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vill bo i eget ägt boende i Skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om 
att leva och bo i hus. Och roar, inspirerar 
och förenklar för husägare. Gård & Villa 
samarbetar med  Villaägarna Skaraborg.
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D
et är väl få som undgått att 
Olympiska vinterspelen i 
Kina och Peking ganska 
nyligen avslutades. I fjorton 
dagar och även en del tidiga 

mornar spelades den ena "rysaren" efter 
den andra upp för oss på TV-skärmen i 
flertalet vintersporter. För alla sportnördar 
eller för dom som bara är lite intresserade 
och alla där mittemellan serverades det 
oförglömliga "högtidsstunder". Lätt som en 
plätt sjönk man ner i tv-soffan och det enda 
man kanske skulle kunna klaga på den 
här gången var väl just sändningstiderna 
som inte passade oss så där jättebra. Nu 
för tiden som väl är kan vi med teknikens 
hjälp titta på sändningar precis när vi själ-
va vill men det är ju inte lika spännande 
som live. Aldrig tidigare har Sverige varit 

så framgångsrikt i ett vinter-OS vad det 
gäller antalet  medaljer men även valörer. 
Detta bidrog naturligtvis till spänningen. 
Det kammades hem 8 guld och 5 silver- 
och bronsmedaljer. Alltså 18 st medaljer 
sammanlagt. 
Vi som lever och bor i vårt kära Skaraborg 
och runt ”fjället” Billingen eller i dess 
närhet har ju så här års ett vinterparadis 
alldeles inpå knuten. Och för oss som 
verkligen gillar att idrotta eller utöva någon 
form av motion är just Billingen den per-
fekta platsen. Här kan man vandra, spela 
bandy eller bara åka skridskor (under tak) 
och skidor både på längden och på tvären. 
Vi får i sammanhanget inte glömma 
Billingehov där ishockey och konståkning 
utövas eller Blängsmossen med skidåk-
ning i natursnöspår. Sakta men säkert har 

vintern börjat släppa sitt grepp om oss, fast 
inte fullt ut än.
När detta nummer av Gård & Villa ligger 
på ditt köksbord eller du precis läst denna 
sportbetonade krönika så sjunger nog vin-
tersäsongen på sista versen. 
Hur som helst så tar en annan säsong över 
nu och andra typer av aktiviteter.  
Väl mött du sportintresserade 
på någon annan arena 
eller på Billingen vid
nästa vintersäsong.

Lennart Danling
Layoutare på 
Gård & Villa

www.gardochvilla.se

Bara sport bara sport bara 
massor utav sport

Kåseriet 
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Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

N
är man skriver krönika ska 
man hålla sig till det som 
upptar ens tanke. Det är 
liksom det som gör krönikor 
unika, personliga och för-

hoppningsvis läsvärda. 
 Men i skrivande stund vet jag inte hur 
jag ska kunna skriva om det som upptar 
mig. Det mesta av min tanke går just nu 
till Ukraina och den humanitära katastrof 
som utspelar sig där. Det går liksom inte 
undvika. Att världens absolut största land 
till ytan behöver mer plats för att känna 
sig säkra. Hur är det ens möjligt? Bara 
världens minsta person kan komma fram 
till den slutsatsen. Fy %¤#&¤"! 
 Hemma är det samtal om än det ena, än 
det andra kopplat till Sveriges hotbild. 
Människor bunkrar. Inte toapapper då för 
det ska ju inte behövas det har vi lärt oss. 
Den här gången var all Gulaschsoppa slut! 
Som om Gulaschsoppa vore överlevnads-
mat. Visst är det gott, men om jag behöver 

200 år av fred 
har satt sina spår

bunkra så vill jag nog ha något mer matigt 
än så. Pasta och pastasås behöver ingen 
kyla.
 Vi har googlat på skyddsrum. Dottern und-
rade hur man ser att något är ett skydds-
rum. Jag pekade på grannens garage. Ser 
du skylten? Den har alltid suttit där. Men 
du har aldrig sett den.
 Vi är lyckligt lottade som har 50 meter att 
gå. Antagligen innebär det att jag kommer 
hjälpa grannen att rensa. Kommer ju vara 
först på plats.
 Att vi aldrig har upplevt ofred märks på 
de mest konstiga sätt. Som att vi inte får 
ta med hunden till skyddsrummet. Folk 
rasar. För en hund. Ni som känner mig 
vet att jag älskar djur i allmänhet och min 
egen hund i synnerhet. Men snälla nå’n. 
Som om skyddsrummet är någon form av 
halvpermanent bostad i krigstid. Meningen 
är att du skyndar dit när "Hesa Fredrik" 
signalerar. Det är en akutåtgärd. 
 Något som däremot inte är en akutåtgärd 

är att tänka igenom hur livet skulle se ut 
om elen och vattnet inte funkar i 72 tim-
mar. Några plastdunkar att fylla upp vatten 
i. Mat som inte behöver kyl eller frys. Ljus 
både för värme och som ljuskälla. En sak 
som många glömmer är att en powerbank 
alltid ska vara fulladdad. För när du behö-
ver den har du ingen ström. Själv tänker 
jag inventera bränsle till spritköken och 
inte glömma tändstickorna. Det är en bra 
åtgärd oavsett. Snart är sommaren här och 
då ska det förhoppningsvis campas 
som vanligt.

 

UPP TILL  

50% 
på utvalt sortiment

Lagervara, finns 
 i flera färger 

3-sits  

5995:-

4-sits  

8995:-

Vard 10-18 Lö 10-14 Sö 11-15

OMBYGGNADSREA!
Soffa Gotland 
svängd

- den lokala sängen

från 

4995:- 
Lager- 
vara! 

25% 
VID NYBE- 

STÄLLNING!

Genova Fåtölj + pall  
svart skinn eller  
grå tyg

15-50%  
rabatt!

SOFFOR OCH  
FÅTÖLJER FRÅN 

BRÖDERNA  
ANDERSSON

 
120 140 160 180 CM  
BLÅ ELLER GRÅ.  FRÅN 7500:-  

Lager- 
vara! 

60-årsjubileum

ALLA SOFFOR OCH 
SÄNGAR 30-50% RABATT 
på utställningsmöbler från

15% på 
nybeställning 

på matgrupper 
vitrinskåp och 
hallmöbler från 

TORKELSON

www.gardochvilla.se



Alcros mattaste fasadfärg heter Bestå Arkitekt och är en helmatt och högkvalitativ färg för träfasader 
utomhus. En matt fasad upplevs ofta lugnare, eftersom färgen inte reflekterar lika mycket ljus 
och blänker lika mycket. Fasaden är målad i kulören Svart och fönster i kulören Tonad vit.

Den matta 
kulörtrenden

Mattsvarta tak ser vackra ut i alla väder och de 
blir alltmer efterfrågade. Plannjas takavvattning i 
mattsvart kulör matchar taken. Beläggningen är 
dessutom biobaserad och stålet 100 % återvin-
ningsbart.

Mönsterbilden Forest Friends från Boråstapeter 
finns nu i två nya aktuella kulörer – brunt och 
stålblått. På tapeten kikar rävar, harar, grävlingar 
och andra spännande djur nyfiket fram ur 
skogens grönska. Cirkapris 600 kr.
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Det Svanenmärkta golvet Grace Ek Grey Chiffon 
Plank från Tarkett kombinerar utseendet hos 

ett oljat golv med det lackade trägolvets 
enkla underhåll samt har en unik ultra-

matt lack som ger en sidenlen yta. 
     Cirkapris 1 340 kr/kvm

Nyheten Alcro Bestå Accent 
är den matta fönsterfärgen för dem som vill ha sina 

fönster och snickerier i en vacker helmatt yta. 
Bestå Accent är Svanenmärkt och har en 

burk som är tillverkad av delvis 
återvunnen plast.

En steamer är idealisk när det kommer till 
allt från att fräscha upp ett klädesplagg till att eliminera 
skrynklor på gardiner. Russell Hobbs har ett brett sortiment 
av steamers som gör textilvården enklare än någonsin. Cirkapris 700 kr.

20% 
på utvalda

fönster & terrass-
markiser

Showroom:
Lidköping
Traversgatan 17 
0510-50150   

Skövde
Kungsgatan 12
0500-459800

Boka 
kostnadsfritt 

hembesök 
direkt på 

solskyddet.se

Tel 0505 - 300 75
Utemiljö & Handelsträdgård AB

öppet
vard  9-18
lörd 9-15

sönd/helg 10-15

www.molltorp.com

@molltorpshandelstradgard

SverigeS meSt omfattande
bonzaiträdgård 

CiruSväxter i mängd



Hela deNNa 
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- Vi söker specifikt en fordonsmekaniker med erfarenhet av att felsöka i moderna bilars elsystem. 
en person som också kan tolka och utföra utökad felsökning efter felkodsläsning.

LEDIGT JOBB. Skövde Bilringar söker självgående och engagerad fordonsmekaniker med hög servicekänsla.

Det säger Johan Günthner 
på Skövde Bilringar som 
nu anställer ytterligare en 
fordonsmekaniker. 
– Vi är en fullserviceverk-

stad som utför 90 % av det en märkes-
verkstad gör bland annat på Volvo, BMW 
och Renault. Lika proffsigt men ofta till 
ett betydligt lägre pris. 
 Skövde Bilringar startade som ett däck-
företag och är idag 75 % bilverkstad och 
25 % däck. 
– Totalt är vi sex duktiga medarbetare 
som drivs av att utföra fullservice på 
bilar. Men vi ger också full service till 
våra kunder. Vår grundidé är att vi servar 
människor. Sen är det bra om de tar bilen 
med sig också, säger han och fortsätter:
– Börjar du hos oss kommer jag att göra 
det jag kan för att du ska få utvecklas på 
det sätt du själv önskar. Att du trivs med 

Sök jobb hos Skövde Bilringar

Känner du någon som är fordonsmekaniker 
och som kan modern felsökning?

ditt arbete på Skövde bilringar är viktigt 
för mig. Och jag är öppen för önskemål 
om arbetstider, vidareutbildning och 
annat som får dig att trivas lite extra med 
jobbet.
 Johan förtydligar:
– Rätt person kommer att ha möjlighet 
att bygga sin egen tillvaro kring jobbet 
utifrån svaret på frågan: Hur skulle du 
fungera bäst när du arbetar på Skövde 
Bilringar?
 Så känner du någon som kan vara intres-
serad av jobbet som fordonsmekaniker? 
Eller är du rent av själv den personen? 
Hör då av dig till Johan.
– Ring mig på 0500-414 414 eller skicka 
ett mail till ekonomi@skovdebilringar.se 
så återkopplar jag. Jag utlovar full diskre-
tion och din ansökan förblir helt anonym, 
säger Johan Günther och avslutar:
– Kontakta mig redan idag!

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

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

Fordonsmekaniker till Skövde Bilringar
• Skövde Bilringar söker en självgående och 
   engagerad fordonsmekaniker. 
• Hos oss kommer du utföra allt ifrån enklare 
   service till djupare felsökning, diagnos och
   reparationer av fordon. 
• Sysselsättningsgraden är heltid och tjänsten 
   innebär 6 månaders provanställning.
• Vi söker dig som har en hög servicekänsla och har 
   förmåga att se lösningar ur kundernas perspektiv. 
• Du har god samarbetsvilja och drivs av att få 
   kunder att känna en positiv känsla och ett 
   förtroende för Skövde Bilringar.
• Maila din ansökan/ intresseanmälan till 
   ekonomi@skovdebilringar.se.

MER INFO. Scanna QR-koden 
så kommer du direkt till 
Skövde Bilringars hemsida, 
skovdebilringar.se.

IRONBOATS.SE

IRON COMBINES STEALTH DESIGN 

HIGH FUNCTIONALITY WITH INTEGRATED FENDERS

AND GREAT SEAWORTHINESS

Skaraborg

Torbjörn Jansson

Adress........

...................

Tel..............

Mob............

E-post.........

Hemsida.....

Vallavägen 4

549 38 Moholm

0506-20753

0705-181880

marinservicetorbjorn@telia.com

www.marinserviceskaraborg.se

Torbjörn Jansson

M A R I N S E R V I C E  –  V A L L A V Ä G E N  4 ,  5 4 9  4 1  M O H O L M  –  0 7 0 5 - 1 8  1 8  8 0  –  0 7 0 5 - 8 3  7 8  7 6  –  W W W . M A R I N S E R V I C E S K A R A B O R G . S E

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.

Formklippta 
Buxbom till dina 

krukor

Öppet: vardagar 10-19
lördagar-söndagar 10-16
telefon 0511 - 801 30

Nyhet
persika Ice peach 

595:-

Formklippta 
Buxbom till dina 

krukor
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20 ÅRS  GARANTI MOT RÖTA!
TRYCKIMPREGNERAT MED

Trallvirke av högsta kvalitet
Vid vissa typer av konstruktioner utsätts träet utomhus med tiden för påfrestningar och belastningar.
Det är därför viktigt att välja material av god kvalitet som är anpassat efter utemiljön. 
 
På Borgunda hittar du lokalt förädlat trallvirke av högsta kvalitet med 20 års rötskyddsgaranti. 
Tryckimpregnerat på Borgunda är av klassen NTR-A och har full inträngning i splintveden för ett hållbart rötskydd. 
 
En trall ska fungera som en trall i minst 20 år.

Använd lokalt förädlat trallvirke 
av högsta kvalitet från Borgunda

Mer information om trallvirke och garantier hittar du på borgunda.se

Känn glädje och stolthet när du tittar på din 
uteplats med marksten från Borgunda
Vi lagerhåller ett av marknadens bredaste sortiment av marksten, plattor och mursten.  
 
Passform, slitstyrka och frostbeständighet är självklara egenskaper hos produkterna.  
Men vi vill att de ska leva upp till än mer.  
 
Att du känner glädje och stolthet när du tittar på din uteplats eller mur är minst lika viktigt för oss.  

Mer information om mark och mursten hittar du på borgunda.se

MONTERAT & KLART
fr. 15 900:-

Välj en svensktillverkad garageport!

Montering & försäljning av portar, dörrar & fönster 
andreas@semo.nu | www.semo.nu
Serenadgatan 3, 543 36 Tibro | 0706 - 42 27 10

✓ Smart konstruktion
✓ Snabb montering
✓ Utvecklad med säkerhet i fokus
✓ 10 000 storlekar i lager

OBS!
Efter godkänt 

rotavdrag

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

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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»
I Skövdes ”nybyggarområde” Simsjön ersätter nya hus av alla möjliga 
fasoner de gamla sommarstugor som tidigare dominerade här. 
Ett som verkligen sticker ut är Anders och Ingegerd 
Schönborgs bidrag som nu börjar få sin slutliga form.

TExT OCH FOTO Ulf Nilsson
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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
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21.995 kr  
RELAX Fåtölj & fotpall 
B 65 cm, D 80 cm, H 110 cm.  
Fårskinn Skinnwille grå.  
Svensktillverkad.

15.995 kr  
SAVOY Hörnsoffa med öppet avslut 
B 294 cm, D 225 cm, H 85 cm. Tyg Livorno ljusbeige. 
Finns i flera färger.

Alla produkter som 
ingår i Selected by 
Em home tas fram 
tillsammans med  
erfarna produkt- 
utvecklare och 
experter. 

NEW YORK 3-sits soffa
B 232 cm, H 92 cm. Läder Kenia cognac.
Finns i flera färger.

25.995 kr 

Selected by Em home
PRESTON Matbord. 200x95 cm. Rökt eller vitoljad ek. 
Välj mellan X eller V-ben. 9.995 kr. 
Finns i flera storlekar.

Om du efterfrågar design och kvalitet samt 
vill ha en produkt till rätt pris är Selected 
by Em home något för dig. Vi lägger stor 
vikt vid materialval, funktion och utseende 
för att alltid kunna erbjuda bästa pris  
– inga kampanjer, inga konstigheter! 

Upp till 50% på sängar, utvalda 
skyltexemplar endast i butik 

Em home Lidköping EM HOME Lidköping Framnäsvägen 1 (Framnäs Köpcentrum)
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16 emhome.se

från 9.995 kr 

BOOM 3-sitssoffa. B 249 cm, D 98 cm, H 86 cm
Tyg, grågrön finn i flera färger. Svarta metallben.

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

GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER 

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

Residensgatan 5, Vänersborg 0521-100 64
Nygatan 2, Trollhättan 0520-41 11 96 
Lögegatan 4A, Skövde 0500-48 11 96
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M
iljöanpassat och lokalpro-
ducerat är två av ledorden 
för paret Schönborgs 
75 kvadratmeter stor ska-
pelse med fasad av linolje-

behandlad furu och isolerat med träspån. 
Men det var inte hugget i sten att de ens 
skulle satsa på det här projektet.
 ”Ska du bygga om? Sälja? Riva och bygga 
nytt?” Många var på Anders om hans ärvda 
hus och han lät det bara stå.
– Jag tyckte det var för trångt mellan husen 
här uppe, men Ingegerd trivdes här. Och 
själva tomten på 900 kvm hade ju potenti-
al, konstaterar Anders.
 Den tomten hade hans föräldrar fått ta 

DANSK DESIGN. Det stora köket med matplats och allrum är husets centrala del.
– Köksskåpen i oregon pine är designade av danske ikonen Børge Mogensen 
och fanns redan i det förra huset. 

HÅLLBART. Sälja? Renovera? Riva och bygga nytt? Anders och Ingegerd valde det senare. – Vi valde miljöanpassat och närproducerat, plus att återanvända mycket 
av det gamla som redan fanns, berättar de.

UTSIKT. En öppningsbar fönstervägg ger en magni-
fik utsikt över Simsjön. Att det ofta är trångt bland 
husen i området märks inte ett spår av här. Idag är 
Anders glad över att hans föräldrar slog till den där 
gången på 50-talet och tog över rätten till tomten 
för en femtiolapp.

LJUSINSLÄPP. Entrédörren 
ramas in av fönster som 

ger fint ljus i hallen.
– Räkningen på den 
kom precis. Den var 

värd sitt pris, konsta-
terar Anders

KOPPARBAD. Badkaret är en inbjudande pjäs i 
koppar som verkligen pryder sin plats 
i badrummet.

över arrendet på för en femtiolapp när det 
begav sig. De byggde sitt sommarhus här 
och köpte sedan loss tomten. 
– Jag minns från barndomen hur det bara 
var sten och ljung här. Ibland hände det att 
man skrämde upp en hel älgfamilj när man 
kom hit.
 Under en semester i Kalifornien, i ett 
beach-hus med utsikt över havet fick 
Anders tid att tänka efter. Och, inspirerad 
av boendet där, så plockade han fram ett 
visitkort och drog med en penna upp kon-
turerna av detta till en V-formad skiss.
– Den fotade jag av och messade till en 
arkitekt här hemma med uppmaningen att 
börja rita.

Resultatet blev en egen liten värld som 
skärmade av mot grannhusen och öppnade 
sin famn mot Simsjön. En altan på dryga 
100 kvadratmeter breder ut sig mellan hus-
kropparna och intill den blivande bastu-
avdelningen finns en nedsänkt 40-gradig 
saltvattens-jacuzzi som Ingegerd njuter av 
varje dag.
 Golvet invändigt är klätt med tegel från 
Horns tegelbruk, de blyinfattade fönstren 
i badrummet har bevarats från förra huset 
och hela köksinredningen i oregon pine är 
också återanvänd.
– Den köpte mina föräldrar i början på 
70-talet av Kronbergs Elektriska som hade 
haft det på en utställning. 7 500 kronor 
var rätt billigt redan då, speciellt som det 
är specialdesignat av den kände danske 
möbelformgivaren Børge Mogensen, säger 
han och fortsätter:
– Den väldigt duktige snickaren Anders 
Löfving från Mobacken fixade till det så 
att det passade in i den nya miljön. Som 
tur var hade tillverkaren, Br. Andersson 
i Huskvarna, sparat reservgångjärn och 
knoppar så att vi kunde komplettera med 
original.
 Nu är det så att den tillåtna höjden på hus 
vid Simsjön är begränsad till fem meter. 
Det räcker inte till två våningar om man 
vill ha ordentlig ståhöjd på övervåningen.
– Vi valde att spränga ner grunden. För att 
inte störa grannarna användes hydraulik 
istället för dynamit och det blev faktiskt 
inte dyrare.

 Men trots rejäl höjd till taket valde ma-
karna Schönborg att bygga en väldigt luftig 
envåningsbostad istället.
– Visst, det hade nog blivit högre marknads-
värde med större boyta, men vi har ju inte 
tänkt sälja utan ska bo här. Då är det skönt 
att slippa trappor, säger Ingegerd.
 Extra ytor finns istället i det anslutande 
Attefallhuset de byggt. Där har hon plats 
för sin hobby med textilier och formgivning.
 Fönstren är jättelika och det största har 
eldriven öppning.
 Än pågår lite småjobb i huset. Bland annat 
står en carport på tur, liksom luft/vatten-
aggregat till golvvärmen. Och till sommaren 
blir det trädgårdens tur.

NYBYGGT. Drygt ett år har det tagit från det förra huset revs tills Anders 
och Ingegerd kunde börja flytta in i sitt nya hus vid Simsjön. Nu är det 
mest småplock kvar, som att installera centraldammsugaren, få upp 
en del fönsterfoder och en carport plus fixa till trädgården.

ATELJÉ. Flygel-
byggnaden i form 
av ett Attefallhus i 
samma stil som det 
övriga här fungerar 
både som insyns-
skydd och ateljé 
för Ingegerd. ÅTERBRUKAT. Toalettens blyinfattade fönster spara-

des från det tidigare huset och passar perfekt in 
i miljön här.
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COLORAMA TIBRO Norra vägen 7A, TIBRO  |  Tel. 0504-102 58 
Öppet: Mån–fre 07–18 • Lör: 10–13 

 

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

Dax 
för altanen 
meD Jotun 

terasslasyr
eller . . .

. . . alcro 
uteplats 

vattenburen 
träolJa

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

utomhusDagar
på colorama.
vi har allt Du 
behöver för 
att göra Din 
terass 
välkomnanDe

SOMMARTIDER
Så målar du om 

träfasaden till huset
Kom in och få

goda råd!

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

NYHET!

Vipans gränd 2, Skövde  ·  0500-48 59 15 
Vardagar 10–18, Lördagar 10–15  ·  www.mattcentrum.se 

Mattcentrum 

Erbjudandet gäller till 3 april 2020.  

Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

20 %
PÅ EBBA
Just nu har vi kampanj 
på trasmattan EBBA 

som finns i flera färger 
och storlekar.

PLAIN, handvävd ull. 
Finns i grå och sand. 
 
140x200 cm

1.395:-
(ord. 1.990:-)

160x230 cm  1.690:- (ord. 2.690:-)
200x290 cm 2.490:- (ord. 3.990:-)

• vi renoverar och bygger till

• vi byter kök & bad 

• vi har alla hantverkare
  som dU behöver 

Skövdevägen 44, Skultorp

nyhet!
vi renoverar ditt kök, med 
nya lUckor 
och lÅdor

m.m.

en enda 

kontakt för 

alla Uppdrag!

telefon

0705-62 56 40

SLUTA LETA, VI HAR LÖSNINGEN!
Visste du att i snitt tycker 7 av 10 personer* att direktreklam är ett bra sätt att hämta 
inspiration inför köp oavsett kategori! Vi kan också konstatera att oberoende av om 
mottagaren intresserade sig för snabbrörliga konsumentvaror eller dyrare vitvaror så 
föredrog en överlägsen majoritet att få reklamen på helgen.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att planera nästa kampanj. Här kommer några 
tips:

 Ta fram trycksaker som sticker ut, udda former ger hög observation
 Finns din målgrupp i lägenheter eller villor, välj boendeform
 Geografisk selektering, rikta olika erbjudanden till olika områden

*RAM – Research and Analysis of Media

SDR – Fysisk kommunikation som når ut, når in och når fram.
Välkomna!

Mikael Kürzl-Palmborg
mikael.kurzl@sdr.se
0500-418075
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också i en liten trädgård vill ögat att ha något att stanna till vid. ett mindre prydnadsträd. 
en upphöjd plantering. eller kanske ett rosentorn i ensamt majestät. 

Små nivåskillnader ger stor effekt i den lilla trädgården

AVGRÄNSAT. Länksten i ljusgrå eller mörkgrå betong kan läggas både på 
höjden och bredden och ger en tydlig kant mellan rabatter, gräs eller grus. 
Hasselfors garden.

TexT Marie Pallhed

FÄRGEFFEKT. Använd träflis för att täcka i 
blomrabatterna eller runt trädstammarna. 

För att hindra ogräset att komma upp krävs 
ett ca 10 cm tjockt lager, för dekorativ effekt 

cirka 3 cm. Med tiden bryts flisen ner till mull. 
Hasselfors garden.

LITEN TRÄDGÅRD. Den mindre trädgårdens blickfång är lika viktiga som i en 
större. Ett träd, vacker dekorsten och tydliga gränser mellan olika material 
gör intrycket mer intressant och känslan mer trivsam. 
                Foto Hasselfors garden

– Vanliga armeringsnät blir utmärkta klätterställningar för växter. 
Armeringsnäten tar nästan ingen yta men ger en väldigt fin vägg- 
effekt när det gröna växer upp. Välj gärna klematis – nordens 
lianer. De finns i så många härdiga sorter att du kan ha klematis 
som blommar från tidig vår och fram till i höst. För den som har 
mycket sol är också vinranka med tillhörande vindruvsskörd 
härliga alternativ.
 För att få rabatterna så arbetsfria som möjligt finns några olika 
knep.
– Det gäller att täcka jorden i rabatterna maximalt. Antingen 
med växter, gärna lågväxande perenner, eller också med någon 
typ av täckmaterial såsom täckbark, träflis, kakaoskal eller deko-
rationsgrus, säger Marco och fortsätter:
– Träflisen är användbar och hindrar ogräset kommer upp. Finns 
i ett par olika färger. Genom att leka lite med ytskikt och färger 
på täckmaterialet skapas också blickfång.
 Ett tips för att minska risken att ogräset i underliggande jordla-
ger kommer upp är att lägga dagstidningar i botten av rabatten, 
fylla på med ogräsfri jord och efter planteringen toppa med 
täckmaterial.
– Cirka 3 - 10 cm tjockt lager behövs beroende på materialval. 
Gör du rabatten på gräsmattan så vänd grässvålen nedåt, 
avslutar Marco Åkeson.

S
er man hela trädgården som ett fält, alltså allt på en 
gång utan fokuspunkter för ögat kan intrycket bli lite 
tråkigt, säger Marco Åkeson, trädgårdsmästare på Plant-
marknaden.com. 
 Och visst är det så att en platt trädgård utan nivåskill-

nader kan kännas intetsägande, även om den är liten. 
– Några blickfång över gräsmattenivå ger en extra dimension rent 
estetiskt och du får en helt annan känsla när du vistas i trädgår-
den. 
 Dessa högre punkter behöver inte vara särskilt många eller flera 
meter höga. Det handlar mer om att bara skippa fältkänslan.
– Bara genom att höja rabatten några decimeter gör att du får ni-
våer i trädgården. Effekten får du i alla fall, särskilt om växterna i 
planteringen också ger aningen höjd, säger Marco och fortsätter:
– Rama också in den upphöjda rabatten så förstärks intrycket 
ytterligare. En klar gräns mellan rabatt och gräsmatta är snyggt, 
underlättar skötseln plus ger trädgården en struktur som ögat 
gillar.
 Kantprodukter finns i flera olika material.
– Olika typer av träkanter ramar in i olika höjder men också 
rabattkanter av stål ger en skarp, lite striktare avgränsning. Ett 
annat alternativ är länkstenen i ljusgrå eller mörkgrå betong som 
kan läggas både på höjden och på bredden. Därutöver finns också 
torvblock som ger en mjuk naturlig kant.
 Vill du att trädgården ska kännas lite extra spännande så försök 
skapa några rum med väggar runt om. Det går även om trädgården 
är liten. Marco igen:

KONTURER. Skapa en stilren trädgård med 
tydliga kanter. Här en trädgårdskant i tunt svart-
lackerat stål som sticks ner i jorden och kan böjas 
eller bockas till för att anpassas till trädgårdens 
formspråk.  Hasselfors garden.
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VÄxTSTÖD. Rosentorn eller andra växtstöd i 
ensamt majestät kan bli det blickfång den lilla träd-

gården behöver. Rosentorn i trä är dekorativt, men också 
”rostiga” varianter fungerar som fin kontrast till mjuk blomning. 

Foto: Viking

KAKAOREST. I Storbritannien 
har man använt kakaoskal i 
trädgårdarna i flera år. 
I Sverige är det relativt nytt. 
Materialet är en biologisk 
restprodukt i choklad-
produktionen. Skalresterna 
innehåller kakaosmör som 
bildar ett naturligt lim när 
man vattnar på det. Skorpan 
som bildas av kakaosmöret står 
emot vind och hindrar ogräset från 
att få ljus. Täcket håller jorden fuktig 
och bidrar med viktiga näringsämnen. 
Dessutom sägs mördarsniglarna undvika skaltäcket. 

Foto: Skandinaviska trädgårdsprodukter

LÄTTJOBBAT. Torvblocken är lätta att hantera och forma till med kniv eller 
såg. Blocken kan sammanfogas till långa kanter eller låga murar med hjälp 
av bambupinnar. Och de är enkla att göra upphöjda bäddar av 
eftersom det inte krävs något grävarbete. 
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Vi förädlar och levererar sten för 
såväl interiör som exteriör.

Vi förädlar och levererar sten för 
såväl interiör som exteriör.

Dala Sten AB, Kalkbruket
521 62 Stenstorp
Tel:0500 - 45 11 32 
info@dalasten.se

www.dalasten.se

Made in Jämtland
Refined by Dala
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Vi tillhandahåller 
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 special-
stolar. Kunden behöver tillhandahålla mått, 
gärna en skiss över takstolen. 
Utför även alla typer av byggnationer.

mars 2022

        
E20

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

+++++++++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

Erikssons Husbilar Husvagnar 
Hantverkaregatan 38, Stenstorp, Tel. 0500-457030 
Bodalsvägen 2, Kristinehamn, Tel. 0550-740770
www.erikssonshusvagnar.se

Välkommen till o� !

NYA KABE OCH ADRIA
FORTFARANDE FORDON I LAGER FÖR 
LEVERANS TILL SEMESTERN! 
Se hemsidan för nya och begagnade husbilar och husvagnar.

Tillbehörsbutiken sprängfylld med allt du behöver för campingen eller trädgården!



DRÖMBILEN. Jan Östlund drömde ju alltid om just en röd PV 544 Sport, så det var bara att förverkliga 
drömmen. Han är helnöjd med resultatet.

PROJEKT I VARDANDE. Det krävdes en del finlir med 
svetsen för att få perfekt passform på bakluckan.
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TExT  Ulf C Nilsson

RESULTATET. Till slut 
står den där, den läckert 
röda Volvo PV 544 Sport som 
Jan Östlund alltid drömde om. 
Foto: Ulf C Nilsson

J
an gillade både märket och model-
len, så det hann bli fyra Volvo PV 
till de närmste åren, Han rundade 
av med en PV 544 Sport av 1965 
års modell.

        – Men inte röd, utan vit tyvärr.
 Åtskilliga vardagsbilar senare började 
det dra ihop sig till pension och mycket 
ledig tid. Då kändes det rätt att återuppliva 
ungdomsminnena i ett återfall.
– Så 1998 slog jag till och köpte ett reno-
veringsobjekt som var nerplockat i delar. 
Tyvärr vit den också…
 Inte bara vit, för det fanns gott om rostan-
grepp att ta itu med. När släpet med fyndet 
rullade in på garageuppfarten blev det 
inget större jubel från hustruns sida - som 
det brukar vara. 
 Men det fanns ju redan en Corvette 
Stingray och en av Jan nyrenoverad Pago-
da-Mercedes i familjens bilpark, så hon är 
luttrad. Det brukar ju bli fint till slut.
 Så har det även blivit denna gång. Idag är 
Jans Volvo PV 544 Sport en glänsande röd 
klenod som bara chassinumret skiljer från 
en äkta Sport.
– Det finns ju förvånansvärt mycket begag-
nade delar att få tag i fortfarande till de här 
bilarna. Ursprungsmotorn är bytt mot en 
riktig B18 Sport. 
 En kännare noterar kanske att stolarna 
egentligen satt i den vita versionen av den 
här modellen - de röda versionerna hade 
svart/vit inredning. Men en PV Sport är det 
i vilket fall.
– Den har rätt förgasare och motor. Dessut-
om har jag monterat friska kablar, svetsat 
golvet både fram och bak, svetsat trösklar 
och torpedsidor, monterat nya fjädrar, 
bussat om framvagnen, renoverat bromsar-
na, svetsat dörrarna, skrapat och slipat och 
lackerat hela bilen undertill och dessutom 
lackat hela bilen själv i garaget, berättar 
Jan.
 Han har till och med plockat i spänstigare 
fjädrar till dörrhandtagen så att de inte 
längre hänger lika trötta som de brukar 
göra på äldre PV. Sen var frågan om han 
skulle kosta på sig renovering och krom-
ning av stötfångarna. 
– Men det behövdes inte. Märkligt nog 

Hans första bil var en Volvo PV, en 444C från 1950.  
– det var vad man hade råd med när körkortet 
var nytaget, berättar Jan Östlund i Skultorp.

Han återskapade en 
svensk klassiker

INGET FEJK. Rätt motor med alla specifikationer 
- plus givetvis dubbla SU-förgasare - är ett måste 

och finns givetvis på plats under huven. Den 
här bilen är en Volvo PV Sport rakt igenom, 

det har Jan Östlund sett till.

FYND. Det gäller att ha en förstående 
hustru när man rullar in ett sådant här fynd 

på garageuppfarten. Det har Jan Östlund.

finns det fortfarande en fabrik som tillver-
kar de här detaljerna i rostfritt. Jag köpte 
sådana istället.
 Nu tog det hela inte dryga 20 år att få till, 
utan fyndet hade blivit stående i garaget i 
flera år tills frun i huset undrade om den 
alltid skulle stå där. Så för ett par år sedan 

satte Jan sina planer i verket och då gick 
det undan. Den blev körklar förra året. 
Och det har blivit många mil sedan dess?
– Njae. Det är tur att det finns bilträffar, 
annars hade den nog inte blivit körd alls…
 Men när den väl kommer ut är den en 
given publikmagnet. Många äldre kommer 

fram och berättar sina minnen av den 
gamla svenska folkbilen. Den satte ett 
rejält avtryck under de år den tillverkades 
- från 1944 till 1965. Modellen PV 544 
tillverkades i 243 996 exemplar. Få åter-
står idag och ännu färre är lika fina som 
Jan Östlunds klenod.

FÖRE OCH EFTER. Det krävdes en hel del jobb för att få ordning 
på Pagodans front men nu är den klar och i utställningsskick.

JUVEL. Familjens Corvette är en pärla. Men vad är 
den mot en Volvo PV Sport?

BEKANT. En förarmiljö de flesta med rätt 
ålder känner igen sig i. Det tillverkades ju 
nära en kvarts miljon Volvo PV. Idag är de 

sällsynta klenoder på svenska vägar.
Foto: Ulf C Nilsson
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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

Välkomna till ett 
vårinspirerat Skara 

Blomsterland

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

Penser 
10-pack 

och 6-p
ack  

59:-

Besök oss på

Vår bästa jord 
från Hasselfors 
3 st för 319:-

129:-/st

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

Sättpotatis,

sättlök,  blom
sterlök 

m.m

Fröer tag 5 b
etala för 4 

(billigaste på
 köpet)

Tête-à-tête 

fr 15 :-

Fredag 1 april 9.30 - 19.00 
vårinspiration med planteringar,
buketter m.m 15% på ett köp 

(gäller ej beställningar, presentkort, förmedling)

mars 2022 mars 2022

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

Länets 

nya mötesplats 
för 

fastighetsaffärer
 

forsbergshuset.se  •  info@forsbergshuset.se  •  0500 - 48 02 00  •  Trädgårdsgatan 15 A, Skövde

Välkommen 
med din försäljning till 

vårt nya kontor 
med bästa exponering  

i Hjärtat av Skövde,  
invid resecentrum.

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 VÅREN MED 
NYTT SOLSKYDD

SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD
TÖREBODA  -  MARIESTAD  -  SKÖVDE
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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 
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Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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

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

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

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se
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Gård&Villa  

www.gardochvilla.se

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

mars 2022


