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Alva och David har återskapat 
Stora Hamrums skönhet
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Om Gård & Villa
gård & Villa är ett elegant inspirations- 
och nyttomagasin för människor som 
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg. 
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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Marie Pallhed
marie@gardochvilla.se

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

Layout och grafisk form: 
reko reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna Skaraborg

Ä
ntligen börjar vi prata om 
hur vi vill ha det sen. Efter 
pandemin. I takt med att fler 
får ett stick i armen vrids     
 fokus från restriktioner till 

valmöjligheter. 
 Vi är inte där än, vi konsumerar och han-
terar fortfarande i ett pandemiskt tillstånd 
där orimligheter accepteras. Som att vi får 
åka 5 personer i bilen till restaurangen 
men väl där får vi sitta max 4 personer.
  Vi vet idag att smittspridningen inte sker 
vid restaurangbesöken men vi förlänger 
restriktionerna för säkerhets skull. Vi sitter 
hemma och arbetar trots att vi inte åker 
kollektivt eller har trängsel på jobbet. Men 
nu börjar orimligheterna skava.
 Som en sårskorpa man inte kan låta bli. 
Vi sköter oss hyggligt men kliar ändå. Vi 
vet att om vi kliar för hårt så börjar det 
blöda igen. Men om det inte gör det 

Ljuset efter 
pandemin börjar skönjas
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För annonsering kontakta:
Marknadsansvarig i Skaraborg 
Uno Hufvudsson: 0708-56 11 99 eller 
uno@gardochvilla.se

anette Sjöman: 0703-63 92 24
nettan@gardochvilla.se

anita Johansson: 0733-10 25 20
anita@gardochvilla.se
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så har såret läkt. Så vi kliar. 
 När såret väl läkt blir det lite starkare 
precis där. Så vill jag gärna tänka om livet 
efter pandemin. Att vi blir starkare - inte 
svagare, räddare eller mer begränsade. Att 
livet blir bättre och inte sämre liksom. 
 Nu är ju bättre en högst subjektiv upple-
velse. Det behöver ju inte betyda samma 
för dig och mig. 
 Några saker jag hör är att fler skulle vilja 
jobba hemifrån till viss del även efter 
pandemin, att man vill att livet ska kretsa 
mer kring "mitt" liv än kring jobbet. Att 
hemmet blivit viktigare när vi spenderar 
mer tid där. Att vi behöver en yta där vi 
kan gå undan och jobba, ett rum till.
 Jag funderar på vad det kommer innebära 
på samhället i övrigt. Att färre flyttar till 
storstads innerstad vet vi redan. Vi vet 
också att de som flyttar ut eller tillbaka 
inte flyttar så långt och när de flyttar hem 

så landar man oftare i "regionstaden" än 
födelseorten. 
 Alltså man flyttar från Stockholm till Mä-
lardalen eller om man kommer från Värm-
land så flyttar man till Karlstad men inte 
tillbaka till Säffle för att ta ett exempel.
 Vi vet också redan nu att större boenden 
går före centrala boenden. Vi vet att fler 
vill bo i hus än tidigare. Jag tror att fler 
är villiga att pendla längre om man inte 
behöver pendla så ofta.
 Vilket läge vi har i Skaraborg att 
    utnyttja! Låt fler förverkliga  
     sina villadrömmar. Släpp trång- 
      boddheten och kom hit. 
  Vi behöver bli fler.

Den 23-24 oktober är det dags för Gård & Villa-mässan med 
Antikt & Vintage på Billingehov i Skövde.
 – Som vi har längtat efter att tillsammans med andra lokala aktörer 
i Skaraborg få möjlighet att inspirera Skaraborgarna genom en lokal 
bostadsmässa, säger Uno Hufvudsson mässgeneral och ägare till 
magasinet Gård & Villa.

Premiär för 
Gård & Villa-mässan 
i oktober

maj 2021

INSPIraTIoN. Den 23 och 24 oktober är det dags för gård & Villa-mässan med antikt & Vintage. Plats: billingehov i Skövde.

blommor – ja listan kommer att bli ännu 
längre.
– Vi vänder oss till hela familjen och 
hoppas att alla åldrar vill titta in till oss när 
det blir så dags.  Och jag lovar – vi kommer att 
bjuda på massor av bostadsinspiration, härlig 
lokal gemenskap och en hel del häftiga över-
raskningar, avslutar Uno Hufvudsson.

Vill du också ställa ut?
Gård & Villa har redan ett brett spektra 
lokala utställare på 
Gård & Villa-mässan 23-24 oktober i 
Skövde. Men det finns fortfarande 
plats för fler.
Hör av dig till Uno Hufvudsson, 
0708-56 11 99 så berättar han 
mer om mässan. 
Eller kontakta Nettan Sjöman, 
0703-63 92 24 eller Anita Johansson, 
0733-10 25 20.
Mail: uno@gardochvilla.se,
nettan@gardochvilla.se
anita@gardochvilla.se

D
et var efter en nyligen gjord 
intervju med Folkhälso- 
myndighetens generaldirektör 
Johan Carlsson som Uno med 
medarbetare bestämde sig för 

att satsa på att genomföra Gård & Vil-
la-mässan i oktober. 
 I TV 4 Nyhetsmorgon sa Johan Carlsson 
gällande restriktionerna och vaccina-
tionstakten: ”När vi kommer in i september 
så hoppas vi kunna lyfta på väldigt myck-
et”. Uno igen:
– Och även om några rekommendationer 
ligger kvar så tror vi att Gård & Villa-mäss-
san kan genomföras på ett sådant inspire-
rande och tryggt sätt som vi alla nu längtar 
efter. Vi behöver komma ut och träffa 
varandra igen, säger han och fortsätter:
– Att kombinera en bostadsmässa med 
Antikt & Vintage är dessutom något nytt i 

Skaraborg som ligger helt rätt i tiden. Det 
är väldigt många idag som inreder sina 
hem med en mix av nytt och gammalt.
 Gård & Villa-mässan är en lokal bostads-
mässa som lyfter fram lokala proffs.
– Det finns så många duktiga människor 
och företag i Skaraborg. Samtidigt som 
Skaraborgarna får möjlighet att upptäcka 
helt nya lokala företag.  Det blir en mässa 
av Skaraborgare för Skaraborgare.
 På Gård & Villa-mässan kommer det 
mesta att finnas som rör hem och bostad. 
Värmepumpar, trädgårdsmaskiner, 
inredning, kök, tapeter, färg, 
vattenrening, belysning, möbler, 
solenergi, pellets, golv, bygg, 

Gård&Villa - Gård&Villa - mässan

MÄSSkoNTakTErNa. Uno Hufvudsson, 
Nettan Sjöman och anita Johansson är 
dem du vänder dig till om du vill ställa ut 
eller medverka på gård & Villa-mässan.

HTH Köksforum Skövde • Södra Metallvägen 2 • 541 39 Skövde • Tel. 0500 48 58 44 • hth.se
Öppet tider: Måndag - fredag 10-18 • lördag 10-15

SOMMAR
KAMPANJ
på ditt nya kök från Gör Det Själv HTH
En lång rad av HTH:s mest populära modeller finns även som 
gör-det-själv lösningar, som du själv sätter ihop och monterar.  
I gengäld kan du spara tusentals kronor på Skandinaviens 
populäraste köksmärke.

”Vi ritar köket som uppfyller dina drömmar och matchar din budget”.



COLORAMA TIBRO Norra vägen 7A, TIBRO  |  Tel. 0504-102 58 
Öppet: Mån–fre 07–18 • Lör: 10–13 

 

SOMMARTIDER
Så målar du om 

träfasaden till huset
Kom in och få

goda råd!

www.gardochvilla.se4
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Innervägg

Vill du inte 
spika i golv och tak? 
• Snabb montering!
• Patenterad lösning! 
• Snabb leverans!

 

Behöver du ett 
extra rum?

Fabriksgatan 7, Tibro 
Tel: 0504-150 50

Läs mer och beställ: 
www.tibromobelindustri.com

. . . Alcro 
UteplAts 

vAttenbUren 
träoljA

Alcro UteplAts 
hAr mycket god 
förmågA Att 
trängA in i och 
förseglA träets 
porer

NYHET!

www.bad-varme.se

When nature calls

Hjalmarssons Rör, Förrådsgatan 45
542 35 Mariestad   Tel.0501-716 60

42.995:- INSTALLERAT 
OCH KLART!

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 39 990:-
Frakt tillkommer. 

Läs mer på folkpool.se

maj 2021

. . . tvättA
och skyddA 
fAsAden på

bästA möjligA 
sätt 

• självrengörAnde 
• mögelskydd 
• högstA Uv-skydd
• 15 års gArAnti

Stort utbud av 
krukor ute o Inne 

FIra 

MorS dag 
Med bloMMor

välkoMMen tIll 1200m² 
bloMSterland 

Danielstorpsgatan 1, 532 37 Skara
Tel. 0511-643 22

www.skarablomsterland.com

Bägarranka
från 

 299:- 

ÖPPETTIDER
mån-fre 9.30-19
lördag  9.30-15
söndag 10.30-15

FIra 

MorS dag 
Med bloMMor

sommar-Blommor6-pack 49:-

pelargon
4 st

 129:-
ord. pris 49:-/st

välkoMMen tIll 1200m² 
bloMSterland 

 stjärnöga4 st

 119:-

Stort utbud av 
krukor ute o Inne 
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För 20 år sedan skaffade vi pool för att bada och 
motionssimma. Idag är miljön runt poolen viktig 
och vi gör gärna en egen oas för umgänge och 
njutning hemma i trädgården. Detta i takt med att 
poolskötseln har blivit enklare, uppvärmningen av 
poolen effektivare och billigare och nya poolmått 
har gjort det möjligt att få plats med en pool även i 
mindre trädgårdar. 

TräD -
GårDsliV

Enkel, smidig och lösningen för 
att få till sommarens bästa 

dressing! gastroMax 
citruspress är i en 
klassisk design, så 

som den har sett 
ut i alla tider. 

Cirkapris 70 kr.

Perfekt Fasad Plus är beckers allra bästa fasadfärg. 
Den fylliga konsistensen gör fasaden jämn och slät 
på bara två strykningar. Fasaden blir mer tålig och 
träet får ett riktigt bra skydd. Cirkapris: 400 kr/l.

gardena Mjuksprayare är en mjuk sprayflaska 
som är perfekt när unga plantor behöver vattnas 

omsorgsfullt och selektivt. Detta tack vare dropp-
munstycket och duschmunstycket som förhindrar 

att groddplantorna och jorden spolas bort. 
Cirkapris 80 kr

alcros nya fasadfärg bestå briljant är en fyllig 
fasadfärg av högsta kvalitet som gör att det ser 
nymålat ut i många år. Färgen är dessutom 
Svanenmärkt. Cirkapris 3 280 kr/ 10 l

beckers Perfekt Plus Fönster & Snickerifärg ger 
bästa möjliga skydd mot yttre påverkan. Staketet 
är målat i kulören bärnsten 034 med toppar i 
korall 001. Cirkapris 300 kr för 0,75 l. 7

maj 2021

La Cerise sur le gâteaus 
kökshanddukar är vävda i linne 

och bomull, vilket bidrar till ett slit-
starkt material. Måttet på kökshandduken är 

50 x 80 cm. På bilden i färgen Marcel Sardine. 
Cirkapris 220 kr.

Njut av en 
varm dusch utomhus 

med vatten värmt av solenergi. 
En solfångardusch som man kopplar 

till vattenslangen är ett både praktiskt och 
miljövänligt alternativ. Från Folkpool. 

Cirkapris 6000 kr

Folkpools nya retroinspirerade badringar är i en 
ljuvlig färgpalett inspirerade av klassiska semester-
destinationer kring Medelhavet. Mönstret som är 
handtryckt ger de små unika färg-
variationerna. Cirkapris 300 kr

Lemon drop är en 
av vårens nya kulörer på 

kannan som numera är en klassiker från Eva Solo. 
Den väldesignade Thimble-termoskannan är 100 
% droppfri och enkel att fylla på och hälla ur. Den 

invändiga glasinsatsen kan bytas ut. 
Cirkapris 800 kr.

garDENa ClickUp! är ett nytt trädgårdsdesign-
system med flera olika tillbehör som fästs på ett

skaft av 100 % FSC-certifierat lärkträ. På bild syns 
en regnmätare. Cirkapris 500 kr.



Sätt färg på fasaden med 
Nordsjö Excellentfärg från 
Borgunda Bygghandel

UPP TILL  

14 ÅRS  
HÅLLBARHET

Tinova Excellent Exterior 10 L 
Fasdfärg i en kombination av alkyd och akrylat vilket gör att den har en  
utomordentlig vidhäftningsförmåga samt en fantastisk glans och kulörbe-
ständighet för ett toppreslutat.  
 
Excellent exterior framhäver ytans trästruktur och ger samtidigt 
täckfärgens jämna yta på gamla och nya träfasader.

1 595 kr
inkl.moms

9www.gardochvilla.se

MÖT soMMaren MeD 
nYTT soLsKYDD

MarKIser, sCreen, PersIenner 
rULL-, LaMeLL-, PLIssÉ/DUeTTGarDIner

aLLTID FrIa HeMBesÖK    
aLLTID oFFerT DIreKT

TÖreBoDa - MarIesTaD     0501 400 22
sLÄTTe -eKeDÀLs soLsKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

slätte ekedals solskydd
stockholmsvägen 45 
542 33  Mariestad info@slatteekedalssolskydd.se

Gård&Villa  Gård&Villa  
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ditt själv-
klara köksval!
vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten 
men är specialister på kök och bad. 

Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med allt från 
planering till färdigt kök/bad! Vi har alla hantVerkare du behöVer!

www.mobalpakökskövde.se
Erikssons snickEri Skövdevägen 44, Skultorp, 

Lasse 0705-62 56 40

Förrådsgatan 45 
542 35 MARIESTAD 

0501-716 60

www.bad-varme.se

VI HAR VÄRMEPUMPAR FÖR ALLA BEHOV!
Ger både värme och kyla. Modeller som passar 
från uterummet och till större villan.

LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR
FRÅN 18 495 KR 

Priser gäller standardinstallation inkl. ROT.

HERO

NINJA

SOLID

En skandinavisk NINJA speciellt
anpassad efter vårt klimat som ger
stor värme i liten förpackning. 

En kompakt luftvärmepump som är perfekt 
för villan, sommarstugan eller garaget.

Luftvärmepumpen som dominerar värme 
och kyla och är här för att styra komforten  
i ditt hem efter dina behov.

Sockerbruksgatan 13 
Telefon 0510-29898
E-post  info@lidskogtradgard.se

LidköpingS Skog & Trädgård
öppETTidEr
Vardagar 7-18
 Lördag 10-13

Automower® 305 
Smart robotgräSklippare för den lite 
mindre gräSmattan upp till 600m². 
utruStad med vädertimer, 
froStSenSor och automower® 
connect@home. enkel att 
rengöra och tvätta 
med vattenSlang. 

KAmpAnjpris

 11 900:- 
ord. pris 12 500:-



Mer livslängd för taket och fasaden, att 
det blir rent och snyggt får ni på köpet!

Pris fr.o.m 
5000:-

för normalvilla
170 kvm tak

Kostnadsfri offert1.

Förbehandling2.

Takbehandling3.

Städning4.

Taket är husets sköld mot vädrets makter. Det skyddar 
ditt hus från nederbörd år efter år. Därför är det av 
yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxter 
som mossa, alger och lav på taket påverkar inte bara 
takets utseende, utan även dess skick och värde. Med 
LA Takvård Komplett Service förlänger du enkelt takets 
livslängd och säkrar husets skick. 

Vi kommer hem till dig, ser över och mäter 
ditt tak. Offert lämnas direkt till dig på plats.

Mossa och grövre påväxt avlägsnas med 
en förbehandling. Vi skrapar bort mossan 
med hjälp av verktyg som är skonsamma 
mot taken, mossan blåser vi sedan ner 
med lövblås. Vi tömmer hängrännor och 
byter eventuellt trasiga takpannor.

För att nollställa taket från påväxt görs en 
behandling med LA Takvårds egna medel som 
läggs på med lågt tryck. Medlet neutraliserar 
påväxten och nollställer taket från organismer. 
Tiden i kombination med regn renar nu taket 
som blir allt renare ju längre tiden går. Proces-
sen kan ta upp till två år beroende på graden 
påväxt.

När vi är klara med behandlingen städar vi 
upp efter oss och tar med oss mossan.

Det enda du behöver göra är att kontakta oss för 
kostnadsfri besiktning och offert.
LA Takvård Komplett Service tar hand om resten!

LA Takvård
Skaraborg
072-188 90 60
0500-88 02 69
alf.andersson@takvard.se

Vi gör rent för hand, 
inga höga tryck eller 
vatten används vid 

borttagning av 
mossa!

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

För mer info:

0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

 Forsvägen 36, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

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

070-373 373 9  |  www.timstrad.se

Certi erad ARBORIST 

EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!
Med smart köksrenovering   erbjuder vi dig ett nytt kök på
dina befintliga stommar. Ditt kök får ett nytt utseende såväl
som nya moderna funktioner. Du sparar tid, pengar och slit! 

Boka ett
kostnadsfr i tt

hembesök
/ Sofia

Vill du veta möjligheterna med ditt kök?
Boka kostnadsfritt hembesök på 0705 - 08 13 26 

www.solskyddsteknik.se

Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift

Markiser, persienner, rullgardiner, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

 Vi har butiker och montörer i:
Falköping 

Sankt Olofsgatan 39
Tel: 0515-152 33  |  E-post: falkoping@solskyddsteknik.se

Trollhättan 
Ladugårdsvägen 23

Tel: 0520-133 91  |  E-post: trollhattan@solskyddsteknik.se

Vara 
Torggatan 15

Tel: 0512 – 107 88  |  E-post: vara@solskyddsteknik.se

Lidköping 
Sockerbruksgatan 28 

Tel: 0510 – 500 57  |  E-post: lidkoping@solskyddsteknik.se

Mariestad
Förrådsgatan 45

Tel: 0501-809850  |  E-post: mariestad@solskyddsteknik.se

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

NY 
STATIONSVÄRD 

I LIDKÖPING

Colorama
Lindhagsgatan 1
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D
avid och Alva hade länge letat 
efter ett rejält stort hus, typ 
en herrgård eller liknande. 
Förrådet med möbler började 
ju bli överfullt.

– Att vi ville bo så här var vi helt överens 
om, så vi jagade hela tiden på nätet, i 
antikaffärer och loppisar efter möbler och 
prydnader som skulle passa. Men huset 
hade vi inte ännu, berättar Alva.
 Ett ständigt span på Hemnet, i allt vidare 
cirklar runt Lidköping - till slut över hela 
landet - gav inget resultat. 
 Alvas mamma lyckades däremot hitta och 
köpa det nedgångna säteriet Stora Hamrum 
- en bostad i ”rätt” storlek som förfallit i 
takt med att den tidigare ägaren åldrats och 
inte orkat hålla efter husets krämpor. När 
han avled var även huset döende.
– Taket läckte, värmen fungerade 
inte och VA-anläggningen hade givit 
upp, berättar Alva.
 Men det avskräckte inte hennes mamma. 

ÖNSkEDrÖM. bilparken är imponerande. Mycket 
tack vare att en rolls royce alltid stått 
högt på Davids önskelista.

Faktaruta
Stora Hamrums säteri var adlig sätesgård 
redan 1644 och första ägare var bengt björns-
son-Papegoja. Nuvarande huvudbyggnad 
uppfördes 1877 och rymmer 11 rum fördelade 
på 400 kvm. Uppvärmning sker idag med luft/
vatten värmepump och dessutom har två 
öppna spisar, två kakelugnar, vedspis och en 
kamin åter satts i brukbart skick. Samma sak 
med VVS, David och alva tog över i april förra 
året och sedan dess har hela huset renoverats 
invändigt, rum för rum.

FEJkSPIS. Stora Hamrums eldstäder är nu uppda-
terade och funktionella igen. Men det hindrade 
förstås inte att den här pjäsen, ihopkomponerad 
av diverse auktionsfynd som David och alva gjort, 
hittade sin plats i huset den också.

SÄLLSkaPSrUM. renoveringen är ett pågående projekt. Näst på tur står en rejäl bar på övervåningen.
- Marmorskivan passade överraskande nog exakt till ett skåp vi hade köpt, så nu är det på gång. 
Vatten är redan framdraget och bara att koppla på, berättar David.

TExT oCH FoTo Ulf C Nilsson

De hade möblerna. Det enda som fattades var en herrgård eller ett säteri 
att placera dem i. På Stora Hamrum i Korsberga ramlade alla bitar på plats 
för paret David Thornell och Alva Orrenvade. Efter lite annorlunda turer.

De blåste nytt liv i 
det gamla säteriet

VaCkErT. Entréhallen på Stora Hamrum är husets samlingssal. Här trivs David och alva bäst.

SIgNUM. 
”bokstavstavlorna” 

har blivit något av David Thornells kännetecken. 
I dagsläget finns runt tusen svenska städer med i sam-

lingen, liksom hundraser, kattraser, yrken med mera.  
– Över 100 000 är sålda redan, så det är i senaste laget 

för någon konkurrent att ta upp kampen, 
konstaterar han.

Upprustning inleddes och pö om pö blev 
det allt mer beboeligt. Alva och David 
flyttade in eftersom de hjälpte till med 
renoveringen och det ju var enklare att bo 
där man jobbade.
– När allt det ”tråkiga” - kök, badrum, 
värme, nytt tak och så vidare - var klart så 
började vi leta vidare efter eget boende. 

Då sa mamma att ”Men, här vill jag inte bo 
själv”.
 Så Alva och David fick köpa det halvreno-
verade huset där ”bara den roliga biten av 
renoveringen återstod”.
– Tja, rolig vet jag inte. Som tur var hade 
vi tecknat hemförsäkring, för två dagar 
efter att vi tagit över blev det vattenfall 
från spotlightsen och kristallkronan i det 
nyrenoverade köket, berättar David.
 En rörkoppling i det nya badrummet på 
övervåningen hade släppt och vattnet bara 
forsade från den. 
– Som tur var dokumenterade vi det hela 
genom att filma det, för annars hade nog 
försäkringsbolaget aldrig trott på oss.
 På övervåningen var innertaket sänkt och 
när de tog bort skivorna där upptäckte 
de att det inte fanns någon isolering över 
huvud taget där. Det förklarade ju varför 
det var -10°C på övervåningen - och i sov-
rummet - kalla vinterdagar. Värmefläkten 
jobbade hårt den perioden. Gamla hus har 

sin speciella charm.
 Men efter hand har de fått fason på rum 
efter rum och idag är den stora hallen med 
sin öppna spis favoritplatsen. Där tar de 
emot sina gäster efter att deras två Wolf-
dogs och Golden retrievern Dixie godkänt 
dem. Tanken är att installera en ringklocka 

2xrENoVEraT. köket i Stora Hamrum blev det första rummet som blev klart efter renoveringen. Inredning-
en kommer från Marbodal, men köket var också det första som fick renoveras om efter inflyttning.

rELax. I badrummet eftersträvades en äkta 
SPa-känsla och den har de lyckats fånga bra.

STILFULLT. Vardagsrummet rymmer gott om 
sittplatser. 
– Våra 400 kvadratmeter boyta blev snabbt 
fullmöblerade, så egentligen skulle vi vilja ha flera 
rum, säger alva och David.

vid entrédörren, men frågan är om den 
behövs. Alla som närmar sig huset blir ju 
först grundligt utskällda av pälstrion som 
regerar här.
 Och möblerna då? Nu finns de på plats, 
utspridda på husets 400 kvadratmeter.
– Fast vi insåg snart att vi ändå hade för 
mycket, så vi anordnade en stor loppis i 
ladugården som hör till på det som blev 
över. Vi trodde nog inte att så många skulle 
komma, men det var långa köer när vi drog 
igång, minns Alva. 
 Själv jobbar hon som sjuksköterska på 
vårdcentralen i Hjo, kombinerat med att 
hon driver egen salong för estetiska injek-
tioner. I jobbet på vårdcentralen kommer 
hon i kontakt med många äldre, som kan 
berätta sina historier om traktens välkända 
Stora Hamrum.
– Gemensamt för alla är att de tycker 
att det är roligt att huset nu återställts i 
ursprungligt skick och det är kul att höra, 
summerar Alva.

ISaNDE. Det första rummet på övervåningen som 
David och alva fixade klart var förstås sovrummet. 
Men det var inte speciellt njutbart i början efter-
som taket visade sig sakna all form av isolering.
– Vi hade hinkar lite överallt för att ta hand om 
vattnet som läckte in från taket och när det var -10° 
ute så var det lika kallt här inne, berättar alva.

MÖTESPLaTS. Tanken är att Stora Hamrum ska bli 
en mötesplats, så därför har flera gästrum fått ta 
plats i de generösa utrymmena. 



14 15www.gardochvilla.se www.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  

• Avancerad trädfällning 
• Motorsågskurser 
• Motorsågssnideri

Skogskonsult.seSkogskonsult.seJDJD
Hanhult Skogslyckan, 546 92 Mölltorp

Tel: 0505-240 50  |  Mobil: 070-8283 556  |  Fax: 0505-240 50
E-post: info@jdskogskonsult.se  |  Facebook: JD Skogskonsult

Din lokala SKOGSHUGGARE som skapar det lilla extra

Trädgård & Handverktyg

Trädgårdsjord 
från Weibulls 4 för 

100:-
För jordförbättring vid 

vårbruk, höstgrävning och 
plantering i trädgård, 

köksland, växthus, 
urnor, krukor och 

balkonglådor.

Vi har 
även dressjord,

naturgödsel,
täckbark 3 för 

100:-

Gräsfrö 
från Weibulls 

Ger en robust och slitstark 
gräsmatta och etablerar sig 

mycket snabbt. Sveriges mest 
sålda gräsmattefröblandning.

1 kg 109:- 
finns även i 3 kg 

och 12 kg

Ryobi
Nytt batterisortiment 

på både handverktyg och 
trädgårdsmaskiner.

18V skruvdragare med väska 

999:-
Optimera Tibro
Tel 0504-12540 

Hitta din närmaste butik och öppettider på 

www.optimera.se

Vi hälsar 
både Privatkunder 

och Proffs välkomna!

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

maj 2021maj 2021

www.molltorp.com
@molltorpshandelstradgard

sommar
  sommar
    sommar . . .

Tel 0505 - 300 75
öppeTTider  vardagar    9-18
    lördagar     9-15
    sönd-helg 10-15

Utemiljö & Handelsträdgård AB

blåbärsbuskar 
20% 

härliga rosor150 sorter

svalkande
porlande

vatten i olika
former 

1000 m²
sommarblommor

egen odling

Gäller till 13/6

Nu med  egen webshop www.garderobspecialisten.com

20
år

FIRA 20-ÅRS-JUBILEUM MED OSS! 
Vi firar med unika Jubileumsdörrar och andra fina 
erbjudanden till vansinnigt bra priser - ända fram till midsommar!
OBS! Endast i butiken, så långt lagret räcker

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
nddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00
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Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!
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eller ring Kent 0708-66 02 33.
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belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
Välkommen 
till vår elbutik!
Butiken är öppen för 
alla, både företag 
och privatpersoner.

Vi har även 
VITVAROR!

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon 
Kent:  0708-66 02 33
Butiken:  0502-149 09
Kontor:  0502-149 99

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon
Kent: 0708-66 02 33
Butiken: 0502-149 09
Kontor: 0502-149 99

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 08.00-12.00 

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
Välkommen 
till vår elbutik!
Butiken är öppen för 
alla, både företag 
och privatpersoner.

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se



16

Gård&Villa  

17www.gardochvilla.se

Gård&Villa  

www.gardochvilla.se

När inget är som vanligt och vi inte kan göra saker som vi brukar, ja då får vi klura ut nya sätt. 
En som tagit fasta på det är Merlina Poljak Käll, ledare på Friskis och Svettis i Skövde.

Cementa-rundan – det nya hälsokonceptet utomhus

INTErVaLL.  På den gamla banvallen radar gruppen upp sig. Där går eller springer man till en plats först i 
ledet under 2,5 km.

maj 2021

K
lockan är 08.15 en blå-
sig lördagsmorgon när jag 
sakta glider genom en relativ 
folktom stad. Skövde verkar 
inte riktigt ha vaknat till liv 

ännu. Det sägs att de arla morgontimmar-
na bjuder på magiska upplevelser som 
försvinner så snart solen kommit upp. Så 
det är med stor nyfikenhet jag kör upp för 
den branta backen till Billingehus för att 
möta ett gäng morgonpigga motionärer, som 
frivilligt lämnat den varma sängen för den 
kalla snålblåsten.
 Först på plats blir jag sittandes i min bil 
och iakttar hur fler sluter upp och ger sig 
av åt olika håll. Det verkar finnas många 
spår att välja bland. Slutligen anländer de 
som ingår i den grupp jag ska träffa.
- Det är väl typiskt att själva ledaren kom-
mer sist, skrattar Merlina. Alla verkar ha 

MÅNga aLTErNaTIV. Leden som löper 
på banvallen öppnar upp för olika 

valmöjligheter att 
vandra på.

TExT OCH FOTO Anita Johansson

kLIPPIga bErgET. På motionsrundan passerar man 
Cementa-brottet som liknas just som grand Canyon

bra PÅ FÖTTErNa.  Vandring och löpning i ojämn 
terräng kräver bra skor med bra grepp.

kommit så det är lika bra vi kör igång.
 Alla verkar taggade och jag frågar Helene 
Lundqvist som är en av deltagarna och 
som är väldigt aktiv under hela veckan, 
hur lång deras runda är? Ca 7 km får jag 
veta och i ett snabbt överslag bestämmer 
jag mig för att 2 km kan vara lagom för mig 
att haka på. Kameran har jag packat ner 
i en ryggsäck. Glad i hågen klädd i jeans, 
sneakers och rejäl jacka ger vi oss iväg ner 
i skogen. De andra är mer sedvanligt kläd-
da i sportkläder såklart. Vandringen ner 
i skogen andas förhoppning och massvis 
med härligt syre rakt ner i lungorna. Det 
småpratas i ledet hela tiden.
- Jag skapade den här uteaktiviteten när 
vi inte längre kunde ses inomhus på våra 
vanliga motionspass. Det är viktigt att 
hålla igång även under pandemin, berättar 
Merlina och fortsätter:

- Vi har kört i alla väder under hela hösten 
och vintern. Just denna runda är uppdelad 
i 4 olika delar. Snart kommer vi fram till 
etappen vi kallar Grekland, för det ser ut 
som i Grekland och därefter väntar Grand 
Canyon.
 Väl ute ur skogen tycker jag att det är 
dags för fotografering för jag skulle ju vän-
da om uppåt igen, hade jag bestämt. Men 
vid det här laget var jag så nyfiken på hur 
det såg ut vid Grand Canyon och dessutom 
hade jag inte hunnit få svar på alla mina 
frågor. 
- Följ med på hela rundan så får du se, 
uppmanar Merlina. Det är fantastiskt vack-
ert och du kommer inte ångra dig! Om en 
stund kommer vi ut på den gamla banval-
len där vi kör lite intervallträning i lagom 
takt. Det här är den bästa hälsovinsten du 
kan ge din kropp.

 Ganska snart märkte jag att det inte är 
några sengångare i gruppen och vad som är 
lagom takt kan diskuteras. För att överhu-
vudtaget hinna med att prata med delta-
garna och för att fotografera, är det springa 
som gäller. På banvallen går man i ett led 
och sista man springer längst fram och så 
håller det på i 2,5 km. Jämsides med Jo-
hanna som är medlem i gruppen frågar jag 
hur det kommer sig att hon är med?
- Jag träffade först några ur gruppen vid 
vinterbadet och fick veta att det fanns en 
grupp som träffades på lördagsmorgonen. 
Det är ett jättehärligt gäng och man får 
många nya vänner. 
 Sen försvann Johanna springandes längst 
fram i ledet. Längst bak i ledet går nu 
Anders Käll i rask takt, en av de få killarna 
som är med. Jag har nu hunnit bli rejält 
varm och ömsom springer och går med 

kameran i handen. Smått andfådd frågar 
jag även honom varför han frivilligt och 
helt utan bedövning deltar på en runda 
som denna?
- Det blir en livsstil berättar han, inte lika 
andfådd som jag. Jag och min fru Merli-
na är båda ledare i Friskis och Svettis. 
Vi leder eller deltar på flera pass under 
veckorna, fortsätter han. Många i vår grupp 
har förändrat sin livsstil med mer motion 
och mår bättre. Och vi är en blandad skara 
i alla åldrar. Alla är lika välkomna!
 Intervalletappen går nu över i en vandring 
upp, till toppen av Billingehus igen. Först 
passerar vi ”trollskogen” en vacker stig 
bland stenar, träd och mossa. Solen silar 
sig vackert genom trädgrenarna.
- Nu har vi bara ”Coronabacken kvar, säger 
Merlina och Helene när vi kommer in på 
en nygrusad väg i brant lutning.

 Varför kallas den så undrar jag? Man har 
svårt att andas i den första delen innan 
vi kommer upp på en platå, för att sedan 
fortsätta i andra delen. 
- Tänk att du avverkar den i delar så går 
det lättare.
 Tystnaden blir påtaglig medan vi betar 
av backen för att slutligen nå målet. Jag 
hämtar andan.
 Vi sluter cirkeln där vi startade och 7 km 
senare konstaterar jag att de andra i grup-
pen har betydligt bättre kondition än jag. 
Gruppen har roligt och den sociala biten är 
viktig har jag förstått. Här pratas det inget 
om covid. Det finns andra forum för det. 
Motionsrundan är avklarad och kroppen 
har fått sitt. Nu kan lördagen ta vid med 
en god frukost. 

kLÄTTrINg UPPÅT. Stigen passerar härliga 
ängar som så småningom leder vidare in 
i ”trollskogen”.

MÅLgÅNg. Här ses ledaren Merlina Poljak käll, 
initiativtagaren till Cementa-rundan tillsammans 
med Helene Lundqvist och anders käll.

CoroNabaCkEN. Hela glada gänget inför 
vandringen i den branta backen upp mot 
billingehus. Här gäller det att spara på syret 
och sakta men säkert ta sig uppåt.



18 www.gardochvilla.se 19www.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  

Erikssons 
Snickeri & Inredning AB

ToTalenTreprenad inom bygg!
Skövdevägen 44, Skultorp

tel. 0500-41 50 00  |  mob. 0705- 62 56 40
mail. lasse@lidensberg.se

www.skovde.mobalpa.se

Här hittar du Gård & Villa:s hantverkare!  Vill du också synas så här? 
Uno Hufvudsson, 0708-56 11 99  |  anette Sjöman, 0703-63 92 24  |  anita Johansson, 073-3102520  |  uno@gardochvilla.se  |  nettan@gardochvilla.se  |  anita@gardochvilla.se

Flera hundra profiler
Bröstlist, Foder, Golvlist, Fönsterunderstycke, 

Lockläkt, Midjelist, Panel och Taklist

OlOfsby sörgården 1
543 93 TIBRO  |  Tel:0504-300 50
Mail:kontakt@sorgardenshyvleri.se

Vi har golvläggare och är 
certifierade för badrum

Tibro Färgekonomi AB
Telefon 0504 - 102 58

Vi löser
RUT & ROT-
avdraget!

Skaraborg | tel: 0500-606 800

Vi gör din 
vardag enklare!

VI HJÄLPER BÅDE
PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG.
RING OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

OM VÅRA TJÄNSTER.

 PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg
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Macken är utrustad med sedelautomat & automatiskt
betalsystem för bankkort och evt. egna kontokort.

Eget
Kort

Eget
Kort

0515-201260

Tanka på GP samt
beställ din diesel och 

smörjmedel.
Adblue

• Spolning                 
• Filmning          
• TorrSugning          

• punkTlagning      
• ConTaineruThyrning
• CiSTernkonTroll

Vi hjälper dig ring: 0515-13846
Jour dygnet runt: 0479-140563

www.pr-slamsugning.se

• olJeaVSkilJare
• 5-årSbeSikTning 
• gödSelTranSporTer

Vi har 7 st gödseltrailer för utförandet av gödselkörning!

WWW.GRÄV.SE
JOHANSSONS GRÄVTJÄNST I SKARABORG

VI UTFÖR
ENSKILDA AVLOPP    DRÄNERING    SCHAKTNING    GRÄVNING

070-728 10 10

maj 2021maj 2021

FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 
www.vastgotaror.se

Vi hjälper dig med dina rörarbeten

Boka gratis hemBesök!

Just nu! 

20% 
på utvalda
markiser

telefonnummer:
0510-50150  •  0500-459800  •  0501-78700

0515-694600  •  0511-17611  •  0512-790700
www.solskyddat.se   

Åsenkorset                       VARA

Alla våra möbler finns för omgående leverans!

Full sortering av jordprodukter!

Öppettider
vardagar 10-18

 lördag - söndag och 
helgdagar 10-16

Välkomna

Tel. 0512-240 25
www.åsensommarmöbler.se

TRÅVAD 
2 fåtöljer, 1 bord och dynor 

i olefintyg i antracit konstrotting på 
en aluminiumstomme

Ord. pris 6285 kr 

Nu 5795 kr.

LARV 
Hörnsoffa i aluminium 

med dynor i olefintyg inklusive bord. 
Gruppen finns i vit och antracit. 

13995 kr.

Bli medlem i vår kundklubb 
- du får alltid cashback på dina köp.

Följ oss också på

Du får 25% på ditt första 
köp när du blir medlem 

i vår kundklubb

Gustav Adolfs gata 53 
541 45 Skövde 
Tel. 0500-412210 

Öppet 9-18, 
lörd. 9-15, sön. 10-15

Välkommen in

. . . möbler och 
barnrum från 

Texdecor

Hos oss hittar 
du franska tyger 
för gardiner . . .

Välkommen till

Vallgatan 52, SKARA  |  Tel: 0511- 108 08
www.bostefarg.se



ToTaLrENoVEraD. En av få överlevande opel 
ascona 19Sr rullar omkring glatt kycklinggul efter 
totalrenoveringen. Nöjd ägare är roger Fredriksson.

<< MoTorENTUSIaSTErNa. Denna riley rMa från 1947 importerades från England och total-
renoverades på 80-talet. Nu är det dags för en upprustning igen. roger och björn ger den en grundlig 
översyn och kunde konstatera att det var dags för ny kylvattenpump - om man kan hitta en sådan. 
– annars får vi tillverka en.
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Livet tog de gamla skolkompisarna åt olika håll, men motorintresset förenade dem igen. 
– Vi gick i samma skola och blev kompisar i årskurs två. Sedan hängde vi ihop hela skoltiden. 

Motorintresset väcktes på allvar när vi mekade och trimmade våra mopeder ihop, 
berättar Roger Fredriksson och Björn Sydhagen.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

maj 2021 Gård&Villa  

De skapade egen ”lekstuga”

E
fter skolan började vuxenlivet 
med familj och jobb på olika 
håll - Roger hade rörfirma 
i Skövde och tävlade i rally 
och bankörning. Björn körde 

långfärdsbuss till kontinenten. De träffades 
sällan. Men så en dag blev båda pensionä-
rer med mycket tid över,
– Vi bor ju båda i Stenstorp, så vi började 
umgås igen efter alla år. 
 Motorintresset från ungdomen fanns i 
gott behåll, starkare än någonsin. Och 
Björn var ju mer eller mindre uppvuxen i 
pappans bilverkstad. Där fanns ju grejorna 
kvar…
– Så nu kan vi leka!
 ”Lekstugan” är en verkstad med massor 
av gamla verktyg och maskiner - kantpress, 
apparater för ljusinställning och däckby-
ten, billyft och gott om reservdelar. Lite av 
Roy och Rogers ”Macken” faktiskt. Fast 

prydligare - med kristallkrona i taket. Bara 
en sån sak.
– Så, här har vi hållit på i fem år nu. Vi 
träffas halv nio fem dagar i veckan, klock-
an tio är det fika och så går vi hem och tar 
lunch.
Så egentligen har de väl skaffat heltids-
jobb? Oavlönat dessutom?

– Det viktiga är att ha något att sysselsätta 
sig med och det här är vad vi helst av allt 
vill hålla på med, berättar Roger.
 Sina objekt hittar de oftast på Blocket. 
Ofta riktiga rishögar som behöver mycket 
kärlek, svets, skruvande och lack innan de 
blir som nya igen. I verkstaden står bland 
annat det pågående projektet i form av 
skalet till en Volvo P 1800 ES från 1973, 
”Fiskbilen” som den kallades de futtiga två 
år den producerades.
– Bara 8 000 tillverkades totalt och de 
flesta exporterades till USA där den var po-
pulär. Idag är de sällsynta, berättar Roger.
 Just den här ska med tiden lackas med 
blågrön metallic, som endast fanns på sista 
årsmodellen. När de tog hand om den var 
den snarare rostbrun där det fanns plåt 
kvar…
– När vi är klara blir den i perfekt nyskick! 
lovar Björn.

FaVorITSYSSLa. roger Fredriksson igång med sin favoritsyssla - att ge gamla bilar nytt liv. 
Här finns alla verktyg som behövs.

 De färdiga bilarna säljs och finansierar 
nästa projekt. Något över till lön blir det 
inte. Bara till P 1800:an har de köpt delar 
för 60 000 kr och till det får man addera 
två mans arbete i ett år…
– Men känslan när det växer fram en bil är 
värd allt jobb!
 Så talar en sann motorentusiast. På lyften 
i verkstaden står en kompis bil, en Riley 
RMA 1,5 Litre från 1947 som behöver en 
hel del omsorg.
– Den fyrcylindriga motorn har dubbla 
överliggande kamaxlar - år 1947! Då 
hade Mercedes fortfarande sidventiler 
till sina sexor, berättar Björn och plockar 
lite bekymrat med motorns totalt utslitna 
vattenpump. Reservdelar blir allt svårare 
att hitta, så mycket får de nytillverka 
själva i sin verkstad. Det är en del i 

utmaningen - och njutningen.
 Givetvis blir det nu en del gemensamma 
resor i samma anda - till motorfestivalen 
Goodwood, internationella bilauktioner och 
liknande. Intresset stannar inte i garaget 
och fritid är det gott om.

HÖJDPUNkT. Vad är väl en verkstad utan kris-
tallkrona? Den bidrar i alla fall till att göra björn 
Sydhagen och roger Fredrikssons 
”lekstuga” lite 
speciell.

kLar! Denna vita pärla är nu återställd till i princip nyskick och redo för nya vägäventyr

gÖr-DET-SJÄLVarE. I hyllorna finns gott om reserv-
delar. De blir allt svårare att få tag på. 
– och finns de inte alls, ja då tillverkar vi nya själva, 
förklarar björn.

MYCkET arbETE. Denna Volvo P 1800 har björn och 
roger fått återskapa det mesta på. bortåt hälften av 

plåten var bortrostad. Nu är allt lagat och grundat. 
De kunde konstatera att det varit mycket halvdan 

handknackning av karossen vid tillverkningen.

NYa obJEkT. – Den här kanske? björn och roger 
kollar nu runt efter något lämpligt objekt som kan 
adderas till ”patienterna”.

FrÅN FÖrr. björn Sydhagens far hade bilverkstad 
och björn mer eller mindre växte upp bland alla 

maskiner - och de finns kvar. Här finns det 
mesta som behövs för 

att rädda slitna 
klenoder.
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Välkommen till HRM Bil AB
i Lidköping! 
Nu har vår verkstad blivit 
en del av Bosch Car Service.

For everything your car needs.

Bosch har varit med om att skapa en stor del av tekniken i den moderna bilen. Så varför 
inte låta oss serva din bil? I vår verkstad finns all utrustning som krävs för att ta itu med 
den senaste teknologin från alla biltillverkare. Välkommen att boka din service hos oss!

HRM Bil AB
Tallhagsgatan 1, Lidköping
Tel: 0510-604 00
verkstad.hrmbil.se
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a-MÖbLEr. Edward och Christopher äger och driver a-möbler i Skövde.

A-möbler i Skövde är Ska-
raborgs mest kompletta 
inredningshus för hemmet 
och ägs och drivs av Chris-
topher & Edward. Verksam-

heten startade redan 1984 och bröderna 
arbetade under nästan 20 år i butiken 
innan de valde att satsa fullt ut genom att 
2019 köpa verksamheten. Vid köpet in-
gick även en butik i Tibro som nu är såld. 
Fokus ligger nu fullt ut på A-Möbler och 
på att ytterligare utveckla butiken. 
  I butiken finner du allt till hemmet från 
välkända leverantörer samt kök från 
Sentens som tillverkas i regionen. Vår 
köksplanerare Martin hjälper kunderna 
med sina expertkunskaper från idé till 
verklighet. Köken hittar ni i vår Electrolux 
Home-butik som är placerad i möbel-
butiken. Här finns även vitvaror, 
husgeråd och små-el. 
  Vi säljer också svensktillverkade spabad 
från Viskan Spa som har sin tillverkning 
i Skene. Kom gärna in och provsitt eller 
provbada i butiken för att säkerställa att 
du väljer rätt bad.

Kända varumärken
De senaste fem åren har vi märkt en 
förändring hos våra kunder då efter-
frågan ökade på specifika varumärken 

Bröderna som får kunderna 
att handla lokalt

HELA DENNA SiDA äR EN ANNONSi fokus

och produkter som tidigare bara fanns i 
storstäderna. Givetvis vill vi ge kunderna 
möjligheten få handla sina kvalitets- och 
designmöbler lokalt och under några 
år har vi arbetat hårt med att skapa ett 
sortiment som tillgodoser alla kunders 
önskemål. Det känns att arbetet lönat sig 
och idag kan vi erbjuda världsledande 
varumärken inom inredning. 
  Vi samarbetar med de absolut största 
tillverkarna och importörerna av möbler. 
Vi har möbler i alla prisklasser men ser en 
tydlig trend att våra kunder gärna lägger 
mer pengar för att få högre kvalité på sina 
nya möbler. Dagens kunder är också ett 
starkt miljö- och hållbarhetstänk. 
  Svenska varumärken som String, Dux, 
Ekens, Stolab, Bröderna Anderssons i 

Ekenässjön, Ire är några av våra leveran-
törer. Våra kunder har större helhetstänk 
idag och de tänker igenom sitt köp och tar 
inga förhastade beslut.

Kunden är alltid i centrum
Hos oss är du som kund alltid i centrum 
och du får alltid professionell hjälp av 
våra kunniga och erfarna säljare. Som 
fristående möbelhandlare har vi ett bre-
dare sortiment än många andra. Vi bygger 
kontinuerligt om i butiken då det kommer 
nyheter. Detta för att du som kund ska få 
en ny upplevelse när du kommer på nästa 
besök.
 Under pandemin har vi märkt en kraftigt 
ökad försäljning då många valt att inves-
tera i sina hem för att man tillbringar mer 
tid i det. 
  Ett gott rykte har gjort att vårt upptag-
ningsområde blivit allt större med åren 
vilket är oerhört glädjande. Vår chaufför 
Linus levererar kvalitetsmöbler över hela 
Sverige och behöver man hjälp med det 
lilla extra så löser han givetvis det.

Fantastiska medarbetare
Tack vare våra fantastiska medarbetare 
står vi starka mot stora möbelkedjor och 
webhandel. Vi tror på att man som kund 
vill se och känna på de produkter man kö-
per men också på det faktum att man får 
tillgång till en kunnig säljare som hjälper 
till med rådgivning och service.
  Vi räknar inte antalet sålda produkter, vi 
räknar antalet nöjda kunder. Det är så vi 
vet att våra kunder återkommer.

a-MÖbLEr. Inredningshuset som säljer möbler och
inredning i Skaraborg och över hela landet.

INREDNINGSHUSET
KAPLANSGATAN 32 MARIESJÖ SKÖVDE
Tel. 0500-41  19  00
WWW.A-MOBLER.SE

Varmt välkomna till A-Möbler Inrednings-
huset.
-Vi skapar ditt drömhem.
 
Vänlig hälsning
 
Edward & Christopher Rosell


