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E
n gång husägare alltid husä-
gare, kan det stämma? Frågar 
man mig så blir svaret ja! 
 Det första huset innebar en 
stor affär när det begav sig. Jag 

var ung och första barnet var på väg. Det 
var en tid när bolåneräntorna var skyhöga 
om man jämför med idag.
 Drömmen då, var ett rött hus med vita 
knutar på landet så där lagom romantiskt. 
Men huset jag öppnade dörren till och 
flyttade in i var ett gult tegelhus med bruna 
fönster, diametralt motsatt drömmen. Så 
kan det gå.
 Den gula villan blev min försökskanin för 
renovering genom ”trial and error”. Mycket 
gick bra men inte allt. Men det är så man 
lär sig. Fönster målades och glasrutor byt-

tes ut. Sprack rutan blev det en ny tur till 
glasmästaren. På´t igen bara med ny insikt 
och förfinad teknik.
 Sedan blev det ett, ja, rött hus med vita 
knutar till slut. Då började nästa renove-
ringsetapp. Hela huset fick en makeover 
och i poolrummet riggade jag min foto-
studio. Där hände mycket, bland annat 
ramlade en reporter i poolen med kläderna 
på och med kameran i sin hand. Sådant 
glömmer man inte. Och till sist målades 
huset vitt! Poff! - så var den romantiska 
drömmen borta. 
 Med nya äventyr framför oss sålde vi 
drömvillan och hyrde in oss i ett hus 
istället. Trötta av allt renoverande kändes 
det befriande, ett tag. Men med händerna 
bakbundna och ett huvud fullt av idéer 
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Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

I 
sjuttio år har vi jobbat för att alla 
våra medlemmar ska kunna bo 
bra i sitt eget hus. Från att driva 
stora samhällspolitiska frågor har vi 
genom åren även utvecklat en rad 

tjänster för våra medlemmar. 2021 fick vi 
priset Sveriges starkaste varumärke bland 
intresseorganisationer. Nu tar vi klivet in i 
framtiden och fortsätter leverera nytta till 
våra medlemmar och förbättra villkoren för 
landets småhusägare.
 Den 17 april 1952 bildades Sveriges 
Villaägareförbund. 1991 gick förbundet 
ihop med två regionala villaägarförbund, 
Stockholms småhusägares centralorganisa-
tion och Malmöhus egnahemsföreningars 
centralorganisation och fick namnet Villa-
ägarnas Riksförbund. Idag är vi drygt 270 
000 medlemshushåll runt om i landet.
 Under åren har vi drivit en mängd olika 
frågor för att skydda våra medlemmars in-
tressen och förbättra deras boendeekonomi. 
Vår största framgång är fastighetsskattere-
formen 2008, som gjorde stor skillnad för 
våra medlemmar. Vi fortsätter arbeta hårt 

Villaägarna 70 år
mot ett återinförande av  fastighetsskatten. 
Samtidigt jobbar vi för en mer rättvis be-
skattning av småhus och bostadsrätter.
Här ett axplock av det vi 
framgångsrikt jobbat med:
•  Ändrade regler om tomträtter i ett 20-tal 
kommuner
•  Förbättrat konsumentskydd för köp av 
småhus och ett 10-årigt skydd som villkor 
för att kunna få statliga lån (-80-talet)
•  Stopp för förslag som skulle underlätta 
för kommunerna att göra husägare ansvari-
ga för kommunernas gatukostnader
•  Radonmätningar och stöd till de husäga-
re som radonsanerade sina hus
•  Möjlighet för villaägare att själva välja 
elleverantörer, efter den avreglerade el-
marknaden 
•  Solcellsstöd till husägare som kom i 
kläm när reglerna gjordes om.
Och här några 
frågor vi driver just nu:
•  Ersättning till småhusägare som förlorar 
fastighetsvärde när det byggs vindkraftverk 
i närheten 

•  Sänkt energiskatt på el och en bättre 
energipolitik för lägre elfakturor
•  Nej till höjd fastighetsskatt
•  Förmåner, rabatter och expertrådgivning
 Parallellt med ett långsiktigt samhälls-
politiskt arbete, strävar vi efter att göra 
skillnad för varje enskilt medlemshushåll. 
Det gör vi bland annat med relevanta 
rabatter och förmåner hos utvalda part-
ners, medlemsmagasinet Villaägaren, 
digitala verktyg som Min Villa, en exklusiv 
medlemsshop och Sveriges mest kompletta 
expertrådgivning. Allt anpassat för livet 
med hus.

      Med dessa ord önskar jag dig  
       en trevlig sommar!

www.gardochvilla.se

gick det till slut inte att hålla emot längre. 
Huset blev vårt och nu ska idéerna realise-
ras såväl inne som ute. 
 Och i källaren står den nya fotostudion 
klar. Ja ni ser, ränderna 
går aldrig ur!

Anita Johansson
Skribent och fotograf 
på Gård & Villa

Kåseriet från 
Gård & Villas
medarbetare
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Hela denna 

sida är en 
annons

det känns som att kliva in i en skaraborgsk lustgård att besöka Mölltorps handelsträdgård. sortimentet av både 
växter och tillbehör är ett av landets absolut bredaste och en vanlig kommentar från långväga besökare är: 
”Tänk om vi hade något sådant här i Göteborg”.

UNIkT. Ett besök hos Mölltorps handelträdgård är något utöver det vanliga med sitt unika sortiment och 
en härligt kunnig personal som gör sitt yttersta för att hjälpa dig.

Handelsträdgården lig-
ger längs väg 49 mellan 
Skövde och Karlsborg och 
drivs av Börje Ohlin. Hans 
kunnande är enormt och 

ett par dagar i veckan är det kvartsutbild-
ning för medarbetarna.
– Jag berättar i 15 minuter om ett ämne. 
Vi har ett ofantligt stort sortiment, så 
jag begränsar mig till exempelvis svarta 
vinbär ena dagen och bonzaiträd den 
andra. Alla som jobbar här är härligt 
kunskapstörstiga oavsett om man är fullt 
trädgårdsutbildad eller är helt ny.
 Mölltorps handelsträdgård är indelad i 
stora rum och det första som möter dig 
är avdelningen med krukor och vaser och 
ett frösortiment på cirka 800 olika sorter. 
Plus omkring 35 potatissorter. Och längre 
in på området träffar du på runt 300 olika 
sorters sommarplantor, 500 sorters peren-
ner och ett 100-tal bonzaier och dessut-
om: dammväxter, fruktbuskar, träd och 
fruktträd, krukväxter, jordar och massor 

Västsveriges bredaste 
sortiment av växter finns i Mölltorp

av olika gödselmedel, både mineral gödsel 
och ekologiska varianter. 
– Vårt allsidiga och breda sortiment är 
unikt i hela Västsverige och för att kunna 
hjälpa dig att hitta det du söker är vi rejält 
bemannade, säger Börje och fortsätter:
– Många besökare tar med sig en bild på 
ytan som ska planteras och sen hjälper 
vi till med idéer, plockar ihop växter och 
berättar hur långt isär du ska plantera, 
blomningstider och så vidare. Så att du får 
en bild av din nya plantering.  Vårt mål är 
att alla som har en djupare frågeställning 
om trädgård ska få hjälp.
 Den här säsongen har Mölltorp märkt 
av en rusning efter dahliaknölar och här 
kan du verkligen frossa i dessa blivande 
skönheter. 
– Det finns så många vackra sorter: pom-
pomdahlia, kaktusdahlia, dekorativdahlia 
för att nämna några. Och så de fantastiska 
enkla dahliorna som är så jättebra för bin, 
säger Börje.
 Tillsammans med Skövde kommun ord-

nade Mölltorp nyligen en tulpanfestival 
med över 400 000 tulpaner som planterats 
under en längre period i Skövde kommun. 
Festivalen lockade trädgårdsyrkesfolk 
från hela Sverige men också privatperso-
ner hade möjlighet att delta i de guidade 
visningarna. 
– Mölltorp är stora leverantörer av växter 
och planteringar till kommuner och bo-
stadsrättsföreningar runt om i Sverige. Vi 
hjälper dem från idé till färdig plantering 
och i våra anläggningar i Mölltorp och 
Skövde planterar vi årligen ett tusental 
färdiga växtenheter till bland annat skulp-
turer som levereras från Höga kusten och 
ner till Skåne.
 Så oavsett om du är intresserad av japan-
ska lönnar, ätbara växter, mirakelgödsel, 
olika slags gräs, äppelträd eller vad det 
nu kan vara, så är ett besök hos Mölltorps 
handelsträdgård en upplevelse utöver det 
vanliga.
– Vi kommer att göra allt för att dela med 
oss av vår kunskap och vårt sortiment 
för att du ska känna dig riktigt nöjd efter 
besöket hos oss, avslutar Börje Ohlin på 
Mölltorps handelsträdgård.

Trädgårdsgatan 5, Mölltorp 
Butiken:  0505-300 75
www.molltorp.com

Öppet:
Vardagar: 9-18
Lördagar: 9-15

Söndagar: 10-15

Följ oss på:

Villavagn vid 
stranden.

Ditt eget semesterhus endast 200m 

från Vätterns strand beläget mellan 

Hjo & Karlsborg  på vackra
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PREMIUM

PLATSER!
Nyhet!

Morgan Nyman AB • Häggum Ranstadsverket, 521 64 Stenstorp  Tel 0500-44 56 00  

www.villavagnar.com       

Sovrum 1

Sovrum 2

Vardagsrum

Kök
Badrum

Pris från 849.000 kr
nyckelfärdigt på plats

inkl 50 kvm altandäck

Vi löser nansiering !!

Säsongsavgift 17.900 kr

exkl elförbrukning

Westcoast 32 levereras helt nyckelfärdig

med vardagsrum, fullutrustat kök, två

sovrum samt badrum med dusch & toalett.

Här har du allt du behöver på 32 kvm med

full isolering & Panasonic luftvärmepump

för bästa komfort.

Välj din

favorit-

plats!

Beställ prospekt idag!

Fem stycken  för modell Westcoast 32 på Breviks Camping!PREMIUM PLATSER

Nu med beranslutning till din villavagn - jobba hemifrån med fantastisk utsikt.

Extrautrustning ingår också med Smart-TV, diskmaskin och bäddmadrasser mm.
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Planera din egen antik runda i Skaraborg

   3

  4

   5

   1

6

   8

   9

   11

   12

1.  Smått Antikt 
Fb: Smått antikt  |  INSTa: smattantikt

2. Antikloftet
INSTa: @antikloftet  

3. Vintage vid Hornborgasjön
Fb: Vintage vid Hornborgasjön
INSTa: vintagevidhornborgasjon 

4. JMN Loppis & Café       
Fb: JMN Loppis 
INSTa: Fagersannaloppis_café

5. LLs Loppis och Antikt       
Fb / INSTa:  llsloppisantikt 
Tips: Sök google maps

   7

   2

Välkommen att besöka dessa 
antik- och loppisställen

8. Stil secondhand Hjo
Fb / INSTa: Stilsecondhand

9. Fanjunkarn´s retro o café
Fb: Fanjunkarn´s retro o café
INSTa: fanjunkarns_retro

10. Gengåvan Skövde 
Fb: Erikshjälpen Second Hand Skövde
INSTa: gengavanskovde

11. Karlssons Antik, Kuriosa och Loppis        
Fb: karlssons antik, kuriosa och Loppis 

12. Lyckans Loppis
Tips: Sök google maps

bILD

bILD

7. Stil secondhand Skövde
Fb / INSTa: Stilsecondhand

6.  tranansloppis
INSTa: Tranansloppisantikt

   10
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Det var självklart 
att de skulle ta över 
den anrika släkt-
gården

»ForTsäTTninG näsTa sida

de tvekade aldrig över att läm-
na det natursköna Berg utanför 
skövde för ett generationsskifte 
av gården strax utanför Tibro. 
Här fanns större möjligheter 
och närhet till bad och fiske 
samt underbara ridvägar. 
att det skulle innebära ett 
gediget renoveringsarbete 
var inget som avskräckte.

TexT ocH FoTo Anita Johansson

gÅrDSDJUr.  För kajsa som läser till veterinär 
finns mycket djur på gården att praktisera 
på. Här ses hon med några av gårdens små 
kycklingar i händerna.

ÖPPETTIDER 
mån-fre 10-18  |  lunch 12-13  |  lör 10-14

Beställ bilder på www.fotocenter.se

välkommen in och handla i våran butik! få hjälp och goda råd på köpet!

Gransikagatan 4C, Skövde   tel. 0500-41 13 29

NORRMALM

vi har funnits i 19 år och är 
nu enda butiken i staden som 
klarar det mesta inom foto!

vi gör 
flera meters
förstoringar 

 på canvas, 
akvarell, 

fotopapper 
m.m.

foto-

böcker, 

tackkort, 

kalendrar 

m.m

• eget fotolabb

• expressframkalling

• framkallare 

på fujifilms bästa 

fotopapper

• id- körkort- visum- 

och passfoto

 • vhs 

och super 8 

till dvd eller 

usb-minne

• digitalisering 

av diabilder

till-

verkning 

av student-

skYltar

20% 
på utvalda

fönster & terrass-
markiser

Showroom:
Lidköping
Traversgatan 17 
0510-50150   

Skövde
Kungsgatan 12
0500-459800

Boka 
kostnadsfritt 

hembesök 
direkt på 

solskyddet.se
 

Vi levererar trädgårds-
produkter i storsäck 

i hela Skaraborg!

• Planteringsjord
• Grönsaksjord 
• Anläggningsjord 
• Toppdressjord 
• Kompostjord
• Bark

• Tegelkross 
• Torv 
• Singel 
• Makadam 
• Sand 
• Stenmjöl 

Vi har produkterna för din trädgård.
Stora som små projekt.

Beställ på vår hemsida www.nteab.se
eller ring 0708-50 33 25 alt. 0503-128 20

• Gårdsgrus 
• Väggrus 
• Bärlager 
• Gödsel 
• Trädgårdskalk m.m. 

VAD ÄR DIN 
FASTIGHET VÄRD IDAG?

Nu i vårtider jobbar vi intensivt med 
värderingar av fastigheter runt om i Skaraborg. 

Med vår goda lokalkännedom och breda erfarenhet av 
fastigheter på landsbygden har vi koll på 

värdet på just din fastighet. 

Kontakta oss på 
Egendomsmäklarna din 

gårdsmäklare i Skaraborg.

Magnus Conradsson
magnus@egendomsmaklarna.se

0706122252
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»ForTSäTTNINg NäSTa SIDa

N
är Kristians farmor köpte Må-
sebo 1939 hade hon en dröm 
om att bli bonde. Hon skulle 
flytta från Stockholm för att 
bosätta sig i Skaraborg. Men 

kärleken kom emellan och hon återvände 
till Stockholm igen. Huset behöll hon dock 
som sommarbostad och marken arrendera-
des ut.
– Kristians pappa tillbringade sommarlo-
ven på Måsebo tillsammans med övriga i 
familjen, berättar Katarina som för dagen 
är hemma med döttrarna Kajsa och Klara 
och hon fortsätter: 
- Han ville bosätta sig på Måsebo och bru-
ka gården och läste därför på Sötåsen.
 Så blev det och gården beboddes däref-
ter permanent och drevs som jordbruk. 
Kristian och hans två bröder växte upp på 
gården som ligger naturskönt med utsikt 
över norra delen av sjön Örlen och Kristian 
valde att utbilda sig till jägmästare.
– Vi träffades på en folkhögskola i Ble-
kinge. Vi blev ett par och flyttade till Upp-
sala för högskolestudier, jag till förskolelä-
rare och Kristian till jägmästare. Vi fick 
barnen och efter Kristians utbildning fick 
han jobb som rådgivare/ konsult på LRF 
konsult i Skövde, fortsätter Katarina.
 Flyttlasset gick åter till Skaraborg och 
paret hittade en gård i Berg/Skövde. Här 

aNrIkT boENDE. Familjen Strandell har renoverat den gamla släktgården.

började parets renoveringsresa och här 
blev de kvar tills det var dags för nästa ge-
nerationsskifte på Måsebo i Tibro. Katarina 
igen:
- Vi trivdes i Berg men Måsebo erbjuder 
bad, fiske och jaktmöjligheter alldeles 
inpå. Här kan vi gå ner till sjön på vintern 
för att åka skridskor. På sommaren kan 
man kanota ända till sjön Viken via Ör-
lan-ån som är en förlängning av sjön Örlen. 

Kräftfiske är också en årlig tradition. Här 
finns gott om olika fritidsaktiviteter.
 Väl på plats på gården som också består 
av 300 ha mark och skog, valde paret att 
börja med stallet och övervåningen av hu-
set. De ville renovera varsamt och ta fram 
gårdens ursprungliga uttryck igen.
– Att renovera är vår hobby, ler Katarina 
och fortsätter:
- I början när vi renoverade blev vi så be-

svikna på några hantverkare, så vi bestäm-
de oss för att lära oss själva efter det. Det 
finns ju så mycket kunskap att hitta, både i 
magasin och på internet.
 Men hur hinner de då med allt kan man ju 
undra? Ett sätt att lösa det och dessutom 
på ett roligt sätt, är att ordna med jobb-by-
tardagar, som familjen gjort. Då bjuder 
man in vänner och släkt på arbetshelg. 
Alla såväl vuxna som barn är med och 
jobbar i någon form. Och den som passar 
de yngsta barnen blir mat-ansvarig.
– Jag brukade få 10 kr för att ta hand om 
de små barnen. Det var roliga helger med 
mycket folk i huset. Man sov där det fanns 
plats och på kvällarna grillade vi och åt 
gott. Mamma och pappa har varit väldigt 
flitiga. Jag brukar be dem att ta en dag 
ledigt emellanåt, de är inga stillsittande 
personer direkt, inflikar dottern Klara.
 Att familjen Strandell har mycket energi 
kan ingen ta miste på.  Med ett stort delat 
hästintresse finns det annat än renovering 
som de avsätter tid åt. På gården finns för-
utom hästar även hundar, höns och katter. 
Så för andra dottern Kajsa, som studerar 
till veterinär, finns det djur att ta hand om, 
om det skulle behövas.

LJUS ENTrÉ.  Här stiger man rakt in i 
ett hav av ormbunkar på väggarna 

i hallen. känns helt naturligt med 
tanke på parets stora trädgårds-

intresse. Tapeten heter Fox-
glove och kommer från 

borås tapeter.

ETT rUM MED UTSIkT. Det generösa sovrummet badar i härligt solljus. Härifrån har man utsikt över träd-
gården och sjön.

bEVara. katarina och kristian gillar båda att 
bevara det gamla vid renovering. Fönstervalvet 
ovanför fönstret ger ännu mer ljus in i rummet.

<< goTT oM PLaTS. I det stora sällskapsrummet 
på övre plan kan man sjunka ner i den ljusa soffan. 
kristina fördjupar sig gärna i ämnet gårdsreno-
veringar och vilka material man använde.

bLÅ rUMMET. Strax innanför hallen kommer man vidare till detta underbara rum med en 
vacker blå soffgrupp. Teakbordet i mitten bryter av fint.

MaTSaLEN. Här njuter familjen tillsammans med släkt och vänner och dukar upp till långa middagar.

STILrENT. En vackert sliten möbel bildar bas för 
vackra dekorationer.
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grÖN SkÖN HÖrNa. runt om i huset finns många 
inbjudande hörn att slå sig ner i, här även i ute-
rummet.

aVSLÖJaNDE. Under renoveringen har katarina och 
kristian hittat spår av det gamla. Här har man valt att 
rama in den gamla tapeten och bildat ett tittskåp.

Hemma hos familjen 
Strandell
Här bor: katarina och kristian Stran-
dell, barnen klara och kajsa (som bor 
hemma under loven från veterinär-
studier i Uppsala)
Gör: kristian är egen företagare och 
katarina arbetar som förskolelärare.
Var: Måsebo gård i Tibro kommun.
Huset: En gammal gård med anor 
från1600-talet

Instagram: @masebogard

aNNorLUNDa. Paret har valt att låta den gröna 
kakelugnen stå kvar. Den bildar ett karaktäriskt 
inslag och blir en trevlig accent.

HISTorIa. Paret bevarar gärna små 
fragment av minnen från förr. 

Tapetrester och små bitar av 
dokument som 
hör till gården.

MÅSEbo gÅrD. Den vackra gården

<< MaTSaLEN. Här njuter familjen till-
sammans med släkt och vänner och 

dukar upp till långa middagar.

+++++++++A+

Gaselle EVO Combi

VEDPANNOR & PELLETS 
Pelletsförråd | Solfångare | Solceller 
Reservdelar till flera fabrikat!

Även pannor för 

METERVED

Arca Pelletskaminer 
Vi har pelletskaminer i 
olika storlekar, passar allt 
från uterum till stora villor, 
med eller utan skorsten. 
Välkommen!

Var senaste 
elräkningen dyr????

- jag kapar den och värmer 
huset samtidigt

www.agronola.se 
Tel 0511-293 44

Behöver du material?
Vi har materialet till ditt anläggningsprojekt; bärlager, väggrus, stenmjöl, naturgrus, 
harpad jord, täckbark samt produkter från Hasselfors Garden. Vi lastar din bilkärra 

vardagar kl 07.00-15.45 eller levererar på lastbil - löst eller i storsäck.

Utförande av anläggningsarbeten
Med vår breda maskinpark hjälper vi både privatpersoner och företag. 

Grävmaskiner - stora och små, dumpers, lastmaskiner, mobilkran samt maskin-
trailers - med våra maskiner fixar vi det mesta!

Truckgatan 2 Lidköping
tel 010- 474 12 20
www.xr.nu

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 49 990:-
Frakt tillkommer. 
Läs mer på folkpool.se

 

 

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Dax för 
altanen meD 

Jotun terass-
lasyr

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

Min sköna 
terrass.
Utomhusdagar på Colorama. 
Vi har allt du behöver för att 
göra din terrass vacker och 
välkomnande. Självklart har 
vi många fler intressanta 
erbjudanden i butiken. 
Välkommen!

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR
UtomhUsdagar på colorama. 

Vi har allt dU behöVer för att göra 
din terass Välkomnande

dax 
för altanen 
med JotUn 

terasslasyr
eller . . .

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

. . . tVätta
och skydda 
fasaden på

bästa möJliga 
sätt

SOMMARTIDER
Så målar du om 

träfasaden till huset
Kom in och få

goda råd!

• sJälVrengörande • mögelskydd 
• högsta UV-skydd • 15 års garanti
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Hemestra lokalt och njut av goda och vackra Skaraborg
Välkommen till våra favoritställen och ett annorlunda "sommarkryss". Vänd blad!
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21. Handelsboden Njuta i Hjo
        INSTa: @njutaihjo  |  Fb: Njuta i Hjo  |  E-post: pernilla@njutahjo.se
22. Österbergs Konditori 
         Fb: Österbergs konditori 
23. Ålleberg Café & Restaurang
        Fb: allebergcaferestaurang  |  INSTa: allebergcaferestaurang1
24. Bagare Brage
        Fb: bagare brage Skövde 
25. Systrarnas Konditori
        www.systrarnaskonditori.nu  |  Fb: Systrarnaskonditori
26. Café & Restaurang Åsle tå 
        www.asleta.se  |  Fb: Café & restaurang Åsle Tå  |  INSTa: cafeasleta  
27. JussiyCake
        Fb / INSTa: Jussiycake 
28. Klåvasten
        Fb / INSTa: Pensionat klåvasten
29. Villans Café
        Fb: Villans Café
30. Hembageriet töreboda 
        www. hembageriet.se  |  Fb: hembageriet.toreboda   
31. Jenny Gelato Cafe
        Fb / INSTa:  Jenny gelato Cafe
32. Restaurang Kajutan
        www.restaurang kajutan  |  Fb / INSTa: restaurang kajutan
33. Konditori Garströms
        Fb: garströms konditori

27
28 29

30

31
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   1. Skultorps Café      
         Fb / INSTa: Café Skultorp   
   2. Mössebergsbagaren, Falköping
        Fb / INSTa: mossebergsbagaren 
   3. Restaurang Stampens kvarn
        Fb / INSTa: Stampens kvarn
   4. Hajstorp Slusscafé & Vandrarhem
        www.hajstorp.com  |  Fb / INSTa: Hajstorp Slusscafé
   5. Herrtorps Qvarn
        www.herrtorpsqvarn.se  |  Fb: Herrtorps Qvarn  |  INSTa: oringenrestaurang
   6. Bagare Brage
        Fb: bagarebragetibro
   7. Simsjögården  
        Fb: Simsjögården
   8. Café Visthuset 
        www. www.cafevisthuset.se  |  Fb: Café Visthuset
   9. turbinen & Kaffestugan
         www.turbinentidaholm.se  |  Fb: Turbinen Tidaholm 
10. Mössebergsbagarens Veranda, Skövde
         Fb / INSTa: mossebergsbagarensveranda 
11. Formcraft
        www.formcraft.se  |  Fb / INSTa: Formcraft 
12. perssons i backen - Fish n Chips Sjötorp 
        Fb / INSTa: Perssons i backen  
13. trädhushotell Islanna
         www.islanna.com  |  Fb: Trähushotell Islanna
14. Stjärnglädje Mariestad
        Fb: Stjärnglädje  |  INSTa: Stjarnglädje
15. Butiken på Karlsfors  
        www.karlsfors.se  |  Fb: karlsfors.se  |  INSTa: butiken på karlsfors
16. Cecilia's trädgårdscafé  
        www.tolstorp.se
17. Skomakarn's Karlsborg
        www.skomakarns.net  |  Fb: Skomakarn's
18. tivedstorps Grillstuga
        Fb: Facebook.com/Tivedstorp  |  INSTa: #tivedstorp
19. Sägnernas Hus
        www. sagnernashus.se
20. Mössebergsgårdens Café
        Fb: Mössebergsgården

   10
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18

32



Här börjar du sommarkryssa våra favoritställen i länet. det är dags att besöka alla i sommar. 
sätt ett kryss i rutan. 
Hur många hinner du med i sommar? Missa inTe tävlingen! Sista datum 31/8. 
Vem samlar mest kvitton? Vinn fina priser. 
Fotografera av kvittona och maila till: uno@gardochvilla.se
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»ForTSäTTNINg NäSTa SIDa

Vad gör man om man redan 
har den perfekta tomten? 
Man kan göra som Kjell och 
Annika Johansson - rita och 
bygga sitt energisnåla drömhus 
själva. Givetvis med ett rejält 
stort dubbelgarage intill för 
bilhobbyn och fria ytor för 
hundarna att härja fritt på.

TExT oCH FoTo Ulf C Nilsson

Gård&Villa  

www.gardochvilla.se

Gård&Villa  
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Kompletta lösningar

Boka ert tak redan nu!

SkåningS-åSaka gålStad 1 Skara  I  0511-290 50  I  tjtak.Se  I  info@tjtak.Se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

• tak    • faSad    • fÖnSter eller PlåtarBeten 

TäTT & TryggT 
SnaBBt och Snyggt 

www.stjarnfonster.se

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

5år
s garanti

På UtFÖrt ar

BE
tE

De skapade sitt 
drömhus från 

grunden
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I NYSkICk. Motorn i kjells P 1800  har visserligen dubbla SU-förgasare, men är i grunden en vässad b18. 
P1800 var lite futuristisk för sin tid och var den första serietillverkade bil som försågs med skivbromsar. 

VINDSTILLa. Ligger vinden på från ”fel” håll så har kjell och annika ett bra lähörn när de vill ta en fika utomhus.

FraMgÅNgSrIka. De energifyllda vallhundarna 
groggen och Trixie av rasen australian kelpie har 
sin givna plats i tillvaron här. Med tre hektar träd-
gård att springa fritt i blir det gott om motion och 
träning. annika har tävlat mycket framgångsrikt 
genom åren med sina kelgrisar.

ENErgISNÅLT. Ved istället för böcker i bokhyllan 
är praktiskt. kaminen används flitigt och ”matar” 
frånluftvärmepumpen med energi att skicka vidare 
som golvvärme i hela huset.

MakaLÖS UTSIkT. I fjärran, bortom Hornborgasjön, anar man kyrktornet i Skara.  – Utsikten gjorde att vi valde att bygga just här, berättar kjell och annika.

D
et var 1996 som paret Kjell 
och Annika hittade ett trevligt 
hus på Billingesluttningen att 
renovera och flytta in i. Till 
huset hörde drygt tre hektar 

betesgärden på bergets soligaste sida. 
Marken där sluttar rejält och högre upp på 
de egna markerna var förstås utsikten över 
Hornborgasjön ännu bättre.  Så idén om att 
bygga det helt perfekta huset där började 
gro och slå rot.
– Så till slut bestämde vi oss. Tillsammans 
ritade vi ett hus precis som vi ville ha det, 
Styckade av marken kring det vi redan 
hade och sålde den, berättar de.
 En villavagn fick duga som bostad så 
länge medan lastbil efter lastbil kom och 
levererade lösvirke.
– Egentligen skulle jag ha hjälp av en 
annan snickare med hela bygget, men när 
takstolarna väl var resta meddelade han att 
nu hade han inte längre tid att hjälpa till, 
berättar Kjell.
 Kjell snickrade vidare på egen hand och 
under tiden bodde paret i villavagnen. Ef-
ter ett och ett halvt års byggande, i augusti 
2008, kunde de flytta in. Och allt blev 
precis som de hade tänkt sig i det nya 120 
kvadratmeter stora huset i ett plan.
– Vi har nu ett stort och ljust vardagsrum 
som ligger i direkt anslutning till köket. 

Sedan har vi tvättstuga, badrum och två 
sovrum. Vårt sovrum ligger i direkt anslut-
ning till ett uterum som i sin tur hänger 
ihop med den drygt 30 kvadratmeter stora 
altanen.
Från altanen är det milsvid utsikt med 
Hornborgasjön i fonden.
 Innan de kom så långt krävdes en hel del 
schaktarbeten för att terrassera sluttningen 
till plan mark mellan hus och det stora 
dubbelgaraget där Kjell pysslar med sina 

bilar, bland annat en klassikt röd Volvo 
P1800.
 Annika för sin del har sina pigga kelpies 
Groggen och Trixie, två brukshundar som 
har stora ytor att träna på - framgångsrikt 
kan man konstatera när man tittar på den 
välfyllda prishyllan där pokalerna trängs.
 Huset är i princip självgående. Vatten 
hämtas ur egen brunn och en frånluftvär-
mepump får hjälp av en vedkamin att bistå 
med golvvärme i hela huset. 

– Det känns bra att det blev så lyckat. Vi 
hade ju tidigare byggt två hus och renoverat 
ytterligare två hus, så att göra något helt 
från grunden var en intressant utmaning, 
säger de.
 En del justeringar från ursprungsplanerna 
tvingades de ändå att göra. Fönster utmed 
hela takfoten gick inte för sig, så de fick 
strykas. 
– Och jag hade tänkt mig en konisk skor-
sten från början, men den skulle tvunget 
vara rak, annars blev det inget byggtill-
stånd, minns Kjell.
 För att ansluta till omkringliggande bebyg-
gelse hade paret redan från början bestämt 
sig för falurött hus med vita knutar.
– Men entrédörren fick absolut inte vara vit. 
Där gav jag mig inte, så i tillståndet stod det 
istället att ”dörren bör inte vara vit”.
Men, vit blev den. Nån måtta fick det ändå 
vara. Det är ju ändå bara skogen som ser 
den.

ErgoNoMISkT. För köksinredning valdes ett 
danskt fabrikat som erbjuder lite högre arbetshöjd 
- perfekt när man blivit äldre.

rYMLIgT. Ett stort vardagsrum var ett givet önskemål för kjell och annika. Eftersom de ritade sitt hus själva 
blev det förstås ett sådant att trivas i tillsammans med hundarna som alltid håller koll på omgivningarna.

bILINTrESSE. Ett rejält tilltaget dubbelgarage är precis vad man behöver, i alla fall om man som kjell har ett 
levande bilintresse, vilket hans välskötta klenod vittnar om.
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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

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

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

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
nddukstorkare. 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
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 
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!

Sugen på solceller?

Kontakta oss! 

Vi hjälper dig hela vägen!

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. 
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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
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Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

MARKISER, SCREEN, PERSIENNER 
RULL-, LAMELL-, PLISSÉ/DUETTGARDINER

ALLTID FRIA HEMBESÖK
ALLTID OFFERT DIREKT

Slätte Ekedals Solskydd
Stockholmsvägen 45 
542 33  Mariestad info@slatteekedalssolskydd.se

MÖT SOMMAREN MED 
NYTT SOLSKYDD

SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD
TÖREBODA  -  MARIESTAD  -  SKÖVDE

www.slatteekedalssolskydd.se  |  0501-400 22

Allt inom 
gräv och schakt!Tel.0733-81 06 99

Tel.0733-81 06 99

Tel.0733-81 06 99

Jonas Eklind

www.eklinds.com    eklinds.jonas@hotmail.com

Bakficka byxor

Rygg

Hjärt jacka

Rygg varselvästar/svart

Barnbyxor

Kontakta Jonas 
073-3810699BAGA-

diplomerad 
på enskilda 
avlopp.
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Götene

Lugnås

Mariestad

Renovering och inredning av kök

För öppettider, se hemsidan:
www.mariestadskok.se

Björsätersvägen 1
542 74 Mariestad

Tel. 0501-40074, 0707-616 609 
www.mariestadskok.se 

Måttanpassade kök eller 
bara luckbyte:
• 30 % ROT-avdrag på arbetet
• 20 % rabatt på Cylinda vitvaror
• 10 % rabatt på Intra diskbänkar/hoar
• Nu även stänkpanel istället för kakel
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Stort 30 års jubileum
i både butikerna och

på webben!

WWW-HIFI-----------
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0500 - 41 06 40
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0520 - 147 40

Vi söker  
pensionärer  

som vill
jobba

med oss!
0511-990 210 | 0500-606 801

Skaraborg

Vi gör
din vardag

enklare!
VI HJÄLPER BÅDE PRIVAT-

PERSONER OCH FÖRETAG.
RING OSS SÅ BERÄTTAR VI
MER OM VÅRA TJÄNSTER.

Vi tillhanda-
håller tjänster 
som: 
• Takstolar 
• Kaminer, kakelugnar, spisar 
• Betong och murningsarbeten 
• Takpapp industri/fastigheter
• Tak och fasadarbeten 
• Fönster och dörrar 
   försäljning och montering 
• Altaner och uterum 
• Marksten 
• Byggnation/Fastighet
• Nybyggnationer 
• Tillbyggnader 
• Renoveringar 
• Attefalshus 

Välkommen att anlita
Midskogs Takstolar & Bygg AB

www.midskog.se

Midskogs Takstolar & Bygg AB 
Skövdevägen 17, 545 31 TÖREBODA 
Mobil Fredrik: 0706-80 50 90 E-post: Fredrik@midskog.se 
Mobil Kim: 0706-80 50 93  E-post: Kim@midskog.se
Mobil Johan: 0705-73 33 56 E-post: Johan@midskog.se

Om företaget:
Företaget drivs idag av Fredrik Valkvist och Johan Lindh. 
Midskogs Takstolar & Bygg AB i Töreboda producerar 
takstolar efter våra kunders mått och önskemål. 
Vi tillverkar alla typer av tak- stolar: fackverk, ramverk, 
sax, pulpet samt specialstolar. Kunden behöver tillhanda- 
hålla mått, gärna en skiss över takstolen. 
Utför även alla typer av byggnationer.
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Gård&Villa  

www.gardochvilla.se

maj 2022

Telefon 0504 - 44 02 00

Välkommen till Järnvägsgatan 6
Öppettider 07:00 - 18:00

TRALLDAG
HOS BORGUNDA

w w w . t r a l l d a g . s e

TORSDAGEN 
2:E JUNI
I TIBRO

Tralldagen fokuserar på altan och trädäck tillsammans med leverantörer inom området,
som visar de produkter du behöver för att bygga och underhålla din trall.

Dessutom flippar våran egen Magnus hamburgare som vi bjuder på mellan 11:30-15:30.

* Erbjudanden i detta utskick gäller under Tralldagen eller så långt lagret räcker. Rabatter gäller på ord.priser och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

-20% UNDER TRALLDAGEN
MARKSTEN OCH MUR FRÅN BENDERS

NTR-A KLASSAT TRALLVIRKE

 

-20% RABATT*


