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Här är höstens inspirerande
inredningstrender

50-tals Mercan renoverades
under kristallkronan

i samarbete med

Villaägarna Skaraborg

Foto Minna Mercke Schmidt Blomsterfrämjandet

Foto Emilia Ahlgren Blomsterfrämjandet

Gård &Villa

TAR PLATS. Hortensian har övertagit orkidéns plats
som trendblomma. Förändrar sitt uttryck beroende
på krukval. Passar i hösttrenderna. Såväl i en svulstig inredningsstil som i en naturlig eller lekfull.

K

text Marie Pallhed

roton är en riktig bubblare,
berättar Kristina Darth från
Mäster Grön. Framförallt söker man nu växter med udda
bladformer och nya typer av
blad. Det är verkligen är supertrendigt att
inreda med växter, gärna från Sverige.
– Utbudet av svenskodlade nya växter är
riktigt bra idag.
Eller snarare ”gamla” växter. De som
fanns i mormors hem och som nu blivit
högsta mode.
– Begonia, som tidigare betraktades som

en tantblomma, är något av det mest
trendiga man kan ha. Det märks inte minst
på Instagram där också intresset för växter
överlag är påtagligt. Bara genom hashtaggen #plantstagram får man inspiration från
över 600 000 bilder.
Det växande intresset handlar om att
leva med sina växter, vårda och föröka.
Ofta som reaktion mot slit & släng menar
Kristina.
– Det är delvis därför jag tror att palettblad
på allvar börjat sin renässans. Den är så
lätt att ta sticklingar från. Plus att bladen

Om Gård & Villa

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

Gård & Villa är ett elegant inspirationsoch nyttomagasin för människor som
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om
att leva och bo i hus.
Och roar, inspirerar och förenklar för
husägare.
Gård & Villa samarbetar med Villaägarna.
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Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se
Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

Foto Emilia Ahlgren Blomsterfräjandet.

Många färgrika gröna växter
i höstens trender
Hortensia, palettblad och kroton har övertagit stafettpinnen som
trendsättare från monsteran och orkidén. Nu när vårt hem likt -70-tal blir
alltmer som en frodig oas.

Villaägarna Skaraborg

Min Villa - tar tempen på ditt hus

M

in Villa är en digital tjänst
som hjälper dig att hålla
koll på hur ditt hus mår.
Skapa en underhållsplan
för ditt hus – ett enkelt
och smidigt sätt att ha koll på vad som har
gjorts och vad som bör göras på huset. Med
Villaägarnas experters råd för hur du kan
kontrollera och åtgärda eventuella brister

får du en tryggare villavardag.
Tjänsten finns på den betydligt uppfräschade sajten villaagarna.se och är tillgänglig
för Villaägarnas medlemmar.
Villaägarnas mål är att alla ska ha råd att
förverkliga sin husdröm. I kraft av vår storlek har vi fixat bra rabatter och förmåner
hos några av Sveriges mest välkända företag. Så att du kommer undan lite billigare

Så här fungerar tjänsten

GRÖN TREND. Sätt samman bladväxter i olika nyanser och höjder. Och ha fokus på bladformerna. Så sammanfattar Kristina Darth på Mästergrön höstsäsongens stora växttrend: Många gröna växter inomhus.

• Beskriv din villa för att skapa en underhållsplan för ditt hus.
• I underhållsplanen visas de kontroller du bör göra, hur du utför dem och hur
ofta de behöver göras.
• Behöver någonting lagas, bytas eller åtgärdas plockar Min Villa fram instruktioner för hur du ska gå tillväga för att fixa det.
• Alla kontroller och åtgärder du gjort sparas i en historik.
• Du kan spara offerter, räkningar, besiktningar, försäkringshandlingar och
foton och koppla ihop det med utförda kontroller och åtgärder.
• Samla kontaktuppgifter till de leverantörer du anlitat och till dina favorithantverkare.

PALETTBLAD. Växer i popularitet. Nyansrik med
varierade bladformer.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

FINNS ENDAST HOS COLORAMA

299:-

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Layout och grafisk form:
Reko Reklam, Lennart Danling

när du ska köpa något som hör villalivet
till. Riktigt intressanta erbjudanden finns
också på villaagarna.se.
Men vi har också en hel del värdefull
rådgivning att ge genom våra kanaler. Inte
minst om boendeekonomi. Plus att vi är en
kraftfull opinionsbildare vars syfte är att
tillvarata villaägarnas intressen.
Är du inte medlem redan så bli det.
Just nu har vi ett erbjudande att bli
medlem redan nu och
hela 2019 för 395:-.

Tarkett Bäckaskog.

är mycket variationsrika och dekorativa.
Ytterligare en mormorsväxt som erövrar
alltmer mark är hortensian.
– Den håller på att överta orkidéns plats i
våra fönster. Och i vår kommer Dahliafebern att fullständigt blomma ut i våra
trädgårdar. Trenden har
redan börjat.

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

september 2018

KAMPANJPRIS/m2
Tibro Färgekonomi AB

Tarkett Bäckaskog. 14 mm. Ekgolv 3-stav.
Ord pris 379:-/m 2.

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

ÖppeT: måndAg-FredAg kl. 07-18 | lÖrdAg kl. 10-13

Följ oss på www.gardochvilla.se
www.gardochvilla.se
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Stökigt hemma
orsakar flest gräl
■ Årligen genomför IKEA en global
undersökning, ”Life at Home Report”. I år
har IKEA besökt hem i 22 länder för att
ta reda på vilka drömmar och utmaningar
som finns i hemmet. Studien visar bland
annat att 49 procent håller ett stökigt hem
som den främsta orsaken till gräl hemma,
medan 27 procent menar att den största anledningen till stress i hemmet är relaterat
till att man har för mycket saker.
– Vi vill inspirera till att skapa balans
hemma med hjälp av smarta och vackra
förvaringslösningar, säger Susanne Koerfer,
inredningschef på IKEA.
I höstens IKEA-katalog visas sju hem istället för enskilda rumslösningar. Hemmen

Gård
Gård
&Villa
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IKEA-KATALOGEN. Inspireras av sju hem som ger
dig idéer för att utmana det stökiga hemmet och
skapa smarta lösningar hemma.

Fint X fem

■ - Belysningen är oerhört viktig för helhetsupplevelsen och funktionen av ett hem,
säger inredningsdesignern Hanna Wessman. Du kan med enkla medel förändra
känslan i ett rum. Det är när ljus samspelar med ytor, material och rum som magi
uppstår. En vacker armatur är på så sätt ett
fantastiskt verktyg för en inredare.
Hösten är den stora säsongen för belysningsnyheterna. Och retrovibbarna i
designnyheterna finns kvar. Klassiskt nätta
linjer och mörka träslag i möblerna som
minner om 50-talets design. Watt & Vekes
nya belysningskollektion följer denna
retrokänsla i material som mattsvart metall,
mässig och marmor.

september
september
2018 2018

hösten är här

PREMIÄR

baseras på tanken att människor har olika
behov, smak, stil och förväntningar. Spänningen mellan prylar kontra minimalism
gör sig påmind i två av bostäderna. – Ett
hem skapas av dem som bor där, säger
Susanne. Ett av hemmen i katalogen fokuserar på hur du organiserar och visar upp
älskade minnen och småsaker. Ett annat
bejakar lugnet och fungerar som en oas i
en hektisk stadsmiljö.

Tidlös känsla i höstens
belysningsnyheter

september 2018
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Gilla oss gärna
på Facebook!
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Utemiljö & Handelsträdgård AB

I FÖLJD!

Tel 0505 - 300 75

UTFÖRSÄLJNING,
UTFÖRSÄLJNING,
MÖBLER
MÖBLER
FÖR
FÖR
1010
MILJONER
MILJONER
SKA
SKA
BORT
BORT

UTF

PGAPGA
OMBYGGNATION,
OMBYGGNATION,
KRAFTIGT
KRAFTIGT
REDUCERADE
REDUCERADE
PRISER
PRISER
SOFFOR,
SOFFOR,
SÄNGAR,
SÄNGAR,
MATGRUPPER,
MATGRUPPER,
SOFFBORD,
SOFFBORD,
VITRINSKÅP
VITRINSKÅP
MM.MM.
FLUENTE. 3-sitssoffa. Ilva.

Höstens
vackraste
färg

Upp
Upp
tilltill
50%
50%

FÅTÖLJ. Nordal.

50%
50%

på Fåtöljer
& soffor
& soffor
från från
på Ekens
på Ekens
sängsortiment
sängsortiment på Fåtöljer
Stressless
kontinentalsängar,
kontinentalsängar,
ramsängar,
ramsängar, Stressless

ställbara
ställbara
sängar,sängar,
gavlar,gavlar,
ben mm.
ben mm.

AMBER.
Vinglas. Ilva.

CANDLEHOLDER.
Tell me more.

15-50%
15-50%Rabatt
Rabatt
1818
Modeller
Modeller

på svensktillverkade
på svensktillverkade
sofforsoffor
& fåtöljer
& fåtöljer
från från

18 Mo

pris Från
pris Från
Foto Watt & Veke

44.600:44.600:-

SPOON & BOX. Designern Hanna Wessmans nya
lampserier för Watt & Veke.
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KUDDFODRAL. Madame Stoltz.

www.gardochvilla.se

pris Från
VetlandaVägen
VetlandaVägen
8
8

44.60

ekenässjön
ekenässjön

tel. 0383
tel.-0383
346 00
- 346 00
öppettider
öppettider
Mån-tors
Mån-tors
07.30 –07.30
17.00– 17.00
Fredag
Fredag
07.30 –07.30
12.00– 12.00
(Lunchstängt
(Lunchstängt
12.00 – 13.00)
12.00 – 13.00)

www.gardochvilla.se
www.gardochvilla.se
www.gardochvilla.se
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■ Nu vill svenskarna se grönare arbetsplatser och skolor. Växterna ska vara luftrenande och bidra till en god inomhusmiljö. Det är en av slutsatserna som kan dras
av Plantagens årliga rapport ”Växttrender”.
Rapporten har tagits fram tillsammans
med HUI Research och i årets undersökning deltog drygt tusen personer samt fyra
väletablerade trendspanare: Stefan Nilsson, Lotta Ahlvar, Emma Priwin och Eva
Sahlin. Nästan hälften av svenskarna vill
ha mer grönska på sin arbetsplats.
- Har man växter inom synhåll på arbets-

platsen ökar produktiviteten och sjukfrånvaron minskar, säger Eva Sahlin, som har
forskat om gröna miljöer och rehabilitering
av långtidssjukskrivna.
Hela 46 procent av alla svaranden uppger
att de är intresserade av växter som bidrar
till en god inomhusmiljö. De som är mest
intresserade av detta är de mellan 22 och
35 år (54 procent).
- Det här med enbart krukväxter i fönster
är förbi, växterna har flyttat in och tar en
större roll i våra hem, säger Emma Priwin,
inredningsexpert på Hemnet.

Foto Plantagen

Svenskarna vill ha fler
växter på arbetsplatsen

LUFTRENANDE. Guldpalm, Kantdracena, Monstera,
Brudorkidé, Fredskalla.

■ Hösten är tiden för nystart i inredningen.
På HM Home hämtas inspirationen från
den moderna konsten och från stadslivet i
New York. Gränserna mellan bostadsprylar
och konst är flytande och resultatet blir
en inredningstrend med fokus på designmöbler och skulpturala föremål. Form och
ytor har en särskild plats. Geometriska

mönster, dramatisk dekor och color blocking är nyckelbegrepp i hemmet som ska
kännas som en kreativ vindsvåning i uttryck. Färgerna är svart och vitt och bildar
en stabil bas till petroleumblått och orange
accenter. Materialen är framförallt sammet,
spegelglas och keramik.

Foto HM Home

Trendiga gallerister på Manhattan inspirerar

MODERN ART. Fokus på textur och form i höstkollektionen hos HM Home.

RENOVERAT. Den jättelika verandan är idag Svanängens mest utmärkande särdrag. – Här ute äter vi i stort sett alla måltider under sommarmånaderna,
berättar Anna Stenberg.

Bytte karriär och skapade drömboende
Att Anna Stenberg hamnade i Karlsborg är inte så märkligt. Hon var ju officer i sin förra karriär. Men så bestämde
hon sig för att följa sin längtan att ägna sig åt något mer kreativt. Vid det laget hade hon redan
träffat sin Patric och hunnit rota sig ordentligt i trakterna.
– Karlsborg är ju fantastisk och har stor utvecklingspotential, säger hon.
text och foto Ulf C Nilsson

STILFULLT. Det gamla köket var minst sagt nedgånget, så familjen skapade ett nytt i tidstrogen stil.
– Vedspis fanns inte, men en sådan satte vi in. Det hör ju liksom till i en sådan här miljö.

6

www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

D

et gamla lantstället Svanängen, utan vare sig vatten eller
avlopp och som fungerat som
sommarstuga de senaste 30
åren, såg de också potentialen
i. Sedan inköpet 2007 har det förvandlats
till rena drömboende för familjen.
– I princip är det bara den gamla timmerstommen från 1939 som vi har behållit,
plus de tre kakelugnarna, berättar Anna.
Det mest påtagliga med huset idag är den
påbyggda stora verandan under tak.
– Sommartid äter vi nästan alltid här ute
och den här varma sommaren har den varit
guld värd, konstaterar Anna.
Invändigt är förstås allt modernt, men i
gammal tidstrogen stil.
– Vi ville behålla husets karaktär.
Här finns till och med vedspis.
– Den satte vi in själva. Visserligen har vi
installerat jordvärme, men med
>>>
7
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Självgående hus för
två olika liv
Nu har ännu ett hus vuxit upp i det uppskattade
Bråbackaområdet vid Örlen utanför Tibro.
Det är fd tibroborna Per och Susanne Ansgar som tar
ett första steg tillbaka till hemtrakterna.
Huset ska till att börja med användas som deltidsboende
och ska därför sköta sig självt när de inte är där.

SOMMARTID. Nog är verandan stor, men en oas för
fika ute i trädgården är heller inte fel, tycker Anna.

text Ulf C Nilsson | foto Caroline Vretman

P

SPARSMAKAT RUSTIK. Matrummets stil är tidstypiskt.

FRÅN TIBRO. – Där finns fortfarande en fin möbelproduktion och jag arbetar med flera företag
där, berättar Anna.

vedspisen och tre kakelugnar är det lätt
att hålla varmt i huset även utan el och
om strömmen skulle gå.
Officerstänket sitter i…
Huset var ursprungligen mangårdsbyggnad i ett gammaldags litet lantbruk, så en
lada ingick också. Den är idag garage.
– Med åren har ett helt villaområde växt
upp på ena sidan av huset. På den andra
är det ängar och skog. Där ser vi ofta älgar,
tranor, rådjur, örnar och det mesta vilt
som finns i skogarna här. Samtidigt finns
bekvämligheterna i Karlsborg inom nära
räckhåll, liksom bad ifall andan faller på.
Det är fem minuter på cykel till Vättern.
Renoveringen av huset tog de det ganska
lugnt med.
– Man ska inte renovera sönder livet, utan
vi vill ha mycket tid ihop med familjen. Så
för min del får jag försöka lugna mig och
släppa på perfektionismen hemma.
Den får hon istället utlopp för i sin nya
karriär som inredare och trädgårdsdesigner, plus de olika projekt hon brukar
leda - exempelvis bomässan i Karlsborg,
styling åt möbelföretagen i Tibro och som
processledare för att ta fram ett nytt utbildningsprogram för möbel- och inredningsbranschen.
Så, den egna trädgården tar hon det
lugnt med. När de köpte huset var den en
hästhage på ett hektar, så det finns ytor att
jobba med.
– Jag tar det efter hand och gillar att
”måla” med växter. Men det ska vara rätt
växt på rätt plats och gärna flera av samma
sort. Det får ta sin tid. En lekstuga till
familjens småflickor Emma och Julia har
8

DESIGNER. Trädgården på en hektar har förstås
designats av Anna. – Hemma försöker jag släppa
på perfektionismen. Det är viktigare att ha mycket
tid ihop med familjen, säger hon.

det också blivit, men i kombination med en
redskapsbod som kan växa in där när intresset för lekstugan svalnar. Att dra igång
en egen verksamhet hemifrån visade sig
fungera bra. Hennes företag Add Design

FRÅN FÖRR.
De gamla över-blivna dörrarna
efter renoveringen ville Anna bevara.
De blev en detalj i inredningen istället.

har många varierande uppdrag idag och
hennes egen blogg hittar man på hennes
hemsida www.adddesign.se

er och Susanne bodde tidigare
i ett funkishus i Tibro, men är
sedan flera år göteborgare och
bor centralt vid Götaplatsen där.
– Men rötterna finns i Tibro där
vi har vänner och bekanta. Vi var ofta och
hälsade på och några vänner som byggt
i Bråbacka undrade varför inte också vi
byggde där. Ja, varför inte? tänkte vi,
berättar Susanne.
Med erfarenhet från flera olika boenden
visste Per och Susanne ganska exakt vad
de ville ha, så därmed började jakten på
det perfekta. Något renoveringsobjekt var
inte aktuellt, för båda har ändå fullt upp
i sina yrkesroller. Nytt och nyckelfärdigt
skulle det vara.
– Till slut hittade vi ”Epsilon” från Götenehus som deras arkitekt hjälpte till att
modifiera och anpassa till våra behov.
Resultatet blev ett 155 kvadratmeter stort
enplanshus som rymmer tre avdelningar.
Dels den ”sociala” delen med stort kök och
allrum där det är lätt att umgås med många
gäster. Takhöjden där är hela 4,6 meter och
ytterväggen har stora fönster ut mot trädgården. Sedan kommer en avdelning med

Epsilon består av två distinkta huskroppar, den ena i trä och den andra i puts.

TV-rum, två gästrum och toalett. Och sist,
men inte minst, Per och Susannes privata
del med sovrum, stort badrum, utgång till
altan och så alla kvinnors dröm - en rejält
tilltagen walk in-closet.
– Precis som vi vill ha det. Fasaden är
blandat vit rappning och liggande rödbrun
träpanel i den funkisstil som vi gillar.
På taket ska det bli solpaneler för egen
elproduktion.
– Både för egen förbrukning och att leverera till elnätet. De tider vi inte bor i huset
kommer ju elförbrukningen att vara ganska
minimal, säger Susanne.
Trådgården är mest jord och sten än så
länge, men den biten ska trädgårdsdesigner Åsa Svensson ändra på med tiden. Det
gällde bara att få upp huset först, så att
man får en uppfattning om hur den sluttande tomten bäst används.
– Vi har tänkt oss en del belysta träd,
men framför allt ska den vara lättskött. En
robotgräsklippare till gräsmattan förstås
och så har vi tagit fasta på konsulten Peter
Eclunds idé att samla regnvatten och
sprida det i trädgården via ett bevattningssystem då det behövs.

Belysning. larm och andra faciliteter
kommer Per och Susanne att kunna styra
via appar i sina telefoner. Behövs det mer
hands on någon gång finns ju deras bofasta
vänner i grannskapet.
– Sedan är tanken på sikt att det här även
ska bli vårt permanenta boende, så därför
har vi satsat på att få det perfekt även för
detta. Här ska vi bo när vi blir pensionärer.
Och det är ju ett plan, utan trappor så det
ska nog fungera med rullatorer också när
den tiden kommer, skrattar Susanne.

Faktaruta:

Bråbacka är ett nyskapat sjönära
villaområde vid sjön Örlen 7 km
från Tibro med egen småbåtshamn
och badplats. Gångavstånd till
gamla Örlenbadet är 1 km.
Totalt släpptes närmare 70 tomter
och de hade en strykande åtgång.
Två tomter är reserverade och
resterande är redan sålda och i
många fall också bebyggda.

Hela
denna
sida är en
annons
I TRÄDGÅRDEN. Det gamla redskapsskjulet revs och ersattes med den här skapelsen. Den rymmer både
redskap och en lekstuga för barnen.

www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

9

Gård &Villa

september 2018

Gård &Villa

Solenergi!

Frihet pa hjul

Solen har varit jordens energikälla ända från
start då allting började med -varde ljus!

Weinsberg CaraSuite 700 ME
Utrustad med långbäddar, stort
garage och bekväm taksäng.

Investeringsstöd

Pris: 699.000.eller från 3.848:-/mån*

Regeringen har avsatt medel
för investeringar till solcellsanläggningar, stödet är på hela
investeringen och utgår med
30% till privatpersoner och
företag.

SPECIALERBJUDANDE!
Komplett paket inkl portmodell
TF Clopay 4050L (35 mm isolering).
Priset inkluderar demontering och bortforsling av beﬁntlig port, anpassning av
öppning, montering ny port, nödvändiga
snickeriarbeten, ROT-avdrag och moms.
Fast elinstallation ingår ej.
OBS!
Erbjudandet
MONTERAT & KLART! gä
ller t.o.m.
15 november
2018

12.900:-

En miljon kunder kan inte ha fel.
TF Clopay - världens mest sålda garageport!

ÖPPET: Måndag–fredag 06.30-17.00
Lördag 09.00-13.00

inkl.
portautomatik

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT
Hörnebovägen 10, Tibro 0504-125 30
www.xlbyggtibro.se

september 2018

0392-102 00 | 0761-72 73 89

Sventorp Rävstorp 5, Skövde • Tel: 0500-42 50 40 • fribergsfritid.se
*Vid 180 månader löptid och 20% kontant.

glasögon & linser

Välkommen till en fristående och helt unik butik!

graTis sYnKonTroll åreT runT!
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Vi bjuder på fika.
Leverantör på plats.
Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Öppet tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål.
Tel 0511-606 99 Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

NÄSTA GENERATION
MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID
PREMIÄR 29-30 SEPTEMBER
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10 ÅRS
GARANTI!

Uppgraderat på över 100 punkter. Med bland annat en större bensinmotor och elmotor för mer kraft, nya
körlägen med förfinad fyrhjulsdrift för bättre kontroll och bättre batterikapacitet för längre eldrift.

Vi har över 20 års erfarenhet | Vi har behandlat 700 tak i Skaraborg | Förlänger takets livslängd 20-25 år

Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 148 Wh/km, CO2 40 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på bild är extrautrustad.

I SAMARBETE ME
D

www.takbehandlingar.se
info@takbehandlingar.se

Vardagar 9-18 • lördag 10-14 • Söndagsöppet 30 september kl. 12-15
Kaplansgatan 34, Skövde • 0500-44 48 88
Villaägarna Skaraborg

www.gustafebil.se

www.gardochvilla.se
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I det oväntade mötet f inns höstens nya trender
I höstens inredningsstilar adderar man nytt
till det som redan finns. Temat är skönheten
som uppstår i krockarna. I det oväntade. Vare
sig det gäller accenter, färger, former, material.
Eller personliga möten.

D

text Marie Pallhed

Foto Artwood

AKTUELL TREND. Nu kommer de lejongula nyanserna i inredningens detaljer.

Foto Ferm Living

”Lila
är en viktig färg
framöver”
BUBBLARE I VÅR. Konst som attribut
särskilt i modern cityinredning med installationer är en av de trender som spås
bli stora våren och sommaren 2019.

12

NYA KOMBINATIONER. Lila och guldiga blommor
finns i den dramatiska looken.

Bubbel i vår

UNEXPECTED GATHERINGS.
Kombon färger och udda former är byggstenarna för oväntade krockar. Här en inredning
av den brittiska stjärndesignern Abigail Ahern. >>>

Foto August Eriksson

VÄLVDA FORMER.
– Sätt på dig de
välvda glasögonen
så kommer du att
upptäcka denna
trend på mängder
av detaljer i butikerna i höst, säger
Jan Rundgren.

Foto Nordal

NATURLIGT. Materialmix av äkta vara med rå look och i färger med naturliga pigment är tydligt i den största
inredningstrenden i höst – Craft & Makers.

Foto: Boel&Jan

kuriosa.
Och kanske barnens dagisteckningar. Jan fortsätter:
– Jättestort blandas med pyttelitet, svulstigt med minimalistiskt
och äkta material med falska. Konstväxter är nu helt okej att
inreda med.
Formerna är företrädesvis runda. Högaktuellt är välvda tak, valv
målade direkt på väggen men också valvformer på detaljerna.
Hantverket har på allvar börjat ta plats hemma.
– Konsthantverk och hemslöjd är riktigt hett också i de mer
minimalistiskt inredda miljöerna. Handgjord keramik är riktigt
stort just nu, säger Jan.
Bubblaren bland inredningsfärgerna är Lila.
– Det tar kanske ett litet tag innan den slår igenom, men lila
kommer att komma mer än man kan tro. Också gult är mycket
aktuellt, särskilt den lite mörkare lejongula. Men framöver får vi
se också ljusa gula toner.
Annars är rosa i olika nyanser fortfarande den absolut mest
trendiga inredningsfärgen i höst. Gärna i lite dova nyanser och
gränsande såväl till aprikos som till konjakstoner, ljust terracotta och hasselnötsbrunt.
– I de tre olika stilar som vi jobbat med
utgår vi från kickfärger som förstärker den
inredningsstil som vi ser komma som trend.
Klarare färger som starkt rosa och turkost
till en lekfull inredningsstil. Aningen dova
pasteller till den mer scenografiskt överdådiga. Och naturens blekare nyanser till
naturtemat bland inredningstrenderna.

Foto Boel & Jan

et berättar Jan Rundgren stylist och trendanalytiker.
– Just nu hyllas det oväntade och de till synes
slumpmässigt sammansatta kombinationerna i
designbranschen, säger han. Inredning mixas och
fina-gatans-design kombineras med vintage och

• Längtan efter att må bra kommer att
driva inredningstrenderna.
• Konst som attribut blir alltmer aktuellt
inredningssammanhang.
• Vuxet rosa fortsätter att vara su
per-trendigt. ”Pink is the new black”.
• Runda former och valv är hett.
• Osynliga digitala inredningslösningar.
• Stilar som: Industriell elegans, feminin
look eller lekfullhet som är överdrivet cool.

13
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BYT UPP DIG!

2.000:FÖR DIN
GAMLA RÖJSÅG

TUFF MOT TRÄDEN.
SNÄLL MOT DIG.
Få 2.000:- i rabatt vid inbyte av din gamlafungerande
röjsåg när du köper en
Husqvarna 545FX/FXT / 555FX/FXT / 535 FBx

Bröllopsyra
kickoff?
Bröllopsyra eller
eller kickoff?
Välkommen till oss för att njuta, uppleva, vila eller fira! Vårt vackra säteri, som du hittar precis intill
Karstorpssjön
utkanten
av Skövde,
passarvila
för både
flit. vackra säteri, som du hittar precis intill
Välkommen
till ossiför
att njuta,
uppleva,
eller fest
fira!ochVårt
Det är lätt att trivas här. Hos oss får alla sinnen sitt, inte minst smaken. Vi är kända för vår goda mat som
Karstorpssjön i utkanten av Skövde, passar för både fest och flit.
håller hög kvalitet och lagas med omsorg.

Det är lätt att trivas här. Hos oss får alla sinnen sitt, inte minst smaken. Vi är kända för vår goda mat som
håller hög kvalitet och
lagas med
omsorg.
• 18 möteslokaler
• Bröllop
och fest
• Möte, konferens, kickoff
• Vacker
• Bröllop
ochoch
festinspirerande miljö
• Nyrenoverade
rum
• Möte,
konferens, kickoff

• Konferenskapacitet för 240 pers.
till allt
•• Nära
18 möteslokaler
som ger mersmak för 240 pers.
•• Mat
Konferenskapacitet

• Vacker och inspirerande miljö
• Nyrenoverade rum

• Nära till allt
• Mat som ger mersmak

Erbjudandet gäller till den 30 november 2018

MASKIN AB Fredsgatan 1, 521 41 Falköping

Tel: 0515 - 77 78 00 | E-post: gj@gjmaskin.se

www.gjmaskin.se

Skövdes starkaste köksteam

/ VH-7 FOCUS/MIDNATTSBLÅ

Skövdes starkaste köksteam

/ VH-7 FOCUS/MIDNATTSBLÅ

KOM PÅ
KOM PÅ
FÖDELSEDAGSFÖDELSEDAGSFEST
OCH
FEST OCH
SPARA
40%
SPARA
40%
PÅ
VITVAROR*
PÅ VITVAROR*

* Vid köp av HTH kökssnickerier
för minst kr. 60 000
* Vid köp av HTH kökssnickerier
för minst kr. 60 000

HTH Skövde har 40 års födelsedag och det firar vi med ett super erbjudande
på vitvaror tillsammans med 36 månaders räntefri avbetaling.
HTH
har
40 års Vi
födelsedag
rar vi med ett super erbjudande
Kom Skövde
och delta
i festen.
ser fram och
emotdet
attfises.
på vitvaror tillsammans med 36 månaders räntefri avbetaling.
Kom och delta i festen. Vi ser fram emot att ses.
HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Telefon 0500-48 58 44
HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Telefon 0500-48 58 44

0500 - 47 28 00

www.karstorp.se

www.gardochvilla.se
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Använd skräp som råmaterial
till nya snygga saker
När övergår ett föremål från att vara något
värdefullt till att vara något som ska kasseras?
Och går det att omvandla ”skräp” till
något användbart? Svar: Ja!
text Marie Pallhed | Foto Leo Gullbring

I

dag kastar vi mer än dubbelt så
mycket i soporna som för 20 år
sedan.
– En färsk morgontidning på frukostbordet är värdefull men slängs direkt
i pappersinsamlingen när den är läst, bara
en halvtimme senare, säger Malena Skote,
författare till boken Slöjda med Skräp.
Hon fortsätter:
– Det var när jag källsorterade hemma
som jag började lägga märke till skräpet
på ett helt annat sätt än tidigare. Jag såg

plötsligt material, form, färg och typografi
på juiceförpackningar och kartonger. Och
tänkte: Kanske kan de få ett andra liv som
råmaterial till nya föremål?
Malena började pröva sig fram med kniv,
sax, slända, tång och virknål.
– Plastpåsar blev till mattor, chipspåsar
och chokladpapper till fruktfat, tidningar
till skålar och plåtburkar till ljuslyktor.
Det är ett kul, enkelt och prestigelöst sätt
skapa på.
Testa du också!

”Do not fear
e
mistakes – ther
are none”,
Miles Davis.

Fat
Fatet är gjort av hopvikta remsor av
tidningspapper limmade mot varandra
Detta behövs:
• dagstidning
• hobbylim eller limpistol
• matt decoupagelack
• sax eller rullkniv
Gör så här:
1. Bänd upp klamrarna i tidningens rygg
och lossa de hela uppslagen från
varandra.
2. Skär eller klipp 8 centimeter breda
remsor, på längden, ur uppslagen.
Man kan skära efter textraderna,
då behövs ingen linjal.
3. Vik varje remsa på mitten på längden
3 gånger så de blir 1 centimeter breda.
Sätt en droppe lim här och där så att
vikningen inte går upp. Tryck till vecken
ordentligt med till exempel en linjal.
4. Rulla ihop och limma en remsa till en
spiral. Håll ihop med fingrarna tills limmet torkat. Sätt nästa remsa ände mot
ände med den förra och fortsätt limma
till en rundel. Eller forma eventuellt till
en kvadrat.
5. Fortsätt limma remsor till en botten.
För att få en skålning gäller det att
limma fast remsorna lite ovanför
varandra för att sakta bygga upp
en ”sluttning”.
6. Måla hela fatet med matt decoupagelack eller trälim utspätt med lite vatten,
även utsidan. Låt torka.

september 2018

Godispåsar
Det här är ett enkelt sätt att göra små fina påsar av
tidningspapper.
Detta behövs:
• veckotidningar, reklamblad
• sax
• hobbylim
Gör så här:
1. Klipp ut en halvsida ur en veckotidning
eller ett reklamblad. Vik ihop, lite omlott,
och limma fast till en ”påse” utan botten.

här
frisör

anno
1995

.se

-frisör joachim buchmannSödra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde
0500-41 80 98 | 0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

2. Vik upp en tredjedel av påsen från nederkanten och tryck
till vecket. Vik upp igen så att det uppvikta
står upp lodrätt.
3. Tryck ner sidorna på det uppvikta,
som bilden visar. Tryck till vecken.
Jag kan
skapa din
drömträdgård
för dina
behov.
Ring mig!

Detta är
påsens botten.

www.lerbo.nu

4. Vik upp en bit av bottens
nederkant och tryck
till vecket.

5. Vik ner överkanten av botten så att den överlappar
underkanten. Limma överlappningen mot nederkanten.
Låt torka och fäll upp påsen.

Fyll med godis.

• Trädgårdsrådgivning
• Trädgårdsdesign
• E-Butik
Trädgårdsmästare
Åsa Svensson
070-5850234

Mycket nytt kommer i höst,
nya färger och nya
kvaliteter!

%
0
5
Rabatt på utgående
garner och färger

Raggsocksgarn 50g

19:G ARN o TÉ ket

Gäller så långt lagret räcker,
t.o.m. 31 oktober!

Annagatan 2, 533 30 GÖTENE
Tel. 0511-51260 | mail. garnoteketgotene@hotmail.com
Öppettider: måndag - fredag 12.00-18.00
lördag-söndag stängt
VÄSKA AV MJÖLKKARTONGER. – Det är en kul utmaning att omvandla det som ska kastas till något
användbart, säger Malena Skote, författare till boken Slöjda med skräp.
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www.gardochvilla.se

VIKT AV TIDNINGSPAPPER. Använd limpistol. Annars
fäst med klädnypor medan hobbylimmet torkar.

www.garnoteket.se
FÖR SMÅTT & GOTT. Påsar av Eva Stenlund

www.gardochvilla.se
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DITT SJÄLVKLARA 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!
Vi har alla hantverkare du behöver!
Här kan du

använda ditt
cashback card!

Erikssons Snickeri & inredning
Skövdevägen 44, Skultorp,
tel. 0500 - 41 50 00 | mob. 0705-62 56 40

HYR DINA
BYGGMASKINER

www.mobalpa.com

KÖK & BAD

Ska du bygga nytt, bygga om eller
renovera - hos oss är det enkelt
att hyra allt som behövs för byggprojektet, från stora maskiner som
liftar, grävare eller bodar till alla
typer av handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se
SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

Gård &Villa

Vi bjuder på
HYRDags
DINAatt byta
Kaffe &utkaka.
?
Korv & bröd.
BYGGMASKINER
Oktoberfest!
- Vi levererar
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VILLAÄGANDET
VÅRSTÄDA!
ochVILLAÄGANDET
köra skräp!
HY R
Hyr
släpkärra
KÄ
HYRRRA
Hyr
släpkärra
Hyr
släpkärra
K
G ÄR
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GRATIS!
GRA TLidköping
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Skövde, Lidköping
Falköping,
Mariestad, Skara
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Skara
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Tibro

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

FANT

Kakel & klinker.
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Tunnelgatan 1
0515-315 50

Mariestad
Förrådsgatan 28
0501-645 30

Skara
Björkelundsgatan 18
0511-77 30 80

31%

Jade Mattan AB

50%
25-27%
22-25%
25-27% På valfri färg 9l.

Ledsjö Kristinebo 1, 533 92 LUNDSBRUNN
Telefon: 0511-541 27 | Mobil: 070 - 96 89 780
E-post: info@jademattan.se

På valfri färg 9l.

22-25%

www.jademattan.se
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Kärrorna finns
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Falköping, Lidköping,
Lidköping, Skövde
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För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se
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För mer
mer information
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Hans Mercedes var gam mal redan som ny
Två damer var ute och promenerade i Linköping.
Den ena undrade: – Vet du någon som vill ta hand om min gamla Mercedes?
Det visste den andra damen, för det var Björn Sydhagens ingifta faster och Björns stora hobby är
just att ta hand om gamla bilar. Mercedesen blev ett fyraårsprojekt i verkstaden.

P

raktiskt nog har Björn en stor
och komplett bilverkstad intill
sin bostad i Stenstorp. Där hobbymekar han med sina bilar.
– Det är nog enda bilverkstaden
med en kristallkrona i taket, säger han.
Denna hade en bekant tänkt slänga och
den var för stor för bostaden. Men i verkstaden pryder den sin plats. Idag skiner
hans Mercedes 170s från 1950 i kapp med
den. Så var det inte när han hämtade den.
– Den hade ju stått inlåst i ett garage i 30
år då. Visserligen var den helt original,
precis som jag hade hoppats. Men den var
rostig undertill, batteriet hade spruckit
och läckt syra som frätt upp hela kablaget,
gummilisterna var upptorkade, klädseln
förstörd och kromet hade börjat flagna.
Med andra ord en perfekt utmaning.
– För den hade bara haft två ägare. Först
en direktör i Stockholm som körde den
6 000 mil och sedan damens gubbe. Så det
var ingen ”sönderskruvad pojkabil”, utan

SNYGGING. – Det är få som gissar rätt på årsmodell. Många tror att den är äldre än
1950, men det har sin förklaring, säger Björn Sydhagen om sin Mercedes 170s.

RESERVDEL. Skulle
batteriet ta slut är det
ingen panik. Då är det
bara att ta fram veven
och plocka bort locket
i fram där den ska
sättas in.

UNIK. De flesta Mercedes som såldes 1950 var
svarta. Men de gick även att beställa i de här färgerna.– Fast min bil är faktiskt den enda jag sett
som har den här kombinationen, säger Björn.
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allt var orört. Själva modellen ser betydligt
äldre ut den är och det har sin förklaring.
– Den togs fram för att bli 1939 års modell.
Men så kom kriget, så den kom inte i produktion. Efter kriget började Tyskland
återuppbyggas och det gällde även Mercedes. Pressformarna till den tänkta 39-an
fanns kvar och man fick ta vad man hade.
Därför presenterades den här först 1949
då andra märken redan hade självbärande
karosser och integrerade lampor.
Men ”gamlingen” slog an hos de lite bättre
bemedlade som hade råd med tyskt precisionshantverk, så kundkretsen utgjordes av
direktörer och provinsialläkare som ville
ha en pålitlig och bekväm bil.
– Fast de flesta som såldes var svarta eller
mörkröda. Min var svart från början, men
jag visste att den även gick att beställa i
färgkombinationen jag valde - gräddvit
med bruna skärmar. Dock har jag aldrig
sett någon mer än min med de färgerna,
berättar Björn.

Alla trädetaljer i den ombonade kupén
fick ny finish med hjälp av en fiolbyggare
och en kromverkstad fixade nytt blänk i
lister och kofångare. Men det mesta i övrigt
fixade Björn själv. Det behövdes en hel del
ny plåt. Den 52 hästkrafter starka sidventilmotorn och växellådan har han renoverat
grundligt och även lackeringen fixade han
själv, liksom nytt elsystem.
Målet var att skjutsa dottern till hennes
bröllop i denna finbil.
– Fast jobbet drog ju ut på tiden, så hon
fick skjuta upp det något år innan den var
klar.
Men till sist var den redo och har gjort
liknande tjänst flera gånger under de snart
tio år som den nu rullat i sin nya skepnad.
Det som tillkommit är flagghållare och ett
originaltillbehör i form av en reservhjulshållare utanpå bakluckan.
– Det är en väldigt trevlig, god och gedigen
bil, konstaterar Björn. Så den var värd sina
timmar för att kunna återuppstå.

ON THE ROAD. .– Allt är så genomtänkt.
Bland annat har förare och passagerare
separata inställningsmöjligheter för
ventilationen. Tyvärr utan fläkt, så
imma på rutan går bort först när
man fått upp farten,
säger Björn.

INUTI. Från motorn på 1 767 cc levereras 52 hästkrafter nästan ljudlöst. Om något krånglar finns en
verktygslåda praktiskt inom räckhåll i motorrummet.

www.gardochvilla.se

FUNGERAR. Visst finns det blinkers, men även körriktningsvisare av äldre snitt. Givetvis fungerar de.
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Tiden går fort och
snart är det jul!

Kolla redan nu våra julbordsannonser!

r
ä
i
m
e
r
p
s
JulBord
ber
m
e
v
o
n
4
2
425:315:fredagar och lördagar

Barn upp till 12 år gratis, 12-14 år 50% rabatt

t
t
20
ä
l
s
m
Flä
18
d
julbor
SÖNDAGARNA
I ADVENT

Kvällsjulbord
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Förbered dig inför nästa sommar

Här kan du
använda ditt
cashback card!

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

Boka ett kostnadsfritt hembesök

20 % rabatt
Erbjudandet gäller tom 2018-11-30

Sandvikens Bistrot

VI BORRAR FÖR
VÄRME OCH VATTEN

!

Uppge gård och villa vid bokning

Jul
Nyårsmenyer
&

SOLSKYDD

Anlita alltid en certifierad

tä

Markiser, persienner,
lamell- rull- plissé gardiner
insektsnät och solfilm

Gummerstadsvägen 45, 542 94 Mariestad
Tel. 0501-71110

söndagar

De
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Monteringskostnader tillkommer

SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD
TÖREBODA - MARIESTAD 0501 400 22

info@ekedals.se

www.ekedals.se

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

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

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

”

Utställning
av containers

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage

Tiden går fort

Nu är det dags att planera julbord m m. Hos Köttex
finner Ni alltid flera mycket goda och prisvärda alternativ.
Gör ett besök i butiken och ta tillfället att köpa en annorlunda julklapp. Vi har stor sortering av presentartiklar
t. ex. fina olivoljor, marmelader, konfekter m m.

lördag 8 dec

Traditionellt svenskt julbord inkl. dryck

425:-/person

FLÄMSLÄTT STIFTS- OCH
KURSGÅRD
540 17 LERDALA
INFO@FLAMSLATT.SE
Telefon: 0511-304 40
22
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Catering & delikatessbutiken
som finns i Götene
Enkelt att maila: bestallning@kottex.com
Enkelt att ringa: 0511-596 51
Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.com

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

www.stjarnfonster.se

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

www.gardochvilla.se
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MÄSSERBJUDANDE

PÅ DÖRRAR & FÖNSTER!
LÖRDAG

FREDAG

6

5

OKTOBER

OKTOBER

SÖNDAG

7

OKTOBER

KÖP ETT FÅ ETT, KÖP TVÅ FÅ TVÅ, KÖP TRE FÅ TRE,
KÖP FYRA FÅ FYRA, KÖP FEM FÅ FEM...
*Erbjudandet gäller endast vid direktleverans samt under Bomässan
5 - 7 Oktober 2018 på Tanum fönster samt Bor dörrar lagersortiment och
beställningssortiment. Frakt tillkommer. Köp valfritt antal dörrar eller fönster
och få lika många av de billigaste på köpet.

bomässa
SKÖVDE - TIDAHOLM - FALKÖPING - LIDKÖPING - MARIESTAD • INFO@BORGUNDA.SE • WWW.BORGUNDA.SE

