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i samarbete med

Villaägarna SkaraborgVillaägarna vid Säveån

Susanne och Peter Dickson 
lever sin dröm på Vikaryd

Kyöstis Tiger är vass på 
sommarvägarna

I byalaget hjälper man varandra 
när det behövs

GårdVilla&



Om Gård & Villa
gård & Villa är ett elegant inspirations- och nyttomagasin för 
människor som vill bo i eget ägt boende i alingsås och 
lerums kommuner. Tidningen ger idéer och kunskap om 
att leva och bo i hus. Och roar, inspirerar och förenklar för 
husägare i lerum och alingsås. 
gård & Villa samarbetar med Villaägarna vid säveån.

För annonsering kontakta:
marknadsansvarig anders Jasphe: 0738-55 31 21
anders@gardochvilla.se
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GårdVilla&

Villaägarna Skaraborg

Johan Camp
Ordförande
Villaägarna vid Säveån

GårdVilla&

www.gardochvilla.se

Nu har vi genomfört vår Villaägar-
mässa tillsammans med Lerums 
Kommun. Det blev en bra mässa 

med många besökare och utställare. Vill 
passa på att tacka alla som på ett eller annat 
sätt bidragit till att mässan blev så bra.
 Det värsta med mässor är att man upp-
täcker många saker som man borde ta tag 
i och fixa i sin egen trädgård. Själv blev jag 
intresserad av robotgräsklippare. Jag tror 
vi snart är de enda i vårt område som inte 
har någon. Min hustru var på mässan och 
lyssnade på många intressanta föredrag, allt 
från matlagning till vardagsmotion.
 Det var roligt att vi lyckades med mässan 

och vår förhoppning är att våra medlem-
mar också uppskattade den. Nästa år är 
det planerat att den skall återkomma och 
då givetvis större och ännu bättre.
 Nu är det vår, hoppas jag, och allt jobb i 
trädgården ligger framför oss. Nya idéer 
och planer skall förverkligas. Konstigt 
med trädgårdar, de blir aldrig färdiga. 
Men som de säger: ”Rom byggdes ju inte 
på en dag”, så lite tid har vi kvar.
 Våra nyinköpta släpvagnar har blivit en 
framgång. Många av våra medlemmar har 
bokat vagnar och fler lär det bli inför allt 
trädgårdsarbete. Nu gäller det att vara ute 
i tid.

ansvarig utgivare: uno Hufvudsson
Telefon: 0708-56 11 99
info@gardochvilla.se,
säte: gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 skövde

layout och grafisk form: reko reklam,
lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Villaägarna vid Säveån

 På vår hemsida finns alltid den senaste 
informationen och där finns även vårt 
bokningssystem om du önskar hyra en av 
våra släpvagnar. 
Skriv gärna till oss i styrelsen 
om du önskar att vi arrangerar
något speciellt föredrag eller 
annan aktivitet. Det är ni med-
lemmar som bestämmer.

Vi ses!

Villaägarmässan Bo & Energi gav många nya idéer

maj 2017 maj 2017

Välkommen
 till oss på Blomsterhaga!

Blomsterhaga | Kristineholmsvägen 2 | 441 39 Alingsås 
Telefon 0322-64 44 80 | Öppet: vardagar 10–19, lördagar 10–15, söndagar 11–15 | www.blomsterhaga.se Er
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Gå med i vår kundklubb
så får du bonus på alla dina 

köp och fina erbjudanden.  

Gilla oss och läs mer
på www.facebook.com

Urnjord
Vårt eget recept. Finns
även som Krav-märkt.  

2för100:-
Ord. pris 69:90/st  

Kompositkruka
Ute och inne. Lätta. 3 olika färger.

        Liten  349:- Ord. pris 499:-  

         Stor  490:- Ord. pris 790:- 

Trädgårdsdags!
Våren är här! Nu är det tid att gödsla och plantera växter i din trädgård och i dina
krukor. Vår trädgårdsavdelning är fullmatad med träd, buskar, perenner, som-
marblommor, prydnadsväxter och alla tillbehör du behöver. Kom in och prata 
med våra duktiga medarbetare så får du tips, råd och mycket härlig inspiration.

Fler fina erbjudanden
hittar du i butiken och
på blomsterhaga.se!

Gräsgödsel
Organiskt med järnvitriol. 

Räcker till 200-250 kvm.

129:-
Ord. pris 179:-/st  
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Blomsterhagas eget recept!

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Medelhavsfeeling på balkongen är 
inte svårt att skapa. Låt växterna sätta 
prägeln och välj blommor i olika blå 
nyanser. Och placera dem både högt 
och lågt.
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HaVsBlåTT. Känn 
medelhavsvindarna 
och doften av lavendel 
direkt när du kliver ut 
på balkongen. 
Förnya med växter i 
svala olika blå nyanser 
som för tankarna till 
hav och sommarhim-
mel. Fast hemmavid.

Lugnt och kreativt på balkong i blå nyanser

Undvik att de tar golvyta om bal-
kongen är liten. Satsa istället på 
amplar eller spaljé för klätterväxter 

längs väggarna.
 Lättskött och omtalad för sitt buskiga, 
överhängande växtsätt som böljar ner 
över krukkanterna är pensén Cool Wave. 
Behöver inte heller plockas på överblom-
mat hela tiden. Den är fin i ampel eller i 
balkonglåda och fortsätter blomma långt 
in på sommaren. Kan klippas ner för att 
ett par veckor sen börja blomma igen.
 Hortensians blå nyans sätter havsstäm-
ningen på balkongen. Den vill ha rodo-
dendronjord för att trivas. Jorden ska 
hållas fuktig men inte stå i vatten. Gödsla 
med näring i vattnet under hela växt-
perioden.
 För mesta känslan av Medelhav är laven-

del ett måste. Doftar mest i riktigt soligt 
läge och sparsam vattning räcker gott. 
Växten är en perenn men får på balkong-
en räknas som ettårig.
 Komplettera med ampelväxter i blå toner 
såsom femtunga, blåkrage, lobelia, små-
petunia, petunia eller hängverbena.
 Tänk också växter i olika nivåer. Höjd-
skapare som passar till blått är gräs och 
jätteverbena medan alunrot, silverek och 
silvergirland fyller ut. För böljande effekt 
väljs silvernjurvinda, slideranka eller 
ampelvinda. 

Fler exempel på inspirerande balkong-
inredningar hittar du på 
www.gardochvilla.se.

meDelHaVsDOFT. 
Få växter doftar så 
gott som lavendel. 
som extra bonus 
lockar de vackra 
blommorna till sig 
fjärilar och bin. 
Bäst doftar och trivs 
lavendeln i gassande 
sol och med sparsam 
vattning.
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TexT Marie Pallhed  |  FOTO Blomsterfrämjandet

Överutspädd träolja ger inga fördelar

Nu när det våras köper vi mer träolja 
i handeln. Den används för att 
impregnera altaner, verandor och 

trädgårdsmöbler. Träolja består av en 
blandning av olja och lösningsmedel. Det 
vanligaste är att vatten eller lacknafta an-
vänds som lösningsmedel. Torrhalten, det 
vill säga hur stor andel olja som finns i de 
olika produkterna, varierar kraftigt. I vissa 
produkter anges inte torrhalten.
- Många är därför inte medvetna om 
hur mycket ren olja de egentligen får för 
pengarna och utgår nog vid köpet mest 
från vilken volym förpackningen totalt 
rymmer och vad förpackningen kostar. 
De tänker inte på att en burk med trallolja 
kan innehålla hela 90 procent lösningsme-
del, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk 
expert på Villaägarnas Riksförbund.
 Fast hur mycket olja som det egentligen 
är i burkarna, kan vara svårt att avgöra. 
Ibland går det inte att utläsa och då blir 
det som att köpa "grisen i säcken".
 Oljan blir inte bättre av att burkarna 
innehåller så mycket som 90 procent VårJOBB. Dags att olja in altan och utemöbler.

vatten eller lacknafta. Däremot blir 
impregneringen av träet sämre.  Ligger 
torrhalten mellan uppskattningsvis 30 och 
50 procent, kan oljan däremot tränga in i 
träet ordentligt. Det är dock svårt att säga 
var den övre gränsen för lämplig torrhalt 
ligger, men med alltför hög torrhalt kan 

träet bli kletigt.
- Överutspädda träoljor gör även att du får 
lägga ner mer arbetstid för att stryka på 
samma mängd olja och kräver fler stryk-
ningar än med en mer högkoncentrerad 
träolja, säger Johan Smeds.
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VÄLKOMMEN 
TILL BYGGLOVS-

ENHETEN

 

Sök bygglov via 
www.mittbygge.se
Sök bygglov via e-tjänsten Mitt Bygge. 
Här finns information och vägledning 
om vad du behöver och det är enkelt 
att skicka in alla ritningar. 
Ansökan via e-tjänsten 
ger lägre avgift för dig 
och underlättar vårt 
arbete. 
E-tjänsten är en 
trygg lösning med 
e-legitimation.

Du kan maila oss:
bygglovsenheten@lerum.se
energiradgivning@lerum.se

            www.facebook.com/lerums.kommun/

X

Nytt sortiment för min-
dre kladd när du målar

KniVsKarPT. med maskeringstejp är det enklare 
att få ett bra resultat.

Fint    fem

Nu finns växter från mormors tid

Grönt kulturarv är varumärket för växter 
som odlades före 1940, 1950 respektive 
1960. Det skapades för att bevara den ge-
netiska mångfalden. Och för att göra det 
möjligt att återlansera växterna. För att 
få tag i kulturarvsskatterna genomfördes 
landsomfattande inventeringar av äldre 
trädgårdsväxter mellan åren 2002 och 
2010. De bevaras nu i den Nationella gen-
banken vid SLU i Alnarp och det gröna 
kulturarvet går numera att köpa. 
Sortimentet börjar bli omfattande och 
utökas i år med fem sorter. En perenn, tre 
rosor och en krukväxt. Alla med väl do-

Från FÖrr. Bakom grönt kulturarv står slu i 
alnarp samt ett flertal myndigheter och organisa-
tioner. rosen heter Blomsterhult.
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Äntligen 
balkongliv

STOL. 
Bistro. Fermob.

■  Nu lanserar Anza en serie maskerings-
tejper och täckprodukter. Alla indelade i 
olika kvalitetsnivåer: Platinum, Elite och 
Basic. Platinum finns för både inom- och 
utomhusarbeten där det är viktigt med 
knivskarpa färgkanter. Kan sitta kvar länge 
och passar därför om man inte hinner 
måla klart allt på en gång. Elite är all-
roundtejper av mediumkvalitet för olika 
inomhusprojekt som ger fina färgkanter. 
Basic är en lågprisprodukt som passar 
till de enklare inomhusjobben som inte 
kräver ett perfekt slutresultat. För att täcka 
större ytor lanseras täckplast och täckpapp 
där maskeringstejpen ingår.

LJUSSLINGA. Batteri. åhléns.

Det går numera att köpa växter från 
förr i handelsträdgårdar och butiker. 
Detta tack vare Grönt kulturarv och 
en genbank i Alnarp.

BALKONGBORD. 
Bistro. Fermob.

PARASOLL. 
Balkong. åhléns.

VILSTOL. Baden Baden. 
Plantagen.

kumenterad historia. Brittsommarastern 
Axel Tallner är insamlad i en trädgård 
i Hurva i Skåne. Den vita spinosissi-
marosen Vaplan kommer från Krokom, 
damascenerrosen Svea från Lidköping 
medan bourbonrosen Blomsterhult växer 
på många av gårdarna just där. Dessutom 
lanseras pelargonen ’Knapa-trädet’ med 
rötter från Småland.
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Halva priset på
valfri biltvätt

Vi bjuder dig som är nyinflyttad på valfri
biltvätt för halva priset. Välj mellan Briljant-,

Diamant-, Guld- och Bronstvätt.

Halva priset på
valfri biltvätt

Vi bjuder dig som är nyinflyttad på valfri
biltvätt för halva priset. Välj mellan Briljant-,

Diamant-, Guld- och Bronstvätt.

Vi bjuder på
kaffe & bulle

Hyrsläp
100 kr rabatt

Vi ger dig som är nyinflyttad 100 kr
när du hyr släp hos oss. Billigt och smidigt!

Välkommen till 
Circle K Flodamotet!
Här kommer några förmånliga erbjudanden
till dig som är nyinflyttad i området. 

Välkommen önskar
Hans Törnqvist med personalFlodamotet, E20, 0302-309 45

Vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar
www.circlek.se

Gäller endast på Circle K Floda, Flodamotet, E20, mot kupong. 
En kupong per person och tillfälle. Kan ej kombineras med andra rabatter 
eller bytas mot kontanter. Ord. pris 139-359 kr. Gäller t.o.m. 2017-09-30.

Gäller endast på Circle K Floda, Flodamotet, E20, mot kupong. 
En kupong per person och tillfälle. Kan ej kombineras med andra rabatter 
eller bytas mot kontanter. Ord. pris 139-359 kr. Gäller t.o.m. 2017-09-30.

Gäller endast på Circle K Floda, Flodamotet, E20, mot kupong. 
En kupong per person och tillfälle. Kan ej kombineras med andra rabatter 

eller bytas mot kontanter. Värde 25 kr. Gäller t.o.m. 2017-09-30.

Gäller endast på Circle K Floda, Flodamotet, E20, mot kupong. 
En kupong per person och tillfälle. Kan ej kombineras med andra rabatter 

eller bytas mot kontanter. Gäller t.o.m. 2017-09-30.

Tvätta gärna bilen men gör 
det rättvist för miljön. Prova gärna 

Brilliantprogrammet 
i våra miljövänliga 

biltvättar!

Anslut 

ditt kort till 

vår EXTRA Club 

och få var 6:e 

tvätt gratis

Välkommen till Circle K 
i Floda och Alingsås 
önskar Hans, Johan och 
Peter med personal

Flodamotet, E20  
tel. 0302-30945 
Floda

Kristineholmsvägen 
tel. 0322-13333                      
Alingsås 

Vänersborgsvägen
tel. 0322-17305
Alingsås

Kluckar och gurglar det i avloppet? Luktar det illa och rinner undan dåligt? - Då är det 
hög tid att spola!

Helgerna den 27-28 Maj & 3-4 Juni befinner vi oss i ditt område, passa på att boka in en tid du också. Först till 
kvarn gäller.  
Och du! Du vet väl om att du kan använda ROT-avdraget? Det ger dig 30% avdrag på arbetskostnaden.

Just nu!
Får du vattenlarmet Drop Stop 
på köpet! Det ger dig ett extra 
skydd mot vattenskador.

Ring 031- 33 00 500 eller besök www.cleanpipe.se

Pr
isexempel

3.691:-
1-6 spolpunkter

Inkl. ROT-avdrag

■  I höst handlar trenderna om att blicka 
inåt. Det visar en trendanalys som 
Swedish Fashion Council har gjort inför 
inköpsmässan Formex i augusti. 
– Extrema volymer gör åter entré i våra 
hem, menar Sofia-Li Molin på Swedish 
Fashion Council. Det är mysigt mjukt, 
omslutande, frigjort och bekvämt. Det 
inre rummet har hög status; vi vill trivas, 
och den egna kroppen återspeglas i de-
signen. I en tumultartad samtid söker vi 
trygga lösningar och kärnvärden. 
Nya produkter och materialinnovationer 

i HÖsT. Färgerna inspireras av hud, lera, krispig 
mint och bäriga toner.

■  Tapetkollektionen #FAB fabulous är 
Midbecs nya trendiga ungdomskollektion. 
Mönstren är inspirerade av modehuvud-
staden Paris flärd och glamour. Chica 
motiv som retrokameror, spetsmönster, 
söta parfymflaskor och trendiga polaroid-
bilder med vintage-look syns på några av 
kollektionens tapetmönster. Färgpaletten 
är en mix av ljusa pasteller, färgstark cerise 
nyans, svart-vitt och skimrande koppar 
och guld detaljer. #FAB består av 15 olika 
mönster i flera olika färgställningar och 11 
olika fototapeter. Tapeterna är Sätt Lätt- 
använd non woven lim och limma väggen. 
Kollektionen finns nu ute i butikerna.

Ny tapetkollektion för 
ungt folk med attityd

Inkomsten påverkar 
hur pass ofta vi tränar

■  – Träning och motion håller på att bli en 
fråga om inkomst som delar Sverige. De 
med höga inkomster tränar mer regel-
bundet än de med låga gör, säger Karin 
Nolke Grubbström, generalsekreterare för 
Friskis&Svettis.
En nyligen genomförd undersökning visar 
att bland höginkomsttagare med en års-
inkomst på över 600 000 kr/år är det 87% 
som tränar, jämfört med 74% bland dem 
med lägre inkomster. Det är också vanli-
gare att höginkomsttagare får träningen 
betald av arbetsgivaren. Hela 44% av de 
som tjänar över 600 000 får träningen be-
tald av arbetsgivaren till skillnad från 19% 
bland dem med lägre inkomster.

naTurKarTan. appen är en guide till sveriges 
natur och friluftsliv.

CHiCa mOTiV. retrokameror, spetsmönster och 
polaroidbilder på #FaB.

BOnus. Det är vanligt att folk som tjänar mycket 
får träning betald.

Ny app till Sveriges 
natur och friluftsliv
■  I den nya appen Naturkartan finns 
information om en hel del av hela Sveriges 
natur och friluftsliv. Tidigare har appen 
funnits geografiskt uppdelad. Men nu blir 
det en gemensam guide till hela Sveriges 
natur.
– Användarna är gränsöverskridande, 
och bryr sig inte om kommunala gränser 
när de utövar friluftsliv, menar Kristofer 
Björkman, en av grundarna till Naturkar-
tan.
Sammantaget har de kommuner och läns-
styrelser som hittills anslutit sig beskrivit 
ca 6 000 platser och leder. Ambitionen är 
nu att få med ytterligare fler intressenter 
för att skapa en heltäckande guide till 
Sveriges friluftsliv.

behöver ge oss möjlighet att möta slit-och-
släng-kulturen. Och att hitta en hållbar 
livsstil märks även i vardagsgörat: Vi ägnar 
oss åt långsam matlagning, alternativa 
proteiner, sprouting och flexitarianism. 
– På senare år är det supertydligt att vissa 
trender kommer från människors direkta 
behov och inte enbart som en ny, smart 
produkt som en designavdelning väljer 
att lansera. Det är sällan en person som 
påverkar trenden, men vi skapar tillsam-
mans och gör oftare våra val redan innan 
vi går in i butiken.

här
frisör

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

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

anno
1995

.se

Höstens trender genom-
syras av lyxen att må bra
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Susanne Dickson är uppvuxen på Vi-
karyd. Gården har funnits i släktens 
ägo sedan mitten av 1800-talet, då 

den köptes av Axel Dickson som, liksom 
sin bror James Fredrik på Tjolöholm, lät 
uppföra ett slott på ägorna. Han var gift 
med Nancy Bratt, dotter till provinsial-
läkaren i Alingsås. Hans son, James, gift 
med Vanja, född Bergh, tog över och hade 
en mjölkbesättning med cirka 50 kor. Han 

Strax utanför Alingsås, vid sjön 
Mjörns strand, ligger Vikaryds egen-
dom. Här driver familjen Dickson 
köttproduktion med nöt och lamm, 
jord- och skogsbruk. – Vi lever vår 
dröm, konstaterar Susanne och 
Peter Dickson.

lanTlig iDYll. susanne och Peter Dickson bor på Vikaryd utanför alingsås. Wachtlarna müsli och Ctella huserar också här.

Familj: Peter, susanne, utflugna 
döttrarna Caroline och Cecilia samt 
hundarna müsli och Ctella.
Arbete: Båda är nu företagare inom jord, 
skog och köttproduktion samt gårds-
försäljning.
Intressen: segling, skidåkning, golf. 
susanne har ett stort hästintresse 
(två egna). 
Peters stora intresse är jakt.
Pågående projekt: inomhus är det dags 
för nytt kök. På gården har man sedan tio 
år planerat för vindkraftverk. Det är dock 
ett vilande projekt på grund av över-
klaganden. solceller på ladugårdstaket 
är också på gång, men det är två års hand-
läggningstid på länsstyrelsen, så nästa 
år kan det vara på gång.
Drömmer om: ett växthus, med stenfot. 
ett hus för rekreation.

Vi hälsar på hos

målningar. i vardagsrummet är väggarna och dekormålningarna över dörrarna gjorda av Kerstin Bratt 
1924. Porträtten på väggen föreställer hennes syster, nancy, och axel Dickson. Deras son, James, riksdags-
ledamot under tre decennier, var farfar till susanne, som idag driver egendomen med maken Peter.

VilDsVinsmarKer. 
Bland jakttroféerna 
finns dessa vildsvins-
betar.

egen sTYCKningsHall. Peter Dickson har gått i 
pension från polisyrket och tar nu hand om vilt- 
och lammstyckningen i det egna slakteriet.

Vikaryd – med historiska v ingslag på modern gård

TexT OCH FOTO  Anna-Karin Jansson
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satt också i Sveriges Riksdag från 1941 till 
1969. Han var dessutom landstormskapten 
och innehade hedersuppdraget att vara 
kammarjunkare och senare kammarherre 
vid hovet.
 Fram till andra världskriget fungerade 
slottet som huvudbyggnad, men det revs 
1946-47. Huvudbyggnad är idag det som 
då kallades Lilla Vikaryd, som har en 
stomme från 1700-talet. Husets mittparti 
är ursprungligt och huset har sedan byggts 
på i omgångar till dagens 500 kvadratme-
ter stora corps de logi.
 1956 tog sonen Archibald över Vikaryd. 
Han avvecklade korna och började med 
spannmålsodling. Han drev ett aktivt 
skogsbruk på cirka 500 hektar.  1990 tog 
Archibalds dotter Susanne och hennes 
man Peter över Vikaryd i samband med 
att pappa Archibald blev sjuk. De hade då 

sOm gJOrT FÖr Kalas. i matsalen tittar släktingar 
från 1700-1800-talen ner på middagsgästerna. Och 
alla heter James Dickson.

DeT sPÖKar. Vita frun står i trädgården, som 
sluttar ner mot sjön mjörn. Hon är en kvarleva från 
gamla slottet, och var en av kolonnerna på utsidan. 
Det sägs att hon spökar och gäster kan höra henne 
gå runt på nätterna...

gamla slOTTeT. susanne Dickson visar ett foto 
över det gamla slottet, som revs på 1950-talet.

bott på gården i Röda Huset sedan 1983 
då farmor Vanja flyttade in till Alingsås. 
– Mina tre systrar och jag bodde alla på 
olika fastigheter här med våra familjer. 
Till slut blev det ändå jag och min familj 
som ville ta över och driva gården, 
berättar Susanne.
 Djuren återvände till gården och planerna 
på en köttbod sattes i verket. 1992 starta-
des Vikaryds Köttbod.
– Vi började i liten skala med försäljning 
till privatpersoner. Jag arbetade fortfa-
rande halvtid på exportavdelningen på 
Electrolux. 1998 slutade jag på Electrolux, 
och började på heltid hemma på gården. 
2003 invigdes våra nya lokaler som då blev 
godkända för leverans även till butiker 
och restauranger. Idag har köttboden tre 
anställda.
 Idag har Vikaryd årligen 50 tackor och 

100 nötkreatur, samarbete med andra 
gårdar om gemensam köttförädling och 
försäljning och ekologisk vall- och betes-
produktion.
– Jag har under alla dessa år fortfarande 
arbetat som polis, främst på narkotika-
roteln i Göteborg, och de sista fem åren i 
Alingsås. Nu har jag tagit avtalspen-
sion och kan på heltid också ägna mig åt 
gården, säger Peter Dickson, som främst 
jobbar med skogen och i gårdens vilt- och 
lammslakteri.  
 I maj 2004 bytte familjen hus med Su-
sannes mamma, som då flyttade till Röda 
Huset och Susanne, Peter och deras två 
döttrar flyttade in i huvudbyggnaden.
– Mycket ser likadant ut som då i huset, 
men nu, äntligen, ska vi byta kök och byg-
ga om det. Jag har bara varit ifrån Vikaryd 
åtta år av mitt liv. Resten har jag bott här, 

i detta hus, eller i Röda Huset, både som 
barn och som vuxen, säger Susanne.
 Dicksons konstaterar att det ibland är 
svårt att hitta fri tid när man bor på job-
bet. De betonar dock att de lever sin dröm. 
– Vi har dessutom ett härligt hus som 
erbjuder lugn och ro men som också är 
gjort för kalas och umgänge med familj 
och vänner. Detta är vår fristad.

maj 2017 maj 2017
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båttrailer 
NeptuN
Neptun navy 750 kg, obromsad, 
max båtlängd 5,5m, lastvikt 596 kg
9900:- (lagervara)

vi utrustar diN 
vardag och fritid

Nu
2900:-
Erbjudandet gäller till 

31 juli 2017

Brovägen 20, 448 31 Floda
Öppettider: måndag-fredag kl. 08.00-18.00

tel. 0302-30154

säsoNgeN har bÖrJat fÖr 
robotgräsklippareN
NJut av stäNdigt Nyklippt gräsmatta 

Välkommen in, så berättar vi allt om Automowers suveräna egen-
skaper - den senaste tekniken med perfekt klippresultat. 
Vi är den bästa leverantören och hjälper dig hela vägen, 
från rätt modell till 
installation.

motorsåg 
husqvarNa
Modell HVA 435
40,9 cm3, 1,6 kw, 4,2 kg
Ordinarie pris 4200:-

Njut av livet utomhus genom att gjuta 
i betong. Gör en smart ställning till 
utebelysningen. Eller krukor för de 
vackra sommarblommorna. 
Tipsen får du här!

TexT Marie Pallhed  |  FOTO Magnus Selander

Betong är ett vackert och mångsidigt 
material. Användbart både ute och 
inne, säger Susanna Zacke och 

Sania Hedengren, författarna till boken 
Betong inne och ute.

Till uTeslingan. Handla hem en säck betong och börja gjuta. inredningen utomhus blir extra fin med 
detaljer av betong i kombination med naturmaterial.

Piffa utelivet med betong på 
terrass och balkong

 Betongen är tålig, relativt billig och kan 
användas till hela möbler eller små detal-
jer. 
– Betonggjutning kan man ägna sig åt året 
runt, inte bara utomhus sommartid. 
 Betong består till 80 % av sand, sten och 
grus, 14 % cement (upphettad mald kalk-
sten) och 6 % vatten. 
– Det gör betong till ett naturmaterial. 
Miljövänligt med lång livslängd.
Formen är viktig.
– Plast är ett bra material. Den har en glatt 
yta som släpper ifrån sig betongen lätt, 

men andra material som kraftig papp, trä 
eller gummi funkar också bra. 
Och det är alltid bra om formen är lite 
elastisk.
– Pensla insidan av 
formen med lite 
vanlig matolja 
så släpper den 
lättare.

Ställning för uteslingan

Snyggaste slätaste krukan

Två grenar från skogen med betongfötter håller upp ljusslingan. 
Fötterna gjuts en i taget.
• gjut foten i en rund plastbalja av något slag.
• Plocka en nedfallen gren i skogen, så rak som 
   möjligt. Tälj bort skräp och lös bark.
• Pensla insidan på baljan med matolja.
• Blanda betongen.
• Häll betongen i baljan cirka 20 cm hög.
• Vibrera formen för att få ut luftbubblor.
• Klipp till två bitar (till varje fot) av ett grovt rep 
   som ska bli handtag.
• Tryck ner repen i den blöta betongen så att två 
   20 cm långa öglor sticker upp på vardera sida.
• sätt ner grenen i den blöta betongen. 
   se till att den står rakt.
• låt foten brinna/torka i minst ett dygn. 
   Den ska stå plant och inte i solsken.
• För att få bästa resultat, vattna betongen med en 
   blomspruta några gånger under torktiden.
• lossa foten från baljan genom att bända lite och dra upp den.
• gjut en till likadan.

Krukorna gjuts med hjälp av yoghurtförpackningar och plastglas. 
Gjut en, gjut fler!
• Blanda betongen.
• Häll betongen i yoghurtförpackningen, 
   lämna tillräckligt med plats så att du kan trycka 
   ner glaset.
• Vibrera formen genom att slå den mot bordet 
   några gånger för att få ut luftbubblor.
• Tryck ner glaset i betongen. lägg några tyngder 
   i glaset så att det inte flyter upp.
• låt det nu brinna/torka i minst ett dygn.
• Ta bort tyngderna och dra loss glaset.
• Häll hett vatten på utsidan av yoghurt-
   förpackningen så expanderar plasten och det 
   går lätt att stjälpa ur krukan.

sTilrenT. med 
yoghurtburkar, plast-
hinkar och plastglas 
skapar du finaste 
utekrukorna.

Hållare. För att en-
kelt kunna lyfta ställ-
ningen lätt så gjuter 
man in rephandtag.

iDÉ. – gör en ställning för ljusslingan, säger 
susanna Zacke och sania Hedengren.

slÄTa KruKOr. Häll 
betongen i yoghurthin-
ken. se till att det finns 
plats kvar för att trycka 
ner glaset.

maTerial. använd ma-
terial som redan finns 
när du gjuter krukan. 
Här yoghurtburkar 
och plastglas.

eTT DYgn. låt betongen torka. Häll 
sen hett vatten utanpå hinken så 
lossnar betongen lättare.

PlasTPlaTs. Tryck ner glaset i 
betongen. lägg i några tyngder så att 
det inte flyter upp.



Byalaget
• samarbetar utan inblandning av
 pengar.
• Ordnar studiecirklar där gruppen 
    har egen kompetens. allt från yoga     
    och hantverk till kemikalier i 
 vardagen.
• informerar varandra via en 
    Facebookgrupp. 
• Har vuxit från 4 aktiva till ett 90-tal.
• Odlar gemensamt på en allmänning.
• Har ingen egen lokal med får 
   använda offentliga för att träffas.

”Det är viktigt 

att ha roligt när det 

är oroligt”

Våga fråga om hjälp och dela med dig av ditt

Förr kallades det bytesring. Nume-
ra heter det social hållbarhet och 
cirkulär ekonomi. Men innebörden 

är densamma.
– Man hjälper varandra helt enkelt, säger 
Ewa Overmeer, en av de drivande krafter-
na i byalaget i samhället. Någon har ägg, 
en annan tomatplantor, en tredje byter 
däck. Att våga fråga och samarbeta är 
verklighet här.
Så man hjälper varandra när det behövs. 
Dessutom finns en gemensam odlingsplats 
på en allmänning där den som vill kan 
sätta sin potatis.
 För Ewas del är delandet en viktig del i 
det omställningsarbete hon är engagerad 
i. En annan del är odlingarna och det 
möjliga målet att bli självförsörjande så 
långt det går.
– Potatis har jag året om. Morötter, 

”Söker pallkragar, någon som har?” 
”Här finns en bal ensilage som inte 
funkar som foder men väl för täckod-
ling. Någon som vill ha?” ”Någon som 
önskar skott från svarta vinbär?” Ge 
och få. Få och ge.

TexT Marie Pallhed  |  FOTO Maria Eberfors

någOT Kan man gÖra. ewa får ofta besök i sin trädgård av barn från lekplatsen i närheten. – De är så naturligt nyfikna, vill veta om maskar, jord och odling. 
Det är inget besvär. Bara lycka att få förmedla mina tankar till nästa generation. Och få visa på möjligheterna hur man kan gå mot en mer hållbar livsstil. 
istället för att blunda och leva på.

mOD. – många är rädda för att be om hjälp eller 
be om saker. men kommer man över det och 
börjar samarbeta så blir tillvaron både enklare och 
roligare.

FrÖ. några ettåringar får alltid gå upp i blom för att 
bli nästa års sådd.

Odla fram för egen sådd
att odla eget frö är inget konstigt. 
enklast är att börja med de växter 
som ger frön samma år.
 – gurka, squash och tomater har frön 
som man kan pilla ur och torka. Välj 
frön från de finaste växterna, säger 
ewa. Då är chansen större att få 
”lokalt” livskraftiga frön.
Kryddväxter, spenat och gräslök 
bildar även de frön samma år som de 
skördas.
– spenat blommar lätt. låt en planta 
göra det och låt fröna få mogna till. 
gräslökens blommor är också enkla 

att samla frön från. Bara att skaka av de 
små svarta fröna när de är klara. 
lite knöligare är det att odla fram frön 
från tvååriga grödor.
– Palsternackor kan stå kvar i landet över 
vintern och blommar år två. morötter tas 
upp och förvaras svalt i jämn temperatur 
i en frysväska. De blir skäggiga av rötter 
och planteras ut i maj. under sommaren 
kommer höga stjälkar med fröbärande 
blomställningar. 
en del fröer lossnar genom att man ska-
kar ur dem. andra får man tröska fram. 
– Bra om fröna är rena när de torkas. 
Förvaras torrt.

kålrötter och kålrabbi finns också kvar i 
källaren. Strävan mot självförsörjning har 
gjort att jag numera äter mer i säsong. Har 
skippat sallad, gurka och tomat när mina 
är slut och äter rårivna rotfrukter istället.
 Ute på altanen står en frigolitlåda med 
äpplen från i höstas. Lite skrynkliga ja-
visst, men fullt ätbara.
– Sen jag slutat äta kött handlar jag var 
14:e dag. Under skördesäsongen ännu mer 
sällan. Det är en utmaning att prova hur 

mycket man kan fixa själv utan att behöva 
handla.
 Så hon testar sig fram. Som när det gäller 
egen buljong exempelvis.
– Torkade lika delar av libbsticka, tratt-
kantareller och rivna morötter blir en 
jättegod buljong. Smular ner allt i samma 
burk och använder istället för köpt vegeta-
risk tärning.
 Experimentlustan märks också på andra 
sätt.
– Det går inte att 
veta allt i förväg. 
Så enda sättet är 
att observera vad 
som händer och 
lära sig av det.

Fungerar. – Härmar gärna naturen. Odlar varannan rad lök varannan morot för att slippa morotsflugor. 
Det ska visst inte fungera enligt vetenskapen.

Kan sJÄlV. Den egna skörden räcker långt. ibland 
ända till nästa säsong.

TesTar gÄrna. – Det borde gå att sätta ner en 
ekologisk köpe-morot i jorden för att få frön att så 
nästa år. men den här har jag kvar sen förra året.

sOm FÖrr. Odla och så egna frön.
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HYR DINA 
BYGGMASKINER!

ALINGSÅS 

Ramirent är mer än maskiner. Vi erbjuder 
dynamiska hyreslösningar vilket innebär de
bästa maskinerna, hög servicenivå och värdefull 
kunskap som förenklar din verksamhet. 
Läs mer på ramirent.se 

JUST NU! 
30% på gällande  

prislista.  
OBS! Gäller endast  
Ramirent Alingsås

Göteborgsvägen 10
Tel 0322-744 80

Välkommen önskar Samuel Käll med kollegor
Kundcenterchef 
i Alingsås

Öppettider: måndag-fredag kl. 06.45 - 16.00 

 
 

 
 

” Inför sommarens 
målningsprojekt 

kom in och hyr din 
släpvagnslift hos 

oss!”

Öppet: måndagar-fredagar kl. 08.00-18.00
lördagar april, maj och juni kl. 10.00-13.00

JUBILEUMSERBJUDANDE!

JUBILEUMS- 
MODELL!

HUSQVARNA RIDER 214T AWD 
Klippbredd 94/103 cm • Briggs & Stratton Intek V-Twin • Hydrostatisk AWD 

40.900:- 
INKL. MOMS (EXKLUSIVE KLIPPAGGREGAT)

KAMPANJ- 
PRIS!

HUSQVARNA RIDER 214TC 
Klippbredd 94 cm • Briggs & Stratton • Hydrostatisk 

34.900:- 
ORD. PRIS 39.900:- INKL. MOMS

Alingsås Marin & Maskin
Skruvgatan 3, Telefon 0322-64 24 00
www.alingsasmm.se
(Mitt emot bilprovningen Sävelunds industriomsåde)

KAMPANJ- 
PRIS!

HUSQVARNA RIDER 214TC 
Klippbredd 94 cm • Briggs & Stratton • Hydrostatisk 

34.900:- 
ORD. PRIS 39.900:- INKL. MOMS

Sommarerbjudande
Flaggstång inkl. flagga och vimpel

t.o.m. 15 juli gällande Skaraborgs Län  
där frakten ingår  i priset

Fabrikat: 
Flagmore / Tidaholm

FLAGGSTÅNGSKOMPANIET AB 
Kungsgatan 14,  541 31 Skövde

Tel. 010-207 90 60
info@flaggstangskompaniet.se

www.flaggstangskompaniet.se

Nu! 
9 m, 3.000:- ord. pris 3.570:-

12 m, 4.300:- ord. pris 5.000:- 

OBS! 
Finns även för U-balkmontage 

med ett tillägg på 250:-

Hör av dig! 
Peter



Detta är ingen 
vanlig Ford Sierra

Egentligen hade Kyösti tänkt bygga 
sin bil helt själv och en Tiger Super 
Cat skulle det bli.

– Det är en modell som kommer från 
Lotus Super Seven, så det är engelskt för 
hela slanten, berättar han.
 Det som krävs för att sätta igång är just 
en gammal Ford Sierra med gångbart 
chassinummer.
– Jag köpte en sådan, men en 
för ny. Den hade insprutnings-
motor och en sådan får inte 
plats i den här byggsatsen.
 Men det slumpade sig så att 
generalagenten i Östersund 
hade en redan hopplockad Tiger 
Super Cat som överbliven demobil.
– Så jag köpte den istället och byggde 
klart den och besiktigade. Det är uppskat-
tat när man rullar in med något sådant här 
som omväxling till alla vanliga besikt-
ningsbilar.
Kvar från donator-Sierran från 1974 finns 
egentligen bara motorn och framvagnen. 
Allt annat är special.
 Motorn är vässad till 170 hästkrafter. Det 
låter inte så mycket idag, men det är en 
helt annan sak när dessa hästkrafter bara 
har 600 kg bil att flytta på. Tigern sticker 
iväg som en skållad raket.
Toppfarten då?
– Ingen aning. Luften tar slut långt innan 
den är uppnådd, berättar Kyösti.
 Redan vid motorvägsfart dånar näm-
ligen fartvinden nästan lika högt som 
motordånet och knallarna ur sidepipen. 
Här snackar vi körupplevelse utöver det 
vanliga. För den som någon gång testat go 
cart kan man jämföra detta - gånger två. 
Fjädringen är hård och stötig, kuggstångs-
styrningen exakt och med sin låga tyngd-
punkt ligger den här bilen som klistrad 

En gammal Ford Sierra är det få som 
höjer på ögonbrynen för. Men det går 
att avhjälpa, något som pensionerade 
guldsmeden Kyösti Björk i Torbjörn-
torp kan skriva under på. Med delar 
för sisådär 150 000 kr går det att för-
vandla en trött Sierra till en morrande 
Tiger Super Cat.

TexT OCH FOTO  Ulf C Nilsson

vid asfalten.
– Men i regn finns en nackdel. Det finns 
ju inget tak. Fast det är bara att gasa på så 
blåser regnet över. Men samtidigt gäller 
det att se upp, för den släpper lätt i bak.
 Sittbrunnen är modell trång, så det 
behövs nästan skohorn för att komma på 
plats.
– Den som skulle besiktiga bilen kom inte 
ens i den, utan fick kalla på en smalare 
medarbetare.
 Det är precis plats för två utan bagage. Så 
uppskattar frun Gunilla det nya tillskottet 
i garaget?
– Inte det minsta. Men efter min senaste 
mc-vurpa förbjöd hon mig att skaffa en 
ny hoj, så det blev den här istället, skrattar 
Kyösti.
     Det finns mycket körglädje att  
                          uppleva även på fyra hjul  
  också. Så blir man om- 
    körd av något grönt  
      och gult som brakar  
      förbi i knähöjd är det  
      stor chans att det är  
    Kyösti som tar sig 
  en tur.

Vass. Tvålitersmotorn med dubbla Weberförgasare och  vassare kam levererar 170 hästar. – Det räcker gott och väl eftersom bilen bara väger 600 kg, berättar Kyösti Berg.

OTÄT. Denna vårdag fanns det inget behov av tak 
i någon form och det är sådant här som bilen är 
byggd för. – Jag har funderat på att sy ett kapell 
till den, men den skulle nog bli ganska ful med 
ett sådant.

Kyösti Björk
Kyösti är väl mest känd som gulds-
med i Falköping. efter några år hos 
alton öppnade han eget och 1993 
drog han igång guldsmedsskolan på 
gymnasiet i Falköping. idag är han 
pensionerad och ägnar sina metallur-
giska kunskaper åt att rikta och fixa 
till lister till gamla entusiastbilar. De 
rostfria störtbågarna på sin Tiger har 
han också konstruerat själv av rör från 
en mjölkanläggning. Tidigare har han 
byggt båtar och hus.
– Jag gillar sådana här projekt. Det 
ska bli kul att bantesta den här bilen 
någon gång. Det körs ju tävlingar en 
gång varje år på Kinnekulle ring med 
sådana här bilar, men jag har ingen 
tävlingslicens ännu. 
Kanske blir det nästa projekt?

uPPleVelse. Det är på soliga småvägar som Tigern 
är i sitt rätta element. Då handlar det om körglädje 
för hela slanten.

sParsmaKaD. inredningen är mycket spartansk och det behövs nästan skohorn för att komma på plats. 
enkelheten är en del av den här bilens speciella charm.
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Odla 10 meter från porten 
oavsett hur du bor
Eget odlande kan handla om läng-
tan efter smaken av en icke-köpbar 
tomat. Eller vetskapen om det giftfria 
innehållet i den. Och någon egen 
trädgård behövs inte.

TexT Marie Pallhed 

Odlingsbar mark finns på många 
ställen. Bara du kollar.
– Möjligheten att odla i stan är 

nästan obegränsad, säger Johannes Wät-
terbäck författare till boken ”Alla fingrar 
gröna” och bloggare på ”Farbror Grön”. 
Bor du i lägenhet brukar bostadsbolaget 
kunna sponsra med jord och diverse 
material. Så att du och grannarna kommer 
igång. 
Han vet av erfarenhet.
– Utanför vår lägenhet odlar vi gemen-
samt i Tillsammansträdgården. Den består 
av 1 växthus på 10 kvm, 4 pallkragar och 
1 stor odlingsbädd. Första året fick vi ma-
terial till pallkragarna samt 24 kubikmeter 
jord av hyresvärden. Efter ytterligare några 
år levererade de växthuset.
 Idag odlas här bland annat potatis, kål-
växter, chili, vitlök, tomater, kryddväxter 
och rotsaker. 
– Grannarna samarbetar utifrån att ”den 
som vill hänger på”. Av eget intresse och 
utan tjat.
 Den ovane stadsodlaren kan börja lite 
lagom. Och hänger ingen annan på så 
testa ändå. 
– Odla för smakerna. Kanske potatis till 
2-3 kok eller för ett speciellt tillfälle. I en 
pallkrage. Eller gör ett kryddland.
Men undvik tanken att odling utan 
närvaro funkar. 

På TaKeT. Takterrassen är ett spännande stadsod-
lingsprojekt. – Förutsättningarna för odling här blir 
andra. Klimatet i detta skyddade läge är varmare.

sJÄlVFÖrsÖrJanDe. 
– Bästa vitlöksskörden får 
vi i Tillsammansodlingen.

TiPs. Börja med att använda den jord som finns 
där du tänker odla. med ogräsrensning, näring och 
organiskt material kan det bli en bra odlingsjord.

Johannes utvalda
•  Potatis – amandine
•  Plommontomat - Principe Borghese
•  Zucchini - Costata romanesco
•  Chili - Bhut Jolokia
•  Och tillför näring till frilandsjorden. 
     gödsla när du planterar och gör     
     jorden lucker genom att blanda i    
     organiskt material som löv eller 
     gräsklipp. 

VarmT KlimaT. – Chili, 
tomat och fänkål trivs 
extra bra på takfarmen. i TillsammansTrÄDgårDen. Det finns så mycket plats i en stad där det går att odla ätbart, säger Johannes Wätterbäck stadsodlingsentusiast. och föreläsare.

ODlingsBarT ÖVerallT. gräv där du står om du vill stadsodla på marken. Och använd odlingslådor om 
du får möjlighet att odla på tak eller terrass.

”30 kg chilifrukter 

skördas på takfarmen 

varje år”
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– Att odla är en resa. Med misslyckanden, 
funderingar och nya lösningar. Det fysiska 
arbetet är en viktig del. Jag gillar det och 
den disciplin som odling fordrar. 
 Johannes är engagerad i flera stadsod-
lingsprojekt och arbetar som föreläsare 
om trädgård.
– På ett hustak i centrum har jag och en 
kompis anlagt en trädgård med växthus 
och odlingskärl. Förutsättningarna där är 
andra än på friland. Som att chiliplantor 
och tomater drivs upp i ett 
rum vid parkeringsgaraget. 
För att sedan ta hissen 
allra högst upp och ge 
en skörd på flera 
hundra kg.
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Välkommen 
till Moholm!

Marineservice
Skaraborg MoholM

Öppettider 
Måndag-Fredag 10 - 18

 
VallaVägen 4 tel 0506-20753 , 0705-181880

 www.MarinserViceskaraborg.se

Sting 610 br

Nordkapp 605 avant ranger

Micore 570 CCNordkapp 605 ranger

Sting 530  S

båtar motorer tillbehör,  
auktoriserad verkstad

Vi bygger ditt glasräcke efter 
dina önskemål!

Tel. 0500-41 04 41
nystromsglas@telia.com
www.nystromsglasmasteri.se

• Glasväggar
• Spegelglas
• Bilglas

100 år
1916-2016 

• Komplett glasmästeri
• Inredningsglas
• Duschlösningar

NYSTRÖMS
GLASMÄSTERI AB

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

Skorstens-
huvar

Smides-
grindar

Före

Utnyttja
ROT-avdraget 

spara 30%

Efter 10 ÅRSGARANTI!

www.takbehandlingar.se

För gratis 

besiktning och

o�ert ring

0512-60 000

Förlänger 

livslängden

20-25 år
 

Byt inte taket, låt oss måla det!

I SAMARBETE MED

Villaägarna Skaraborg

Vi har behandlat över 900 tak i Skaraborg och har över 20 års erfarenhet

Vi hjälper 
dig med ditt
nya kök...

M5 KÖKSCENTER

Norra Metallvägen 5, Stallsiken SKÖVDE
E-post:info@lijo.se

Tel: 0500-48 81 00. Fax 0500-48 81 20
ÖPPET: mån-fre 10-18 lör  10-15

   
Vi har fönster till ditt vackra hus

NU 30% RABATT

...och dina nya fönster!

Nu 10% rabatt på 
Premium-kök på ordrar tecknade före 6/6!

www.idealkok.se
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Tidigare bodde Börje och Ewa i en 
villa i Skara och hade dessutom 
ett sommarhus i Kungshamn. Det 

började dra ihop sig till renovering av kök 
med mera i Skara och huset på Västkusten 
hann de inte med att utnyttja tillräckligt 
mycket. 
– Vi hade pratat om att flytta ut på landet 
vid Hornborgasjön eftersom vi gillar den 
trakten så mycket. Vi brukade promenera 
här eftersom det är så skönt och vilsamt, 
berättar Börje.
 Så blev en god vän allvarligt sjuk och det 
blev en katalysator: ”Ska vi göra något, så 
ska vi göra det nu!”
– Då började vi leta mer aktivt och be-

Arkitekten Börje Falemo och hans 
fru, inredningsarkitekten Ewa hittade 
för ganska precis två år sedan den 
perfekta platsen för sitt drömboende. 
Att det då stod ett fårhus där var inget 
problem, utan en möjlighet. Den har 
de tagit vara på fullt ut.

aVKOPPling. utsikten över vidderna och Hornborgasjön syns först när man sitter ned. – Vi gillar den här typen av fönster, säger Börje Falemo. Den rätta höjden mätte vi 
fram med hjälp av tejpremsor på fönstren i vårt förra hus i skara.

■  ursprungligen ett fårhus, byggt på 
senare år. en gammal ängslada nere 
vid Hornborgasjön är förebilden. 
Fasadmaterialet är ekträ från Visingsö, 
golvet var gjutet i betong och värme-
isolerat redan från början och stommen 
är limträ. 

■  signifikativt är vasstaket vilket med 
normalt underhåll står sig 50 år innan 
det behöver läggas om.

■  Till fårhuset hör 5,5 hektar mark, hu-
vudsakligen åker. eftersom huset redan 
stod på plats var det inga större 
problem att få tillstånd för ombyggna-
den till bostadshus, trots att området är 
blast med skydd för landskapsbilden.

■ Bostadsytan är 172 kvadratmeter och 
dessutom finns 50 kvadratmeter till 
som komplementyta.

Fårhuset i Broddetorp

PrOFFs. Börje Falemo är arkitekt och har på senare tid mestadels ritat domstolsbyggnader. informations-
huset vid trandansen är annars hans mest påtagliga avtryck i våra trakter. Plus fårhuset förstås!

Fri siKT. utsikten från sovrummet är minst sagt 
magnifik. glasräcken på balkongen utanför maxar 
luftigheten.

FårHuseT. Vindskivor och plankfasader består av obehandlad ek från Visingsö. Vasstaket är av traditionell 
typ och fanns förr på vart och vartannat hus i de här trakterna.

Hallen. Här huserade fåren förr. Väggarna kläddes 
med bokhyllor och brädväggarna ska med tiden 
färgas - bara de hittar färgnyansen som stämmer. 

stämde oss för att slå till på direkten om vi 
hittade något.
Det de hittade var fårhuset. 
– Den 14 mars 2015 närmare bestämt, Vi 
hade parkerat vid sjön för att promenera 
och tog en sväng här uppe för att titta på 
de vackra vyerna.
 Med sin arkitektbakgrund såg Börje 
potentialen, även om Ewa var tveksam i 
början. Men hon var snart med på noterna 
och två veckor senare köpte de fastighe-
ten och började tillsammans utforma sitt 
projekt. 
 Nu står det klart och väldigt speciellt blev 
det. Det man främst noterar är de låga 
fönstren, inspirerade av de gömslen för få-
gelskådare som finns runt Hornborgasjön.
– Men framförallt av Hållö kapell på Väst-
kusten. Där finns det en långvägg med 
sådana här låga och breda fönster som ger 
en fantastisk vy när man sitter ner. Vi ville 
dessutom ha kvar fårhuskänslan och då 
var det uteslutet med traditionella fönster.
 Ett tag var de inne på vedkamin för att 
hålla värmen uppe.
– Men vedeldning, skorsten och vasstak… 

gulDig enTrÈ. – man ska tydligt se var entrén 
finns är min filosofi. Dessutom var det lite kul att 
utmana gert Wingård med den här kulören när 
han var här vid tv-inspelningen. Vi gick arkitektut-
bildningen samtidigt.

”Det svåraste var faktiskt 

själva flytten. 

Man samlar ju på sig 

så mycket grejor 

genom åren”

Det är ingen bra kombination om man 
säger så, konstaterar Börje.
Det blev en modern pelletskamin utan 
traditionell skorsten istället. Huvudsakliga 
värmekällan här är ändå vattenburen jord-
värme, kombinerad med styrd tilluft via 
värmeväxlare för balanserad ventilation.
 Mycket av materialet, exempelvis väggpa-
nelerna i ek, är bevarade och återanvända. 
– Att bygga så här blev inte dyrare än att 
riva och bygga nytt. Golv, tak och väggar 
fanns ju och den posten svarar för runt 30 
procent av kostnaden vid nybyggnation.
 Nu till sommaren väntar projekt utom-
hus. Det ska anläggas trädgård, altaner 
och så ett orangeri i direkt anslutning till 
det kombinerade köket och vardagsrum-
met. Läget är perfekt med sol från morgon 
till kväll.
– Och solnedgångarna är fantastiska här, 
intygar Börje.

meD VÄrme. Köket toppmodernt inrett med om-
bonad känsla. Bänkskivorna i granit är från 
Dala sten.

Ett fårhus blev tv-berömt drömhus

TexT OCH FOTO  Ulf C Nilsson
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Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller  

först). Blandad körning Leon ST Cupra 6,8-7,2 l/100 km, CO²-utsläpp 156-164 g/km. Miljöklass EU6. SEAT Leasing 36 mån (ex moms), 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde,  

rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2017). *** Uppskattat förmånsvärde vid 50% marginalskatt, för exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. SEAT 

Serviceavtal 3år/4500mil (det som infaller först) och SEAT försäkring ingår. Ändring av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc kan påverka månadsbetalningen.  

Uppläggnings-och administrationsavgift tillkommer. Gäller försäljning till juridiska personer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.  

UTRUSTAD FÖR 
MAXIMAL PRESTANDA.  
 

LEON ST CUPRA 
BUSINESS EDITION 
 

FRÅN 309.900:-  

LEON ST CUPRA 300 HK DSG 4DRIVE FRÅN 309.900:- 
Business Lease: 3.780:-**  Förmånsvärde: 1.971:-*** 

Leon Cupra har en nära koppling till våra racingbilar och ger dig en körupplevelse utöver det vanliga. Med sportbilsprestanda 
som tar dig från 0-100 km/h under 5 sekunder och generös utrustning blir varje tjänsteresa en nöjesresa. Assisterande 
säkerhetssystem och intelligent fyrhjulsdrift gör resan lika trygg som underhållande. Så ta plats i den sköna förarstolen  
och låt bilresan till arbetet bli uppladdningen för dagen. SEAT Trygghet* ger dig ett avkopplat bilägande, med fri service, 
nybilsgaranti och vägassistans, i hela tre år. 
Med **SEAT Business Lease betalar du 0 kr i första insats och får ett garanterat restvärde, försäkring, serviceavtal, 3 års 
nybilsgaranti och allt på en faktura.  
Gå in på SEAT.se och läs mer eller välkommen till din närmaste SEAT-återförsäljare för en provkörning!  

UTRUSTAD MED: METALLIC FULL LED-STRÅLKASTARE 19” ALUMINIUMFÄLG SPORTSTOLAR ADAPTIV FARTHÅLLARE 
INKLUSIVE FRONT ASSIST SEAT DRIVE KÖRPROFIL CUPRA PARKERINGSSENSORER FRAM OCH BAK AUTOMATISK 
AVBLÄNDBAR BACKSPEGEL ELINFÄLLBARA YTTERBACKSPEGLAR REGNSENSOR 

www.borjessonsbil.se | 0322 -789 10 
Kristineholmsvägen 39, Alingsås | Mån-fre 9-18 Lör 10-14

UTRUSTNING SOM INGÅR: 

/ METALLIC / FULL LED-STRÅLKASTARE / 19” ALUMINIUMFÄLG 
/ SPORTSTOLAR / SEAT DRIVE KÖRPROFIL CUPRA / REGNSENSOR 
/ PARKERINGSSENSORER FRAM OCH BAK / AUTOMATISK AVBLÄND-
BAR BACKSPEGEL / ELINFÄLLBARA YTTERBACKSPEGLAR 
/ ADAPTIV FARTHÅLLARE INKLUSIVE FRONT ASSIST

FRÅN 309.900:- 
Leon Cupra har en nära koppling till våra racingbilar och ger dig en körupplevelse utöver det vanliga. Med sportbilsprestanda
som tar dig från 0-100 km/h under 5 sekunder och generös utrustning blir varje tjänsteresa en nöjesresa. Assisterande
säkerhetssystem och intelligent fyrhjulsdrift gör resan lika trygg som underhållande. Så ta plats i den sköna förarstolen
och låt bilresan till arbetet bli uppladdningen för dagen. SEAT Trygghet* ger dig ett avkopplat bilägande, med fri service,
nybilsgaranti och vägassistans, i hela tre år. Med **SEAT Business Lease betalar du 0 kr i första insats och får ett 
garanterat restvärde, försäkring, serviceavtal, 3 års nybilsgaranti och allt på en faktura.

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid fi nansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/4.500 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller
först). Blandad körning Leon ST Cupra 6,8-7,2 l/100 km, CO¾-utsläpp 156-164 g/km. Miljöklass EU6. SEAT Leasing 36 mån (ex moms), 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde,
rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2017). *** Uppskattat förmånsvärde vid 50% marginalskatt, för exakt förmånsvärde hänvisas till Skatteverkets hemsida www.skv.se. SEAT
Serviceavtal 3år/4500mil (det som infaller först) och SEAT försäkring ingår. Ändring av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc kan påverka månadsbetalningen.
Uppläggnings-och administrationsavgift tillkommer. Gäller försäljning till juridiska personer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Business Lease: fr. 3.780:-**
Förmånsvärde: fr. 1.971:-*** 


