
GårdVilla&

i samarbete med

Villaägarna Skaraborg

s k a r a b o r g  |  Nr 1  |  februari 2016

Fredrik Posse förädlar 
Vretens egendom till nutid 

Fyra fenomen som kan påverka ditt hem i år

Hon tolkar och förmedlar 
det djuren vill säga



Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna SkaraborgOm Gård & Villa
gård & Villa är en elegant inspirations- och 
nyttotidning för människor som vill bo i 
hus 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. 

ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson 
Telefon: 0500-40 11 01 eller 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 skövde

Layout och grafisk form: reko reklam

Besök även www.gardochvilla.se
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Villaägarna Skaraborg

Mellandagsrea har ni säkert hört 
talas om. Men har ni hört talas 
om en mellandagsrenovering? 

Så började det i alla fall. I ett samtal kring 
vad vi kan göra med våra lediga dagar 
mellan jul och trettondag kom idén upp 
att vi tar ner en vägg i köket, öppnar upp 
till vardagsrummet, säljer köksbordet och 
sätter in en köksö. En köksö. Denna köksö 
har stått överst på önskelistan hos "tjejer-
na" i familjen under lång tid. Nu skulle 
den bli av. Men "bara" öppna upp och sätta 
in en köksö. Bara det. Inget annat. Det 
borde vi väl hinna under ledigheten. Sagt 
och gjort, väggen försvann. Vi är igång. 
Bara det att snillet som lade golvet i köket 
(jag), lade inte golv under köksskåpen när 
det begav sig. Helt plötsligt saknas det 
en kvadratmeter golv. Bara att lösa. Men 
du, skulle det inte passa att vi tapetserar 
om i köket nu när det bara är en vägg att 
tapetsera. Det borde vi väl hinna under 
ledigheten. Ok, bara det. Inget annat. 
Tjejerna försvann, tjejerna kom tillbaka. 
En vit tapet med silverstänk i form av 
grenar. Snygg, men det är väl "easy up". 
Jodå men mönsterpass. Så pass. Det där 
grenverket gav en rejäl huvudvärk. Sade 
jag att den var vit. Det är inte taket i köket 

Att dra i en tråd

längre. Bara att måla. Det borde vi hinna. 
Nämnde jag att vi tog ner en vägg ut till 
vardagsrummet. Bara att fortsätta måla. 
Listerna också, jodå det hinner vi. Du 
när vi ändå är igång, skulle inte valvet bli 
mycket snyggare om det var större och 
fyrkantigt. Jovisst. Men nu börjar det bli 

väldigt tajt om tid. Men det borde vi hin-
na. Skulle vi inte beställa en köksö? Fyra 
veckors leveranstid. Vad göra under tiden. 
Nu när vi ändå är igång skulle faktiskt lilla 
TV-rummet kunna få en vägg och en dörr. 
Det hinner vi innan köksön kommer. Jo 
men nu är det faktiskt över en vecka sedan 
trettondagen. Mellandagsrenoveringen 
skulle ju vara färdig. Men vi kan ju inte 
sluta nu. Lilla TV-rummet behöver ju 
tapetseras, taket målas, lister sättas och 
sedan möbleras, behöver jag nämna att de 
gamla möblerna inte passar längre. Skulle 
inte den där köksön dyka upp snart. Jag 
behöver verkligen något att hänga på.

HEMMaFIX. - Nu när vi ändå är igång.
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Fredagsmysets 
godaste pizza 

gör du enklast på knäckebröd

– Den som inte har provat rynkar på nä-
san när jag erbjuder pizza på knäckebröd. 
De tror att det ska bli segt och blaskigt. 
Det är faktiskt precis tvärtom. 
Knäckepizzan blir lagom mjuk av tomat-
såsen och behåller samtidigt sin krispig-
het, säger Josef Hakimi.

Och - det är egentligen attans enkelt 
att testa. Gör så här:

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Februari 2016

Josef Hakimi vet hur en pizza ska 
smaka. Han är nordisk mästare i 
pizzabakning och medlem i svenska 
pizzabagarlandslaget. Här tipsar han 
om pizzan som knäcker. Den som 
enkelt bakas på knäckebröd.

1. Ta ett runt knäckebröd
2. Stryk på tomatsås
3. Lägg på dina favoritpålägg
4. Lägg på ost
5. In i ugnen i 10 minuter på 
     200 grader
6. Klipp pizzan i lagom stora bitar
7. Njut

Gå in och hämta fler goda recept 
på knäckepizza på 
www.gardochvilla.se!

krIsPIg. Nej, den blir inte seg 
pizzan som bakas på knäckebröd. 
Tvärtom. Ytterligare 2 recept finns på 
www.gardochvilla.se.

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A

543 35 Tibro
Telefon:0504 - 102 58

Älska utomhus.
För nya Alcro Bestå finns
inget dåligt väder.
        Möt vårens stora nyheter hos oss!
        Ny Alcro Bestå har tagits fram för
        att skydda ditt hus bättre. även i
        det tuffaste väder man kan tänka sig
håller det kulörerna bättre. Det gör att det ser ny-
målat ut längre. Välkommen in för att fylla på med
fler tips och ny inspiration inför utomhussäsongen. Tel. 0511-596 51  

www.kottex.com

Planera för vårens
fesTligheTer 
redan nu!

här
frisör

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

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

anno
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.se



5

GårdVilla&
Februari 2016

Göteborgsvägen 19

FALKÖPING 

Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

En ostupplevelse
värd en omväg.

BUTIK 
RESTAURANG
PRESENTSHOP

Ett besök på Falbygdens Osteria ett måste. 

fråga vår hjälpsamma och kunniga personal om råd och tips.  

I vår restaurang har vi dukat upp en härlig ost- och 

delikatessbuffé. Där serverar vi naturligtvis också kaffe/te, 

kakor och olika ostsmörgåsar. 

MARKNADENMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAARRRRRKKKNAMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAARRRRKKNAMMMMMMMMMMMMMARRRRKKKNA
Vår

PREMIÄR 3/3 
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Vardagar 9-18 • Lördagar 10-14

Kaplansgatan 34, Skövde  •  Tel 0500 – 44 48 88  •  www.gustafebil.se

Följ oss på facebook.com/gustafebil

Utrustningserbjudandet gäller Mitsubishi Outlander t.o.m. 2016-01-28 och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Gäller ej 
Outlander Plug-in Hybrid. Bränsleförbrukning blandad körning. ASX: 4,6–5,8 l/100 km, CO2 119–152 g/km. Outlander: 5,3–6,7 l/100km, CO2 
139–155 g/km. L200: 6,6–7,2 l/100km, CO2 173–189 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

MITSUBISHIMOTORS.SE

UPPLEV EN AKTIV VINTER 
MED MITSUBISHI

FRÅN 174 900 KR
ASX är crossovern som ger dig det bästa med 
SUV, kombi och familjebil. För spontana nöjesresor 
och för planerade vardagsärenden. 
Byggd med miljömedveten teknik, inredd för att 
passa en modern familj med aktiv livsstil.

FRÅN 261 900 KR
Stora utrymmen, hög komfort och bättre 
ljudisolering gör även långresorna bekväma. 
Outlander fi nns med elektroniskt kontrollerad 
fyrhjulsdrift, en tredje sätesrad för totalt sju 
sittplatser och många andra praktiska funktioner.

FRÅN 244 900 KR (EX MOMS)

Med Mitsubishis beprövade fyrhjulsdrift och den nya, 
tystare kupén tar du dig fram med personbilskomfort 
även långt utanför asfalten. 

L200 – en stryktålig och mångsidig pickup

NYA MITSUBISHI OUTLANDER NYA MITSUBISHI L200 DCMITSUBISHI ASX PLUS

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

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

Malin Wallén 
Fastighetsmäklare
0722-01 23 66
malin.wallen@maklarhuset.se

Magdalena Thorell 
Praktikant
0500-41 77 10
magdalena.thorell@maklarhuset.se

Vi sträVar inte efter att 
bli störst, utan bäst!

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

Stockholmsvägen 45, 542 32 Mariestad
Tele: 0501-400 22
Fax: 0501-400 27
info@ekedals.se

www.ekedals.se

Försköna Ditt hem med 
kvalitetsprodukter från 
Ekedals Solskydd. 
Vi har det Du söker 
både interiört och 
exteriört. 
Markiser

Persienner

Lamellgardiner

Plisségardiner

Rullgardiner

Panelgardiner

Hissgardiner och vanliga gardiner

Insektsnät

RING oSS Så bERättaR VI MER!

VI HaR FLyttat!
Välkommen till vår nya butik på 

Stockholmsvägen 45 i MaRIEStaD

boka 
koStNaDS-
FRItt HEM-

bESök Du känner oss redan som Skövdes mest kompletta 
däckverkstad. Men det är bara början! Nu stor-
satsar vi på verkstadssidan och förstärker med 
erfarna och kunniga servicerådgivare och meka-
niker som är välkända för Skövdebilister med 
höga kvalitetskrav.
Välkommen till oss på Skövde Bilringar! 

MYCKET 
MER ÄN DÄCK!

Öppet mån–fre 7–18 • 0500–414 414
Du hittar oss på Servicevägen 5 (Rydsrondellen) 
och på skovdebilringar.se

DAGS FÖR  VINTERHJUL – BOKA RUM PÅ VÅRT DÄCK-
HOTELL!

Vi förstärker med två erfarna servicerådgivare  – Remy Hirschberg och Kåre Olsson, som tillsammans 
har mer än 30 år på märkesverkstad bakom sig. Tillsammans med våra duktiga mekaniker ser de till 
att du blir nöjd med ditt verkstadsbesök – oavsett bilmärke!

Kåre OlssonRemy Hirschberg

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

DÄCK • FÄLGAR • DÄCKHOTELL • SERVICE FÖR DE FLESTA BILMÄRKEN 
REPARATIONER • AC-ARBETEN • SLÄCKER BESIKTNINGSTVÅOR 

Låna bil 
av oss eller låt oss hämta och lämna din bil vid reparation! 
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Känslan av Jordskott har hittat fram till villaträdgården. 
För i Blomsterfrämjandets senaste trädgårdsspaning 
sprider sig de mörka tonerna till vardagslivet.

Mörker tar över trädgården

Traditionellt sett syns Sverige ofta i reklam och populärkultur 
med blå himmel, öppna landskap eller krispigt vita fjäll. Men de 
senare åren har en annan typ av natur dominerat i film, reklam 
och TV från Sverige. Svts Jordskott är den största svenska 
produktions-succén någonsin utomlands och ingen har väl 
missat vemodet i Volvos senaste reklamfilmer. Sverigenaturen 

I skogEN. Unikt med sveriges natur är det ödsligt mörka och obebyggda. 
Inte ljuset utan mörkret. I trenden Dark Forest drömmer vi oss långt in i 
skogen där det övernaturliga lurar runt hörnet. barrskog, mossa, skogsväsen 
och fantasier.
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3 ÅRS FRI SERVICE**

SUBARU FORESTER 

fr. 254.900:–
privat leas ing f r. 3395:-/mån

*Just nu får du upp till 40.000 kr att välja valfria tillbehör för 
när du köper en Subaru Outback eller Subaru Forester. 

*Erbjudandet gäller köp av ny Forester -15 eller Outback -15 som � nns i lager. Kan ej kombineras med andra rabatter, avtal eller erbjudanden. 
Bränsleförbr bl. körn. 5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 150–197 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. **Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil

40.000 KRONOR 
   VALFRIA TILLBEHÖR*

SUBARU OUTBACK 

fr. 319.900:–
privat leasing f r. 4095:-/mån

Skövde

Plantvägen 1, 0500-10 30 00

Se våra öppettider på holmgrensbil.se

BYGGENTREPRENAD AB
• Nybyggnation
• Renovering
• Tak
• Plattsättning
• Markarbeten
• Fönsterbyten

A
XV

A
LL

S

VI återställer 

även äldre hus och 

byggnader
Ingemar 070-669 22 03
www.axvallsbyggentreprenad.se

skildras vildvuxet, mystiskt med landskap i dimma och mörka 
kustremsor och porträtteras allt oftare nattetid. Och skogen 
känns som en svensk djungel där det övernaturliga lurar alldeles 
runt hörnet. Därför har den mörka och svarta trenden nu hittat 
till trädgården. Många trädgårdsdetaljer såsom odlingslådor, 
staket och spaljéer lanseras just nu i svart. Traditionella material 
som brons kommer tillbaka och skulpturer och fontäner får 
gärna ha en mörk, mystisk känsla över sig.
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Nära till kyrkan
Hela Vreten har genomgått stora förändringar 
genom åren. Järnvägen är förstås borta sedan 
länge och med den tågstationen. samma 
väg har posten, två lanthandlar och ett stort 
trädgårdsmästeri gått. Men två kyrkor har 
man kvar som minner om tider då det bodde 
mycket folk här.
– bygget av kyrkan här intill diskuterades i 
närmare 40 år och när man väl bestämt sig 
följde ytterligare tio års diskussioner om var 
den gemensamma kyrkan skulle ligga. Den 
kom till slut upp under min farfars fars tid 
och byggdes av tegel och sten som bröts 
i skogarna häromkring. Den andra i Edåsa 
skiljdes av och skänktes till länsmuseet för 
lagring av kyrkoföremål, men köptes av Ernst 
Lundell som renoverade den för att skapa en 
gravplats för sin rike bror i Usa som han fått 
ärva efter. sedan skänkte han den till kyrkan. 
så idag är vi 160 själar i en församling som 
delar på två kyrkorum.

FEsTFINT. – Egentligen är huset fortfarande i största laget. Den här festsalen använder vi nästan bara vid jul och högtidsdagar, berättar Fredrik Posse.

När Fredrik Posse och familjen tyckte 
att deras hus var för stort så valde de 
en annorlunda väg att lösa frågan. 
De rev helt enkelt halva huset.
– Men det är inte så konstigt som det 
kanske låter. Huset var på 1 000 kva-
dratmeter och i väldigt dåligt skick. 
Alternativet hade varit att riva allt 
och bygga nytt, berättar han.

Idag är bostaden på Vretens egendom 
bantad till under 500 kvadratmeter, 
vilket är i stort sett det format det hade 

innan tillbyggnader med två sidoskepp på 
1880-talet.
– Som det var gick det inte längre att 
värma huset, trots att vi förbrukade 30 ku-
bikmeter olja om året. Idag har vi istället 
jordvärme som försörjer tre hus och en 
oljepanna som bara bidrar med värme vid 
köldtoppar. 
    Rivningen blev ett led i en välbehövlig 
totalrenovering som inkluderade både ny 
VVS och el. Stommen är i trä.
– Så all rappning skalades bort tills det 
blev trärent, både på utsidan och inu-
ti. Hela möblemanget flyttades till en 
lagerlokal under byggtiden - större delen 
av 1975. Tack vare att vi behöll så mycket 
som möjligt av de gamla detaljerna så 
kunde den ursprungliga stilen bevaras. 
Att bygga nytt på det sättet skulle ha blivit 
alldeles för dyrt, säger Fredrik Posse.
Resultatet är att det fortfarande går att 
njuta av snickarglädje och genuin kvalitet 
i inredningsdetaljer och snickerier.
– Åtskilliga av möblerna är dessutom 
gjorda av gårdens finsnickare - som börja-
de här som betjänt till min farfar.
    Det var farfar Nils Fredrik Posse som 
lät bygga till de nu rivna flyglarna.

TEXT ocH FoTo Ulf C Nilsson

bIbEHÅLLET. Mangårdsbyggnaden fick efter 
bantningen tillbaka sin ursprungliga karaktär och 
Fredrik Posse är nöjd med resultatet. 
att riva allt och bygga nytt i samma stil hade blivit 
för dyrt.

En annorlunda bantning i Vreten

– Huset skulle vara stort för att speg-
la ställningen i samhället. Dessutom 
behövdes utrymmena eftersom det kom 
mycket gäster som bodde längre tider här, 
berättar Fredrik.
Det fanns mycket att sköta, för till godset 
hörde både sågverk, tegelbruk, kvarn och 
mejeri - faktiskt nästan alla mejerier i 
Skaraborg. Företaget hade 400 kor vilket 
var enormt många för den tiden. Järnväg 
fanns framdragen och via den skickades 
både virke och ostar till Göteborg. Hela 
samhället växte upp kring godset - som i 
sin tur hamnade här på 1700-talet efter-
som det fanns ett vattenfall som kraftkälla 
till verksamheterna. Det var ingen liten 
verksamhet.
– Vid ett tillfälle delades till exempel 

200 förtjänstmedaljer ut till framstående 
anställda här.
Stundom var det ändå knapert med kon-
tanter. En anteckning i en dagbok: ”Idag 
voro det löneutbetalning. Vi höllo på så 
långe pengarna räckte.” Det gick ingen 
nöd på personalen ändå eftersom alla 
hade ”motbok” där deras uttag av varor 
från gården noterades.
– Speciellt tufft var det på 20-talet, men 
en dotter i huset ”offrade” sig och gifte sig 
rikt med en 30 år äldre välbeställd herre i 
Nobel-släkten.
 Idag driver Fredrik det hela tillsammans 
med sin brorson och fyra anställda. 
Mejeriet och tegelbruket är borta sedan 
länge, sågen är bara en attraktion som 
körs vid ett årligt evenemang och hälften 
av markerna har militären lagt beslag på 
för övningsverksamhet.
– Så idag brukar vi 716 hektar åker, har 
260 hektar naturbeten för mellan 450 och 
600 djur samt har 600 hektar skog.
    I huvudbyggnaden huserar Fredrik till-
sammans med sin fru Gabrielle och sonen 
Nils då denne inte pluggar i Göteborg.
– Så vi använder inte direkt alla utrym-
men i huset trots bantningen. Festsalen 
är till exempel i bruk bara vid jul och 
högtidsdagar.
Överallt hänger porträtt av anfäder som 
påminnelse om anorna som sträcker sig 
till slutet av 1700-talet. Grunden lades för 
övrigt 1791, vilket framgår av en sten i 
trappan.

rÖDa rUMMET. Tre stora och vackra rum i fil domi-
nerar Vretens egendom - festsalen, vita rummet och 
så det här - röda rummet.

FÖrr. På en tavla i huset 
kan man se hur bygg-
naden såg ut innan
”bantningen”. Det som 
försvunnit är de två 
tillbyggda flyglarna.

rUM I FIL. I Vita rummet finns flera möbler skapade 
av Vretens egen finsnickare vilken inledde sin karriär 
som betjänt åt Fredriks farfar.

TUrIsTaTTrakTIoN. sågen på Vreten drevs 
ursprungligen av vattenkraft - själva orsaken till att 
det blev en etablering här på 1700-talet.

Vackra. Jordvärmen 
får hjälp av ett par 
öppna originalspisar 
att hålla trivselvärmen 
uppe.

TakMÅLaT. Entréhallen 
lyses upp av denna 
vackra pjäs, komplett 
med plafondmålning 
av en lokal konstnär.
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Trendfenomen som kommer att påverka oss hemma

sPaNINg. I säsongens trender finns bland annat olika nyanser av blått och naturligt som ingrediens i hem och mat. En strävan mot det äkta och hållbara.

FORMSKÖNT. 
Tekopp, 
House of 
rym.

GLASSNYGGT. 
Vas, Nordal.

UPPDUKAT. 
bordstablett, 
Dixie.

GOLVAD. 
Mönstrad 
matta, Nordal.
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Att blått kommer som stor inred-
ningsfärg är inte konstigt.
– Den blå färgen ligger många 

varmt om hjärtat, säger Elin Frendberg 
som är vd på Swedish Fashion Council. 
Många har en relation till nyanser som 
rättviksblått, blå timmen och havsblått.
 Elin med kollegor världen över trendspa-
nar professionellt.
– Fyra fenomen kommer att påverka våra 
hem 2016: geometri, kombon höga- och 
låga material, autencitet (äkthet) och 
Memphis Blues.
    Det äkta har varit trend länge. 
– Det hållbara övergår nu alltmer från 
trend till att vara en etablerad hygien-
faktor, säger Elin. Vi tar in naturen i våra 
hem, söker oss tillbaka till hantverket och 
blir alltmer uppmärksamma på miljön.
 Materialboomen trä i våra hem fortsätter.
– Vi kommer också att se mer blandningar 
av riktigt lyxiga material och dess motsats. 
Som ädelträ och furu, guld och plast eller 
marmor och plywood.
 Egenproducerat och grönt är tydliga ten-
denser som påverkar oss hemma.
– Ekologiskt, veganskt och köttslöjd är ord 
som speglar trenden. Ätbar odling och 
dekorationsväxter är företeelser som en-
gagerar. På bredden och höjden. Amplar-
na började sin comeback förra året. Nu 
märks de tydligt i butikerna.
    I trenderna finns en tydlig vilja att ”ta 
tillbaka makten till oss själva”.
– DIY-rörelsen är stark på internet. 
Där finns beskrivningar på det mesta. 
Starkt på g är att göra egna naturliga 
skönhetsmedel samt en renässans för de 
kvinnligt kodade hantverken.
 Men utrymme finns också för starkare 
uttryck. 
– Trenden tar sats från 
Memphisgruppens 
humoristiska estetik 
med utropstecken i 
mönster och färg. 
Starka signalfärger 
med inslag av fulfint. 



Nya inredningstrender varje sä-
song funkar inte i verkliga livet. 
Men några strömningar känns 
dock troliga i år: Femtio nyan-
ser av blått, naturmaterial samt 
grönt på tallrik, inne och ute.

TEXT Marie Pallhed

MILJÖVÄNLIgT. strävan bort från plasten gör att material som kork kommer stort. Inte bara i inredning 
utan också i skor och väskor. Ilse crawford, Ikea.

”Trenderna 
har alltid 
plats för 
det
personliga 
uttrycket.”

D.I.Y. Mängder av kreativa beskriv-
ningar finns på internet och fult 
blir fint i okonventionellt hantverk. 
Utbudet av gör-det-själv-kit blir allt 
större.

PErsoNLIgT. 
Trenden egen 
tavelvägg med 
personliga 
foton och bilder 
bubblar.

gEoMTrI-
TrEND. Trots 
distinkt färg och 
form är uttrycket 
typiskt mjukt.

TrÄrENT. Mesta materialet denna sä-
song är trä. allt från ljus furu över till 
de mörkare träslagen. gärna blandat 
och ibland lite brunnet sotat svart.

Säsongens 
4 trend-
teman

● RAW. Industriellt, 
New York, naturliga 
färgpigment, äkthet, 
tegel, järn, läder, 
röktonat glas.
● PATIO. Mormorsstil, 
mönstermix, hållbart, 
odling, retrokitsch, 
textil, bomull, rotting, 
porslin.
● MANSION. Enkelt, 
spets, brodyr, ro-
mantik, historia, kalk, 
textil, tapet, kristall, 
linne.
● ARTISTIC. Unikt, 
modern, urbanbohe-
miskt, humoristiskt, 
trä, stål, emaljerat.

PrYLar

Trendigt formspråk
● Årets trender kommer att synas 
i butikernas utbud framöver.

GEOMETRISKT.
bokstöd, 
Ferm Living.

BATIKMÖNSTRAT. 
schal, ceannis.
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www.solskyddat.se        0510-50150

Falköping, Lidköping, Mariestad, 
Skara, Skövde och Vara.

VI FINNS 
NÄRA DIG!

Boka ett 

kostnadsfritt hembesök!
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fi at.se

Fiat Freemont är en perfekt familjebil under 7,5 basbelopp och med 7 sittplatser. Utrustad med 
bland annat 170 hk dieselmotor, AWD, automat, navigation, backkamera, läderklädsel och 19-tums 
lättmetallfälgar. Dessutom ingår just nu DVD-paket. Välkommen in på en provkörning!

FIAT FREEMONT – 7 SITTPLATSER OCH AWD

 * Kampanjpriset är baserat på Fiat Freemont Lounge 2.0 MJT 170 hk AWD AT6. Bränsleförbrukning blandad körning: 7,3 l/100 km, 
 CO2-utsläpp: 194 g/km. Fiat Freemont fi nns i modellerna Lounge, Black Code och Black Code Cross, läs mer på fi at.se Erbjudandet
 gäller till den 31 mars 2016 eller så långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad. ** Erbjudandet gäller vid köp av ny Fiat Freemont.   
 Presentkortet kan ej inlösas mot kontanter.

Skövde

Plantvägen 1, 0500-10 30 00

Se våra öppettider på holmgrensbil.se

från 289.900 kr*

P
R

E
S

E
N

T K O R T  H O
S

 B
R

 LEKSAKER**

Värde
5.000kr

Nu en del av

Markiskungen 
Badhusgatan 53, 534 31 Vara  

0512-107 88, www.markiskungen.se

Spabadsbutiken
Badhusgatan 53, 534 31 Vara  
0512-107 88, www.spabadsbutiken.se

Öppet (under premiären!):
 Tors-Fre  11-19
 Lör  10-14

Öppethelg 3-5:e mars med fantastiska erbjudanden!
Nu kommer Spabadsbutiken till Vara!

Öppet
(endast 3-5/3):
Tors-Fre  11-19
Lör    10-14
Ord. tider:
Tis & Tors 13-18

Stor Luxaflex 
utställning!

NYÖPPNING 3-5:e mars

Ord. öppettider
Tis 13-18
Tors 13-18

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

Ring för pris: 0515 - 727 000

FÖRSTA 

FÖRSTA 

FÖRSTA 
LEVERANS 

LEVERANS 

LEVERANS 

FRAKTFRITT

FRAKTFRITT

FRAKTFRITT
(oavsett mängd)

(oavsett mängd)

(oavsett mängd)

(oavsett mängd)

(oavsett mängd)

(oavsett mängd)

NY KUND KAM
PA

N
J                                                  

Vi gör allt för din bil!
Hos Bosch Car Service är din bil i proffessionella händer:

Lindströms Bilel & Diesel AB
Kylarvägen 10, 541 34 Skövde 

Telefon:0500-48 60 50
E-post:info@lindstromsbilel.com

www.lindstromsbilel.com

AC-kontroll

Nu kan 
vi testa diesel-

injektorer 
commonrail

LÄR DIG MER 
OM USA

Resia Lidköping
0510-54 50 40 • Nya Stadens Torg 
www.resia.se

Resedag

VAR:  Resia-butiken i Lidköping 
NÄR:  Onsdag 9/3, kl. 9–16

9 mars  
i butiken

Välkommen till oss på Resia när vår specialist från 
Swanson’s besöker vår butik för att berätta om 
spännande resor till USA och besvara dina frågor.  
Du får rabatt på rundresa i östra eller västra USA 
när du bokar din resa med Swanson’s senast 20/3!

Allt inom svets, smide och reparationer m.m.

Mekosvets i Hjo AB, Gjutarvägen 4, 544 50 Hjo
Tel. 0503-13747

www.mekosvets.se
mail: goran@mekosvets.se

SkorstenshuvarSmidesgrindar

Storegårdsvägen 38
MARIESTAD
0501-160 50
(mellan Willys o COOP)

Däckhotell600:-/säsong 

Däckskifte 

299:-

VÄLKOMMEN IN!
Öppettider: 
8-17 måndag-torsdag, 
8-16 fredag

Bil, 
Mc,Suv, 
C-Däck 
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”den där måste vara dansk”, och mycket 
riktigt visar det sig stämma. Jag gillar 
nordisk design överlag och inredning som 
ger energi. Tapeten från Svenskt Tenn vid 
köksbordet tycker jag är underbar och den 
gör mig glad varje dag som jag går förbi. 
Just nu tycker Maria att Bo och Svens 
rum är roligast att inreda.  Barnen delar 
rum och Ikea hyllan Kallax fungerar som 
rumsavdelare.
– På kvällarna när de ska sova ser vi hur 
de tittar på varandra genom hålen i hyllan 
för att försäkra sig om att den andre är där, 
och det är så sött!  

sTILLEbEN. gustav och Maria är 
båda inredningsintresserade och har 
tillsammans skapat många stilleben. 
– Vi vill ha det fint, men för oss är 
det viktigaste att det är personligt. 
slinga, Happylights.

”Jag 

vill inte 

spendera 

barnens 

uppväxtår 

med att 

renovera”

kVaLITÉ. – köket var relativt nygjort av mina svär-
föräldrar och de hade verkligen känsla för kvalité. 
golvet har vi lagt in och vi är så nöjda med den 
svartvitrutiga retromattan i vinyl från Tarkett.

barNENs rUM. söta lillebror sven 
med sina charmiga lockar myser i sin 
alldeles egna sovhörna i barnrum-
met, som han delar med storebror 
bo. Inredning av Ingela P. arrhenius. 
Tapet från Ferm Living.

babUscHkaDockor. 
roliga inredningspry-
lar som Maria har fått 
av sin moster

PYssELHÖrNa. Här 
sitter gärna Maria och 
sonen bo och pysslar 
tillsammans.

GårdVilla&
Februari 2016

Telefon 0510 - 54 00 56 
www.thorsberg.se

Förutom den erkänt vackra  
kalkstenen som bryts på Kinne-
kulle har vi även granit, marmor 
och skiffer i vårt sortiment.  
Kontakta oss för en offert.

Kalksten från Kinnekulle

Bänkskivor, 
golv, trappor,   

föntsterbänkar,
 markplattor,  

murar.   
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Vi hälsar på hos

När Gustavs föräldrar flyttade 
utomlands öppnades det en 
möjlighet för familjen att hyra 
deras hus.  – Vi såg en chans att 
”provbo” villalivet, säger Maria.

TEXT Lotta Andersson   FoTo Maria Eberfors

Familjen Widar insåg ganska snart att 
de gillade livet i hus och sedan två 
år tillbaka är de nu själva ägare till 

huset.
Åttiotalsvillan har uppdaterats och ge-
nomgått rejäla ansiktslyft. Mörka fönster-

ProVbo. När gustavs föräldrar fick utlandstjänst öppnades möjligheten för paret att prova på villalivet och det är något de verkligen kan rekommendera. 
Matstolarna kommer från Erikshjälpen.

De har fokus på glädje och energi
foder har ersatts med vita, väggarna har 
bredspacklats, kornischer bytts till släta 
lister, och furutrappan gråmålats. 
– Vi tar det i etapper och känner in vilka 
förändringar vi vill göra och låter vår stil 
mogna fram. Personligen älskar jag att gå 
och fundera på saker och kan spana in 
prylar i flera år innan jag slår till. Inred-
ning är precis som kläder, bara för att 
det är snyggt på andra är det inte säkert 
att det passar just på mig, säger Maria 
som nyligen var på Formexmässan för att 
inspireras. En hel del har paret fixat själva 
men större delen av renoveringen har de 

lejt bort. 
– Med dagens rotavdrag är det knappast 
försvarbart att göra allt själv och dessutom 
vill jag inte ägna barnens uppväxtår till 
renovering, deras tid är viktigare. Och för 
oss har det funkat att göra en bit i taget, 
säger Gustav. Med designtapeter, retro och 
nytt är hemmet en härlig kombination av 
modernism och klassiskt tänk med inrikt-
ning på funktion. 
– Retro i all ära men det måste vara av god 
kvalité och funktion annars går det bort. 
Sedan är jag svag för dansk design och 
kan liksom bara titta på en grej och tänka: 

NosTaLgI. På övervåningen har Maria 
inrett allrummet med plats för lek och 
pyssel. Den rödmålade trämöbeln 
hade gustav som liten och mattan 
kommer från Ferm Living. Tavla av 
Ingela P. arrhenius.  

roLIg IDÉ. Maria har fingertoppskäns-
la för detaljer och har sytt de roliga 
kuddarna med bröllopsbilder av gus-
tavs mor och farföräldrar till honom 
i 30-års present. Textilierna kommer 
från Printeliten.

bLockETFYND. sovrummet har en 
lugn harmonisk stil med tapet från 
svenska sandberg och den fina fjäder-
lampan Eos. gaveln som betsats i teak 
har gustav byggt och sängborden i 
retro är blocketfynd.

Familjen: Maria och gustav Widar, 
sönerna bo 4 år, sven 2 år.
Yrke: copywriter, strateg. sjukhus-
fysiker.
Huset: Ett moderniserat åttiotalshus 
på 120 kvm med öppenplanlösning.
Stilen: Nordisk design, svenska klas-
siker, secondhandfynd, färg & form.  
Inredningsmotto: Ha inte bråttom. 
gå gärna och fundera ett litet slag 
och låt idéerna växa fram och omge 
dig med saker du blir glad av och 
som du gillar.

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
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bättre när de kan ha en djupare kommuni-
kation. Och detta är något alla kan lära sig.
– Absolut, säger Christina. Vill du så kan 
du. En yngre man som testade trodde först 
inte på sina upplevelser, men säger nu att 
han fått en mycket större förståelse för sin 
hund. Det är ju underbart när människor 
och djur kan förstå varandra och när dju-
ren kan få berätta hur de vill ha det.
 Med de många järn i elden som Christina 
har är tiden för bara-vara viktig. Kanske 
inte något hon riktigt prioriterat hittills 
men som det nu ska bli ändring på. 
– Jag vill ägna mer tid åt mina vänner. 
Och så ska jag koppla av mer, säger hon 
och kryper ner i det ångande spabadet.

”Engagerar mig gärna, 
ofta och mycket”

HaNDLINgskraFT. Det här med att sega på saker 
är inget för christina. Hon är en görande person.
 – Får jag en idé så vill jag testa den. och jag får 
många idéer. Hela tiden. så det blir mycket jobb.

FrÅN MorMor. – Jag 
är ute när gumman min 
är inne, jag är inne när 
gumman min går ut. 
Den här fina vädervi-
saren spår vädret. Helt 
utan digital teknik.

ÅNgaNDE NJUTNINg. – 
Jag är en badmänniska. 
Åker gärna till kurorter 
på semestern, badar i 
havet och älskar varma 
spabad utomhus. bad 
är den absolut bästa 
avkopplingen för mig. 
stressen bara rinner av.

Christina Jarl
Familj: sambo Tommy.   
Bor: Hus på landet.
Yrke: Driver christinas gästgifveri, 
fixar fester, är entusiastisk Tupperwa-
rekonsulent och professionell Djurtolk 
på djurtolk.com. brukar servera på 
Nobelfesten.
Kreativt tänk: Närproducerade, 
ekologiska råvaror och helhetsupple-
velse när det är fest. god mat som ser 
inbjudande ut.
Drömmer om: att åka till canada på 
kurs om healing för hästar. 

Skövde 0500-410 108
Falköping 0515-100 01
Lidköping 0510-614 00
www.veteranpoolen.se

Vi servar Skaraborg. 
Varmt välkommen!

Erfaren hjälp för trädgården, 
hemmet och hantverket.

 

Skövde 0500-410 108
Falköping 0515-100 01
Lidköping 0510-614 00
www.veteranpoolen.se

Vi servar Skaraborg. 
Varmt välkommen!

Erfaren hjälp för trädgården, 
hemmet och hantverket.

 
Vi servar Skaraborg. Varmt välkommen!
Skövde 0500-410 108
Falköping 0515-100 01
Lidköping 0510-614 00
www.veteranpoolen.se

Skövde 0500-410 108
Falköping 0515-100 01
Lidköping 0510-614 00
www.veteranpoolen.se

Vi servar Skaraborg. 
Varmt välkommen!

Erfaren hjälp för trädgården, 
hemmet och hantverket.

 
Inga startavgifter
eller bindnings-
tider
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Det började med en tanke som 
absolut inte ville släppa henne: 
Tänk att kunna tala med djur 
och få förmånen att förmedla 
deras tankar vidare. Så klart 
Christina var tvungen att testa.

TEXT Marie Pallhed    FoTo Maria Eberfors

Christina Jarl har lätt till skratt och är 
en av de där mest jordnära personer 
man kan träffa. Chosefri, totalt upp-

riktig och självständig.
– Jag har inget emot att ta i, säger hon. 
Började inom restaurang som ung, 
vidareutbildade mig i USA, jobbade som 
restaurangchef och är fortfarande kvar i 
branschen. Fast idag driver jag eget.
Det passar henne bra. För idéer har hon 
och nya kommer ständigt.

TaLar MED DJUr. genom tankar, bilder och känslor kommunicerar hästen med christina Jarl.  

– Jag hade en tanke om att mat inte bara 
ska vara en måltid. Utan en helhetsupp-
levelse med tema, dukning etc. Och när 
ingen annan ville ha mina idéer så starta-
de jag Christinas Gästgifveri med B&B för 
7 år sedan.
  Ett stenkast från jobbet ligger nyinköpta 
bostaden där hon och sambon bor sedan 
ett halvår tillbaka.
– Vi trivs på landet och jag kopplar verk-
ligen av hemma. När vi flyttade hit fick vi 
hjälp med tapetsering och målning, men 
vi är inte sådana som gör om allt. Tycker 
om mina gamla saker och låter sambon 
tycka om sina.
    Men så tillbaka till detta att Christina 
kan tala med djur. Hur kommer det sig?
– Jag såg ett tv-program i mitten av -90-ta-
let där Samantha Curry berättade hur 
hon kommunicerade med djur. Jag blev så 

nyfiken, kände att det var min grej och var 
bara tvungen att testa.
Så Christina gick på föredrag och utbild-
ningar och lärde sig hur man gör.
– Djuren för över tankar, bilder och 
känslor till oss. Om vi bara är så öppna att 
vi kan tona i det. Det handlar om att själv 
försätta sig i ett avslappnat tillstånd, vara 
lugn och ta emot.
    Christina har under årens lopp hjälpt 
många djur – bland annat hästar – att 
kommunicera till sina ägare varför de mår 
dåligt.
– Jag har förmedlat information från 
travhästar som inte mått bra. Någon 
häst berättade att felet satt i munnen. En 
annan mådde inte bra av att proffstränas 
på annan plats än hästen var van vid. Den 
längtade hem.
Självklart mår både ägaren och djuret 

Hon kan tala med djuren på deras språk

kaLasFINT. christina älskar att skapa helhet av mat 
och fest. På jobbet. Hemma gäller snabbfixat.

bÖckEr. – Jag läser massor. gärna enkla kärleksro-
maner i pocket. Men också biografier. Ett skönt sätt 
att försätta sinnet i ett annat tempo och träda in i 
någon annans värld en stund. avkopplande.

MINNEN. – Jag gillar 
mina gamla saker. På 
den här gamla häng-
aren hade min farfar 
sitt skohorn och sin 
klädborste. Den minner 
om honom och passar 
mig som gärna vill ha 
ordning och reda runt 
mig.

LEkFULL. – Jag är 
barnslig. Älskar att göra 
snöänglar. Eller sätta 
mig själv i radiobilen 
och köra på tivolit. 
I Mullemuggen står 
mina arbetspennor.

FrIHET. För ett halvår sedan gick flytten från lägen-
het i sta´n till hus på landet. christina trivs med 
friheten att kunna gå ut på tomten och bara vara. 
Trots att hon ännu inte upplevt sommaren här.

PaPPEr. – När jag startade företaget 2010 hade jag 
ingen aning om hur man gjorde med alla papper. 
Men jag fick bra hjälp att komma igång vilket gjorde 
att jag vågade. Trivs bra i mitt gula arbetsrum.

Köp komplett pool och få värmepump på köpet.  
Värde upp till 66 740:- beroende på poolval. 
Gäller till 24 maj. Se hela  
kampanjen på folkpool.se

Topptestad 
på TÜV

Spabad  
hemma?

Skogvaktarevägen 13, Lidköping, Tel 0510-590 440, Tis-Tor 11-18, Fre 11-15
www.folkpoollidkoping.se

Spabad 
från 34 990:-

Välkommen
till butik

Lidköping!
 

 

Hjärtligt välkomna till oss!
Vi bakar från grunden i vårt egna bageri/konditori!s

Tårtor/fototårtor
Eget konditori/bageri
Presentartiklar
Praliner
Lösviktste

s
s
s
s
s

Lindhs Café & Konditori
Österlånggatan 17
542 30 Mariestad
0501-10 382
www.lindhscafe.se

Öppettider
må–fr: 10.00-18.00
lördag: 10.00-15.00
söndag: stängt

Funderar Du på att sälja?

Välkommen 
till oss!
Vi förmedlar alla typer av fastigheter 
i större delen av Skaraborg. 

Ring och hör hur vi kan hjälpa Dig! 
Hög kompetens till lägre arvode. 

Kinnekulle Mäklartjänst 
Marianne & Leif Nilsson 0511-340490
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Vikningen är klar. 
Tyget har vikts 
ihop till en mindre 
fyrkant. storleken på 
den avgör mönstrets 
storlek. I detta fall är 
kvadraten cirka 10 
cm x 10 cm. Pröva 
dig fram tills mönst-
ret känns rätt. 

Februari 2016

Vik tyget som ett 
dragspel. Vänd tyget 
fram och tillbaka från 
ovan- till undersida. 
Vik först på längden. 
Vikningens bredd 
påverkar mönstrets 
storlek. stryk mellan 
vikningarna för bästa 
resultat.

Vik till en mindre 
kvadrat. Fortsätt 
dragspelsvikningen. 
Nu på bredden. Vik 
fram- och tillbaka 
från undersida till 
ovansida. Var noga 
med att få raka veck. 
stryk mellan varje 
vikning.

Placera träklossarna. 
En över och en under 
tyget, mitt emot var-
andra. Från ett hörn 
till ett annat. sätt 
en tving på mitten 
av träklossarna. Det 
är där färgen inte 
tränger in i tyget.  
Dra åt hårt.

Färga tyget. använd 
gummihandskar och 
skyddskläder. Lägg i 
tvingen med tyget i 
färgbadet. Låt ligga 
5-10 minuter. Lång 
tid ger mörkare färg. 
rör inte ner luft. 
bläddra i tyglagren 
för jämnare mönster.

skölj under rinnande 
vatten. Först med 
tvingen kvar. Ta 
sedan bort tving 
och klossar. Veckla 
ut tyget. Fortsätt att 
skölja i ytterligare 
några minuter. Vrid 
ur vattnet och häng 
tyget på tork.

skapa plagg eller 
inredningstextil. 
kuddar och handdu-
kar får unika uttryck 
med shibori. Eller 
skapa personliga klä-
der. Det har oscar De 
La renta också gjort. 
Plus några andra 
stora modemärken.

kolla genomfärg-
ningen. Ta upp och 
bläddra mellan flikar-
na medan tvingen 
fortfarande sitter 
kvar. Färgnyansen är 
mörkare nu än den 
blir efter sköljningen. 
Ta upp om du är 
nöjd med styrkan

1 5

6

7

8

2

3

4
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Med egendesignat mönster 
blir kuddarna hemma unika
Mönstren som den uråldriga färg-
ningstekniken shibori ger har vi sett 
mycket av de senaste åren. Främst 
på kläder men också i textil inredning. 
Så här kan du enkelt testa konsthant-
verket hemma.

– Shibori är en japansk teknik där man på 
olika sätt färgar och formar textiler, säger 

TEXT ocH FoTo Marie Pallhed

TEsTa. – shibori är en japansk färgningsteknik för 
textil som du kan skapa unika mönster med, säger 
Linnea blomgren, shiborilärare på Handarbetets 
vänner. Detta Itajime-mönster är inte svårt att göra.

Färga på japanskt vis
Är du nybörjare så är det enklast att du 
använder dig av kYP-färg. Den blandas i 
vatten och färgningen sker i rumstempererat 
vattenbad. kYP-färg funkar på alla växtfibrer. 
alltså på t ex bomull, lin och viskos. Men alltså 
inte på konstfibrer eller ull.
Uttryck, färg och mönster skiftar beroende 
på tygets kvalitet. På ett glansigt tyg återges 
färgen starkare. På ett tunnare tyg går färgen 
lättare igenom fler lager. och på ett kraftigare 
tyg t ex lin, blir linjerna mer diffusa. Fint 
om du vill ha en vintagelook. Ytterligare en 
dimension ger crepetyg. Nästan som en 3 D 
upplevelse.
skölj tyget när färgningen är klar. Låt torka. 
När färgen oxiderat har den fäst på tyget. 
Det tar ca 30 minuter.  avsluta med att tvätta 
textilen varmt. 
Tips! gör kuddar till soffan. Välj genomgående 
samma grundform i mönster och samma 
kulör. skapa dynamik genom att ha olika färg-
styrka. och/eller olika storlekar på mönstret. 
shibori är också fint på sänglinne, handdukar 
och bordstextilier.

Februari 2016

Linnea Blomgren vävare och textilformgi-
vare som arbetar med shibori. 
    Tekniken påminner om batik men 
mönstren blir mer kontrollerade. Och det 
är när tyget vrids, pressas och dras åt som 
det skapas både färg och form. 
– Tekniken går ut på att blockera en yta av 
tyget innan det färgas. Det gör man med 
träklossar, vikningar, sömmar och knutna 
trådar. Där träblocken pressas riktigt hårt 

med tving eller på annat sätt kommer fär-
gen inte in. Och den ytan får ingen färg.
    I Japan är shibori en traditionell konst-
art. Och i Sverige utövas hantverket av allt 
fler konstnärer. 
– I färgningsprocessen händer det saker 
och slumpen är också närvarande. 
Det gör tekniken spännande att 
jobba med. 

Material för Itajime-mönster
Tyg med fibrer från växtriket 
(om du använder kYP-färg).
kYP-färg – kemiskt framställd färg som finns 
att köpa i konstnärshandeln.
Två klossar av trä eller plywood, exempelvis i 
storleken 4 cm x 20 cm med en höjd av 1 cm. 
Tving.
rostfri bunke för färgbadet.
strykjärn – om du vill vara extra noga.
Vatten – till färgbad och sköljning.
gummihandskar.
skyddskläder.
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Golvvärme: Några goda råd innan du 
påbörjar installationen

Bästa golvmaterial
Vissa golv gör sig bättre med golvvärme 
än andra, så det första du ska göra är att 
bestämma vilken typ av golv du vill ha 
– för att sedan avgöra om golvvärme är 
lämpligt. Förutsättningen för att golvvär-
me ska fungera på bästa möjliga sätt är 
att välja ett golvmaterial som lätt släpper 
igenom värmen till inomhusluften – till 
exempel plastmattor eller klinker. Att 
lägga golvvärme under trä går bra men 
tänk på att då inte lägga ett för tjockt trä-
golv. Se också till att skydda trägolvet från 
underlagets fukt.
Vanligt "gör det själv"
Den normalhändige kan själv utföra en 
hel del av momenten i golvvärmeinstalla-
tionen men då man ska koppla in golvvär-
men mot befintligt värmesystem rekom-
menderas en fackman. Även all elektrisk 
installation måste utföras (eller ske under 
överinseende) av behörig elektriker.
De olika systemen
De vanligaste golvvärmesystemen bygger 
på direktverkande el alternativt cirkule-
rande, uppvärmt vatten, så kallad vat-
tenburen golvvärme. Även om man har 
direktverkande el i övriga huset kan man 
välja att ha vattenburen golvvärme. Med 
ett vattenburet uppvärmningssystem går 
det att växla mellan olika värmekällor 
som pelletspanna eller värmepump. Den 
valmöjligheten saknas med direktverkan-
de el som uppvärmningsform.
Det finns också luftburna system, vilket 
dock idag inte förekommer i småhus. De 
olika systemen el, vatten och luft har olika 
fördelar. Golvvärme från elslingor tar 

VÄrMaNDE goLV. ofta kombineras golvvärme 
med andra värmekällor.

Med golvvärme slipper du sätta föt-
terna på kalla sten- eller klinkergolv, 
även trägolv blir behagligare att gå 
på. I vissa fall kan golvvärme ge en 
energibesparing, men då krävs van-
ligtvis att du sänker innertemperatu-
ren några grader. Man kan använda 
golvvärme som enda värmekälla, och 
den ska då även värma luften i rum-
met. Ofta kombineras golvvärme med 
andra värmekällor – men kom ihåg att 
sänka inomhustemperaturen, annars 
ökar energianvändningen och det 
kan bli dyrbart med varma golv.

oftast mindre plats än de två andra syste-
men, men är även dyrare i drift eftersom 
den då fungerar som direktverkande el.
Ökad energiförbrukning
Genom att använda golvvärme kan du 
spara in på energi, under förutsättning att 
huset lämpar sig för sådan uppvärmning 
– då kan du sänka inomhustemperaturen 
utan att huset upplevs som kallare. I annat 
fall finns stor risk att golvvärmen blir en 
riktig energitjuv. Den som bygger ett nytt 
hus kan planera för golvvärme redan från 
början.
Kallras
Radiatorer som placeras under fönster 
minskar risken för kallras (dvs att kall 
luft, som är tyngre än varm, faller ner mot 
golvet vilket kan ge drag). Om du ersätter 
radiatorerna med golvvärme kan du 
uppleva att det blir golvdrag. Lösningen 
kan vara en extra ruta i fönstret eller nya, 
energieffektiva fönster.
Se upp för fuktskador
Med felaktig installation kan golvvärme 
orsaka fuktskador i husgrunden. Golvvär-
me kan leda till att det uppstår skillnader i 
temperaturen mellan hus och mark, vilket 
kan orsaka fuktvandring och skador på 
olika delar av huset. Den som är osäker 
på hur väl husets grund lämpar sig för 
golvvärme, bör kontakta en fackman för 
att undersöka grunden innan golvvärme 
installeras.
Isolering
Att tänka på när man installerar golv-
värme är att man har tillräckligt med 
isolering. Annars är risken att värmen 
istället smiter ut under huset och det finns 
risk för fuktskador. För att vara säker på 
hur mycket isolering du behöver till just 
ditt golv, kontakta en fackman. En del 
golvvärmesystem går att köra utan rums-
termostat men för att få önskvärd komfort 
och dessutom spara in på elförbrukningen 
är det bästa att använda sig av en sådan.

Funderar du på att installera golvvärme? Här är några goda råd innan du bestämmer dig!

VarMT. klinker släpper igenom golvvärmen bra.
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Jämför elnätavgifterna 2016
Villaägarna har granskat småhusägarnas 
elnätavgifter för perioden 2010 - 2015. 
Den årliga elnätavgiften för en vanlig 
småhusägare har stigit med i snitt 1 300 
kronor under perioden, motsvarande en 
ökning på 18 %. 

De tre största elnätbolagen är dyrast. De har 
höjt priserna med 20 % från en redan hög 
nivå. Under samma period har små, lokala 
nätbolag höjt priserna med 15 %. 
Därmed är den genomsnittliga avgiftsskillna-
den mellan de två typerna av aktörer nu uppe 
i 2 500 kronor per år.

Ladda ner dokumentet där du kan jämföra 
alla bolags elnätavgifter i Västra götaland 
www.gardochvilla.se. eller på villaagarna.se.
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SWIFT 3D  
COMFORT FRÅN 

1.695:- /MÅN*

(PRIS FRÅN 109.900:-)

Tallhagsgatan 12, Lidköping, Telefon: 0510-604 00
Verkstad: mån-fre 7-16, Reservdelar: mån-fre 8-17 
Bilförsäljning: mån-fre 9-18, lördag 10-14

PRIVATLEASING – ETT ENKLARE BILÄGANDE
Suzuki Privatleasing är ett enklare bilägande baserat på en månadskostnad där vi hjälper er att ta hand om service, 
finansiering och allt annat som kan vara jobbigt med att köpa ny bil. Inga bekymmer, bara att tanka och köra.

•   Fri service i 3 år eller 4 500 mil
•   3 års fri vägassistans
•   Fri lånebil ingår vid service  
•   Ingen kontantinsats
•   Ingen depositionsavgift
•   Välj till vinterhjul 199:-/månad

Bränsleförbr. bl. körning 5,0-5,5 l/100 km. CO2 116-127 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års garanti mot genomrostning. *Privatleasing via Suzuki Finans: 36 mån, max 4500 mil. Belopp angivet 
inkl. moms, exkl. uppläggningskostnad och aviavgift. Månadshyran är rörlig. Sedvanlig kreditprövning sker. Se Suzuki.se för mer info. Gäller t.o.m. 30/4 2016. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Mariagatan 27, Mariestad
mån-fre 9-18, lör 10-14
janosterbergsbil.se

35 år i bilbranschen!

S-CROSS  
COMFORT FRÅN 

2.295:- /MÅN*

(PRIS FRÅN 155.900:-)

VITARA  
COMFORT FRÅN 

2.295:- /MÅN*

(PRIS FRÅN 157.900:-)

Dags att renovera?
Hos oss hittar ni kök, bad och kakel från välkända 
varumärken. Vi hjälper er från idé till montering. 
Boka tid med våra duktiga säljare som hjälper 
er att planera ert kök eller badrum.

PMS 288�
ALT:�
Cyan 100%�
Magenta 80%�
Svart 30

Våra öppettider i butiken är 
Vard. 10.00 – 18.00, 
lörd 10.00 – 13.00

Så sänker du din elräkning
1. Som kund: se över ditt elavtal. Det 
viktigaste är att du har valt aktivt över huvud 
taget, så att du inte ligger på anvisat pris. 
De är priserna är nämligen mycket högre än 
för andra avtal. om du har utrymme i din pri-
vatekonomi att hantera svängningar i priset, 
och inte mår dåligt av att leva med risk, så 
sparar du över tid pengar på rörligt pris. 
2. Som fastighetsägare: se över ditt hus. 
Det kan finnas kostnadseffektiva energief-
fektiviseringar att genomföra. En gammal 
ytterdörr eller fönster kan läcka mycket vär-
me. Du kan få råd och hjälp av kommunens 
energirådgivare.
3. Som medborgare: En mycket stor del av 
elräkning beror av politiska beslut. skatt och 
moms är ofta hälften av en vanlig elräkning, 
och priserna i elnäten (abonnemanget) har 
stigit kraftigt till följd av politiska beslut på 
senare år. Där kan du protestera och efter-
fråga tuffare regler av politikerna. Det här är 
också en fråga som Villaägarna är mycket 
engagerade i, så bara genom att du är 
medlem så hjälper du till i arbetet om 
att få igenom en förändring.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef 
på Villaägarna.

TEXT Jenny Olsson



 

180x90 cm + 6 stolar  
Ord. pris 7.995:- 4.995:- 
140x90 cm + 4 stolar  
Ord. pris 5.995:- 3.890:-

INA matgrupp
Oljad ek/grått tyg. 

ÅRETS STORA LAGERRENSNING! 
30-60 % PÅ UTSTÄLLNINGSMÖBLER, SOFFOR, MATTOR, SÄNGAR, 

MEDIAMÖBLER, MATGRUPPER MM.

180x90 cm + 6 stolar  
Ord. pris 7.995:- 4.995:- 
140x90 cm + 4 stolar  
Ord. pris 5.995:- 3.890:-

INA matgrupp
Oljad ek/grått tyg. 

10-50% 
rabatt                    på alla 
soffor & fåtöljer från 

 15% 
rabatt
på

Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

8.995:-
Ord. pris 10.295:-

Friday u-soffa 
B 325×210/145 cm 

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

RÄNTEFRI
AVBETALNING!

KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE
INREDNINGSHUSET

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

RÄNTEFRI
AVBETALNING!

KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE
INREDNINGSHUSET

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

RÄNTEFRI
AVBETALNING!

KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE
INREDNINGSHUSET

0504-13060  WWW.RIXNERS.SE  MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16    
0500-41 19 00  WWW.A-MOBLER.SE  MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16,  SÖ 11-16

Svensktillverkade SPA från

från 38.900:-

*Gäller vid köp av ett Sentenskök för 
70.000 kr eller mer t o m 13/3 2016.

Köp ett  
Sentenskök och  
få monterings- 

bidrag på 15.000 kr *

2.995 kr
Woods avfuktare. 
Ord. pris 4.995 kr.

 

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

399 kr
Mixer med 3 hastig- 
heter + pulsfunktion.
3 avtagbara mixerblad. 
1,5 liter glaskanna. 
450 W.

Electrolux mixer ESB2300
Ord. pris 799 kr.

 HALVA PRISET

999 kr
Ergospace – för dig som vill 
nå längre. Räckvidd på 13 m. 
Kombinerad stötdämpare och 
praktisk slangförvaring och ett 
3-i-1 tillbehör i maskinen.

Electrolux Ergospace Classic 
Ord. pris 1.495 kr.

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

399 kr
Mixer med 3 hastig- 
heter + pulsfunktion.
3 avtagbara mixerblad. 
1,5 liter glaskanna. 
450 W.

Electrolux mixer ESB2300
Ord. pris 799 kr.

 HALVA PRISET

999 kr
Ergospace – för dig som vill 
nå längre. Räckvidd på 13 m. 
Kombinerad stötdämpare och 
praktisk slangförvaring och ett 
3-i-1 tillbehör i maskinen.

Electrolux Ergospace Classic 
Ord. pris 1.495 kr.

999 kr
Ergospace – för dig som vill 
nå längre. Räckvidd på 13 m. 
Kombinerad stötdämpare och 
praktisk slangförvaring och ett 
3-i-1 tillbehör i maskinen.

Electrolux Ergospace Classic 
Ord. pris 1.495 kr.

INREDNINGSHUSET SKÖVDE 
0500-41 12 02, VARD 10-18, LÖRD 10-16

30% rabatt
  och 

Upp till

Återförsäljare för

Pocket 985:-

Zon ramsäng  
5-zon dubbelfjädrande pocket inkl. tjock 
bäddmadrass och ben. 80x200/90x200 cm.

1.995:-
105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

KAMPANJPRISER

10-50% 
rabatt                    på alla 
soffor & fåtöljer från 

 
120x200  4.495:-

Zon kontinentalsäng

140x200 4.995:-
160x200 5.995:-

180x200 6.995:-
210x210 8.995:- 

5-zonad pocket/bonell.  Inkl. huvud- 
gavel, ben & nackkuddar.

KAMPANJPRISER Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

på sängar från

 

 

 

  

30% rabatt
  och 

Upp till

Återförsäljare för

Pocket 985:-

Zon ramsäng  
5-zon dubbelfjädrande pocket inkl. tjock 
bäddmadrass och ben. 80x200/90x200 cm.

1.995:-
105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

KAMPANJPRISER

10-50% 
rabatt                    på alla 
soffor & fåtöljer från 

 
120x200  4.495:-

Zon kontinentalsäng

140x200 4.995:-
160x200 5.995:-

180x200 6.995:-
210x210 8.995:- 

5-zonad pocket/bonell.  Inkl. huvud- 
gavel, ben & nackkuddar.

KAMPANJPRISER Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

på sängar från

180x90 cm + 6 stolar  
Ord. pris 7.995:- 4.995:- 
140x90 cm + 4 stolar  
Ord. pris 5.995:- 3.890:-

INA matgrupp
Oljad ek/grått tyg. 

10-50% 
rabatt                    på alla 
soffor & fåtöljer från 

 15% 
rabatt
på

Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

8.995:-
Ord. pris 10.295:-

Friday u-soffa 
B 325×210/145 cm 

30% rabatt
  och 

Upp till

Återförsäljare för

Pocket 985:-

Zon ramsäng  
5-zon dubbelfjädrande pocket inkl. tjock 
bäddmadrass och ben. 80x200/90x200 cm.

1.995:-
105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

KAMPANJPRISER

10-50% 
rabatt                    på alla 
soffor & fåtöljer från 

 
120x200  4.495:-

Zon kontinentalsäng

140x200 4.995:-
160x200 5.995:-

180x200 6.995:-
210x210 8.995:- 

5-zonad pocket/bonell.  Inkl. huvud- 
gavel, ben & nackkuddar.

KAMPANJPRISER Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

på sängar från

Återförsäljare för

Pocket 985:-

Pocket

985:- rabatt
på

Upp till

40%


