart.
För att dryga ut ”inkomsterna” tog hon
också in en hyesgäst från Italien som
betalade 4 500 kronor i månaden för mat
och husrum.
– Jag kände mig som en egenföretagare.
Jag hade tagit makten över mitt liv och
bidrog ekonomiskt till hushållet. Dessutom
gjorde jag många bra saker för miljön. Det
är jag stolt över. Det känns väldigt meningsfullt.
Besparingsåret pågår alltså ett år, och
när tiden runnit ut räknade Åsa förstås ut
summan av kardemumman. Och hör och
häpna. Hennes bidrag till hushållet slutade
på 333 000 kronor, att jämföra med de
omkring 250 000 kronor hon fick in per år
efter skatt när hon arbetade som lärare.

Åsas bästa spartips
• Semestra inom Sverige, eller t o m i din egen stad
• Inför totalt köpstopp på "småprylar"
• Betala inte för barnomsorg för äldre barn om du är föräld raledig med bebis.
En 2-3-åring har det ofta bäst hemma.
• Om du har villa: Sluta renovera.
• Dra in på aktiviteter, som bio- och restaurangbesök.
Skaffa Netflix och laga god mat hemma.
• Ta med lunchlåda till jobbet.
• Handla inte efter recept. Låt mataffärernas extrapriser bestämma din matsedel.

Den största vinsten var dock inte den
ekonomiska.
– Vi fick mer tid för varandra, och för våra
vänner. Jag fick tid till att läsa och skriva.
Och alla mina stressymptom läkte. Jag
hade lidit av magkatarr i tre års tid. Jag
hade mer eller mindre konstant huvudvärk.
Jag hade migränattacker och sömnproblem.
I takt med alla förändringar bara försvann
problemen, det ena efter det andra. Idag
äter jag inga mediciner alls, och jag känner
mig hel och närvarande, säger hon.
Hon säger att boken vänder sig till alla som
går omkring med en känsla av att något är
fel trots att vi har ”allt”.
– Den kan ses som en handbok som
redogör för olika sätt att spara på men
också som ett inlägg i debatten om synen
på arbete. Den är ju en beskrivning av hur
www.gardochvilla.se

en utmattad och deprimerad kvinna hittar
tillbaka till energi och livsglädje med hjälp
av just de sysslor som i min generation
dömts ut som bakåtsträvande och icke
utvecklande.
Hon säger att hon har utvecklats massor.
– Som akademiker, med universitetstudier
och lärarjobb bakom mig, har jag, liksom
väldigt många moderna kvinnor, varit
fången i min hjärna. Jag har aldrig arbetat
med något praktiskt. Jag kunde ärligt talat
ingenting innan jag började med det här.
Nu kan jag nästan allt – odla, baka, sylta,
safta och sy. Jag känner mig helt enkelt
kompetent. Och det är en härlig känsla,
säger hon.
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Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!
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Även höst- och vintersolen
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Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten men är specialister på kök och bad.
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Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med allt från planering till färdigt kök/bad!
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www.slatteekedalssolskydd.se

PÅ ALLA PRODUKTER VID BOKAT HEMBESÖK
UPPGE ”ÄNTLIGEN” VID BOKNINGEN
PÅ ALLA PRODUKTER VID BOKAT HEMBESÖK
GÄLLER TILL 31 MAJ
Stockholmsvägen 45
”ÄNTLIGEN”
VID BOKNINGEN
54233UPPGE
Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se

*gäller vid köp av kökssnickerier för minst 75.000:-

ring och boka: 0705-62 56 40 Lasse

www.mobalpakökskövde.se

KÖK & BAD

GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

GÄLLER TILL 31 MAJ
Stockholmsvägen 45

54233 Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se
Stockholmsvägen
45 45 45
Stockholmsvägen
Stockholmsvägen
5423354233
Mariestad
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Stockholmsvägen
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Stockholmsvägen
Stockholmsvägen
5423354233
Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se
54233
Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se
Mariestad
info@slatteekedalssolskydd.se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

www.stjarnfonster.se

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se

Stockholmsvägen 45
54233 Mariestad

info@slatteekedalssolskydd.se

Stockholmsvägen 45
54233 Mariestad

info@slatteekedalssolskydd.se

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

Ni vet väl om att vi kan

serva & reparera
din bil?
Vi servar helt enligt fordonstillverkarens rekommendationer.
Vi använder alltid originaldelar eller minst motsvarande – helt enligt era önskemål.
Ring eller maila för förslag på tid och kostnad.

KONFERERA I LUGN Och RO hOS OSS PÅ FLÄMSLÄTT FLÄMSLÄTT STIFTS & KURSGÅRD
Flämslätt har en intressant och attraktiv
miljö för kurser och konferenser. Vi har
lagt stor vikt på att få rogivande hotellrum som ger våra gäster en känsla av
lugn och välmående. Vårt vandrarhem
ligger inbäddat i skogskanten för dem
som önskar enklare boende.
18

Köket på Flämslätt har ett gott matrykte,
man förädlar enkelheten i den klassiska husmanskosten med känsla & stor
yrkesstolthet som präglar kockarnas
vardag. Området har mängder av små
sjöar, kullar, ängar, åkrar och ädellövsskog vid foten av berget Billingen.
www.gardochvilla.se

540 17 LERDALA
Epost: info@flamslatt.se
Telefon: 0511-304 40

www.flamslatt.se

• Vi kan serva och reparera din BMW (vi hanterar condition based service
och mjukvara). Välkommen in så läser vi nyckeln!
• Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen
• Däckhotell och däckservice

Servicevägen 5, 541 41 Skövde · Tel 0500-414 414
kundservice@skovdebilringar.se

www.gardochvilla.se
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Entusiastpärlan på Kinnekulle
Utmed turiststråket på Kinnekulle ligger en entusiastpärla som är den enda i sitt slag i landet Scootermuséet. Tre eldsjälar och deras fruar ligger bakom skapelsen som drivs helt ideellt.

H

ittills har museet funnits i
sju år och det kommer att
finnas kvar så länge ägarna
tycker att det är kul att hålla
på.
– Tidigare hade vi öppet varje helg under
sommarhalvåret, men nu nöjer vi oss med
sista söndagen varje månad, plus bokade
besök, berättar Svante Jönsson som drog
igång det hela genom att köpa Blombergs
gamla fårhus. Det var inte helt lätt att hitta
då.
– Det var ju helt igenväxt här. Svante
ringde och berättade om sitt köp och jag
kom för att kolla in det. Först vid tredje
långsamma vändan utanför fick jag syn på
det och utan hans noggranna beskrivning
hade jag missat det helt, berättar Joakim
Smedberg som tillsammans med Dawid
Nyberg utgör trion som driver det hela.
– Och glöm inte våra fruar! De har spelat
en viktig roll, inte minst när det gäller att
inreda museet!
Därför är det heller inte något traditionellt
motormuseum där rader av fordon står hopklämda för beskådan. Allt är stilfullt inrett
med en mängd tidstypiska detaljer.
– Så det här är nog det fordonsmuseum

text och foto Ulf C Nilsson

PÅ TUR. Svante och Joakim har inte alla sina
scootrar på muséet, utan har givetvis flera att åka
på också. Det blir en hel del turer på sommaren.

som lockar störst andel damer. Vi skippade
att ta entré, för sådant brukar ju bara leda
till att gubbarna får gå in ensamma och
sedan ringer fruarna utifrån och undrar om
de inte är klar snart, säger Svante.
Istället är det fritt fram att lämna valfri donation för muséets drift och underhåll. Att
sedan scootrar, mest kända för fabrikatet
Vespa, tilltalar en kvinnlig publik med sina
ofta klara färger och vackra former, gör ju
inte saken sämre.
Även formgivarna på fabrikerna hade en
tendens att ”go bananas”, det visar inte

POPPIS. Naturligtvis ingår en extremt välrenoverad Vespa Popolino i utställningen. – Den blev populär i
Sverige eftersom den klassades som lätt mc och därför kunde köras av 16-åringar, berättar Svante Jönsson
och Joakim Smedberg.
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minst den välbevarade Maico-Mobil från
1955 som tronar som ett rymdfordon i den
tyska delen av utställningen. Det är inte
bara italienarna, med Vespa och Piaggio
som flaggskepp, som fyllde världen med
scootrar på 40- och 50-talet. Tyskarna var
också stora på marknaden med ett 40-tal
olika tillverkare.
– De tyska modellerna utmärks av lite
större hjul. Dessa var för övrigt överblivna
noshjul från jaktplan efter kriget, berättar
Joakim.
Sveriges gropiga grusvägar på 50-talet
gjorde att flera av dessa scootermodeller
hittade hit än de italienska som främst var
praktiska stadsfordon. Till och med en
Tram motorroller från den lilla och kortlivade Tram-fabriken som bara hann producera 98 exemplar innan den försvann. Det
ena av två överlevande scootrar finns med i
samlingen - intill skyltdockan Berta.
– Hon fick heta så eftersom hon kommer
från Berts nu rivna Köpstaden. Vi har
faktiskt en hel del inredning som vi räddat
därifrån i utställningen, berättar Joakim.
Över huvud taget är nästan allt i huset
återvunnet i någon form. I kafédelen härrör
det antikrostiga plåttaket från Sportcenter i
Lidköping, borden är fd tak över charkdisken i en butik i Skara, lampkåporna över
borden härrör från en gammal bandybana och fönsterväggen satt tidigare i ett
missionshus. Toabelysningen är förstås
framlampan från en scooter - komplett med
styre och allt.
För Svantes del började intresset då
han som 13-åring köpte en Crescent
2000-scooter i Axvall. Den följdes av mcscootrar och samlingen växte med tiden.
Begagnat fanns det gott om i ladorna runt
om i Skaraborg.
– När jag började samla var de billiga, men
hobbykulturen har med åren drivit upp
priserna rejält.
Joakim lockades med för 25 år sedan och
idag bidrar även Svenska Scooterklubbens
runt 1 000 medlemmar med utlånade
scootrar till muséet. Antalet besökare
börjar nu närma sig 40 000 och att förlägga
företagsevent hit - istället för traditionella
konferensmiddagar - blir allt populärare.

RETRO. Återanvändning är huvudtemat i renoveringen. Lampor från en gammal bandybana och
fönster från ett nedlagt missionshus. Från början
var byggnaden avsedd som stall för några hundra
av Blombergs får. Sedan var det militärt mob-förråd innan det i många år stod tomt och förföll.

ÅTERVUNNEN. Lite bilar i rätt anda ingår också, till exempel denna Heinkel. – Ett exempel på tidig återvinning, för överdelen var ursprungligen skyttetornet på Heinkels bombplan, berättar Joakim.

UNIK. Extremt är bara förnamnet på det här specialbygget. Sannolikt världens enda scooter med
motorn placerad på framhjulet.

TIDSTYPISKT. Fruarna har haft mycket att säga till om vid inredningen av muséet och det har bidragit till
mysfaktorn.

SCOOTERRACING. Landets mest okända motorsport? Det var tuffa tävlingar på Aspö Ring en gång
i tiden och Svante Jönsson är fortfarande regerande svensk mästare. Hans maskin var en ombyggd
Zündapp Bella -55.

LYX. Designavdelning på steroider? Maico-Mobil
MB 200 från 1955 ser tämligen utflippad ut. Helt
byggd i aluminium, så de elva hästkrafterna har
ändå bara 115 kg - plus förstås förare - att flytta på.

www.gardochvilla.se

RARITET. Det hann bara tillverkas 98 scootrar av
tyska märket Tram innan det försvann. Men ett
exemplar hittade ändå till Sverige och finns nu i
scootermuseet.
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Lagerrensning!

eller på husbilar!
Nu gör vi plats för 2020 årsmod
extremt bra priser.
till
ar
bil
mo
de
be
Ka
o
ria
Ad
ra
vå
ut
Vi säljer
ljare i Stentorp & Kristinehamn.
Kom in o prata husbil med våra sä

Vid köp av

ny

SBIL*

DEMO HU

WC IFÖ Spira med
mjukstängande lock

ia
, Multimed
Solcell, AC amera, Radio)
kk
(GPS, Bac
, Markis.
Cykelställ
värde:

5495:-

80.000:-

Lagerrensning på begagnade husbilar
gör ett sensommar klipp.

SKÖVDE Jonstorpsgatan 11, 0500-48 43 00 TIDAHOLM Industrigatan 4, 0502-123 10
Priset gäller produkt inkl. leverans, installation och ROT-avdrag. Se fullständiga villkor på
www.monterra.se

utomhus. Den är lika användbar till träd och buskar
som rabatter och trädgårdsland.
Plantjorden är kalkad och näringsberikad för att ge en

Hitachi Cirkelsåg
c6ss

MONTERAT & KLART!

FRÅN
MONTERAT & KLART!

125-7-6-X-TRA

Ny kompakt modell med upprättstående ergonomisk

Vid giltigt rotavdrag
Integrerad manuell slangrulle, Click&Clean

Vid giltigt rotavdrag

Vid giltigt rotavdrag

REJÄL QUEENBED

SKÖNA ENKELSÄNGAR

KOMFORTPAKET 2

KOMFORTPAKET

11.900:Inkl. portautomatik & fjärrkontroll
FRÅN 11.900:FRÅN 11.900:rkontroll Inkl. portautomatik & fjärrkontroll Inkl. portautomatik & fjärrkontroll
Haga plantjord 40 l

MONTERAT
&slagsKLART!
Är en mörk och mullrik jord för all
plantering

SPARA 40.200!

tillbehörsystem, 6 m mjuk högtrycksslang.
Flera olika munstycken ingår.
Patio cleaner avloppsrensare och
bilborste medföljer som
extra tillbehör.

Adria Matrix Plus 670 SLT -19

Adria Sonic Supreme 710 SC -19

Nu:

Nu:

855.000:-

(Ord. 925.200:-)

DUBBELSÄNG & TAKSÄNG

1.297.900:-

SPARA 50.000!

ÅRETRUNT BIL

SKÖNA LÅNGBÄDDAR
ÅRETRUNT BIL

4 st för

100:-

Cirkelsåg 1050 W med en
klingdiameter på 165 mm.
Cirkelsågen har ett sågdjup
vid 90 gr på 57 mm och vid
45 gr på 38 mm.

995:-

Xlnt Trall 28x120
erbjuda.
Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis
invändigt massivt furugolv och lister.
Noga utvald genom sortering i

Kampanjpris

18

Färre och friskare
kvistar och utskuret
från trädets allra bästa
delar för maximal
användarvänlighet och
funktionalitet.
NTR-klass AB sortering
G4-1 inslag av 2.

1450:-

KABE TM X740 LXL -19

KABE TMi 760 LT -18

Nu:

Nu:

1.071.997:-

Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Med reservation för felskrivningar, ändringar och slutförsäljning.

ÖPPETTIDER:
Måndag-Torsdag 10.00–18.00
Fredag
10.00–17.00
Lördag
10.00–14.00
Söndagar – se annonser
och hemsida.
Tibro0504-125
30

90
ägen 10, Tibro0504-125
Hörnebovägen
30
10, Tibro0504-125
Hörnebovägen
30
10, Tibro0504-125 Hörnebovägen
30
10,
/lpm
BUTIKEN
BUTIKEN
FÖR
FÖR BÅDE
BÅDE
PROFFS
PROFFSOCH
OCHKONSUMENT
KONSUMENT
Mån-ons, fre 06.30-17.00
Mån-ons, fre 06.30-17.00
Mån-ons,
fre
06.30-17.00
Mån-ons, fre 06.30-17.00
Hantverkaregatan 38, Stenstorp
www.xlbyggtibro.se
tors 06.30-18.00
tors 06.30-18.00
tors 06.30-18.00
Hörnebovägen
10, Tibro 0504-125 30
Bodalsvägen 2, Kristinehamn
S OCH KONSUMENT
BUTIKEN
FÖRsåBÅDE
PROFFS
OCH KONSUMENT
FÖR BÅDEMån-fre
PROFFS
OCH KONSUMENT
06.30-17.00,
lörd09.00-13.00
09.00-13.00 • www.xlbyggtibro.se
Priserna
gäller
långt lagret
räcker. Reservation
motBUTIKEN
felskrivningar.
lörd
09.00-13.00
lörd 09.00-13.00
lörd
www.xlbyggtibro.se
www.xlbyggtibro.se
22
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1.245.000:-

(Ord. 1.295.000:-)

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Passa på

nu rensar vi våra
begagnade fordon.
Välkommen in!

Annons_Erikssons_248x372 mm Annnons fritidsbilagan Kristinehamn.indd 1

www.erikssonshusvagnar.se

www.gardochvilla.se
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VI ÖPPNAR
HEL
ÖPPNAR
HELT
VIVIÖPPNAR
HELT
NY BUTIK
UNDE
NYBUTIK
BUTIK
UNDER
NY
UNDER

HÖSTEN
HÖSTEN
HÖSTEN

2019
2019
2019
30%
rabatt

alla utställningsmöble
påalla
allapå
utställningsmöbler
på
utställningsmöbler
ibutiken.
hela butiken.
Fynda
kvalit
i helabutiken.
Fyndakvalitetskvalitetsi hela
Fynda
VÄLKOMNA
IN!
VÄLKOMNA
IN!
VÄLKOMNA IN!
ÅK DIREKT
TILL TILL
ÅK DIREKT
TILL
ÅK DIREKT
MÖBLER
ITIBROI TIBRO
MÖBLER
ITIBRO
MÖBLER

ÅK DIREKT TILL
MÖBLER ITIBRO

RÄNTEFRI
RÄNTEFRI

SVERIGES MÖBELCENTRUM
AVBETALNING!
AVBETALNING!
SVERIGES
MÖBELCENTRUM
SVERIGES
MÖBELCENTRUM
0504-130 60 • WWW.RIXNERS. SE
SE
0504-130
60 • WWW.RIXNERS.
SE
600504-130
• WWW.RIXNERS.
SE
60 • WWW.RIXNERS.
MÅ-FR 10-18, LÖ 10-14, SÖ STÄNGT
MÅ-FRMÅ-FR
10-18, LÖ
10-14,LÖSÖ10-14,
STÄNGT
10-18,
SÖ STÄNGT

RÄNTEFRI
AVBETALNING!

