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Styla hemma med 
höstens lampor

Villaägarna vid Säveån

Förstärk fina känslan av 
höst när du inreder 

Miljösmart teknik i 
Annelies och Urbans 
hus vid Öxsjön



Om Gård & Villa
Gård & Villa är en elegant inspirations- och nyttotidning 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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Sammanslagningen mellan Villaägarför-
eningarna i Lerum och Alingsås är nu 
klart och vi kan nu börja fokusera på alla 
aktiviteter som vi vill genomföra framöver.
Vi startar med en Trädgårdskväll den 9 
november i Lerum och den 10 november i 
Alingsås. Ämnen för dessa kvällar är: 
Att välja växter till trädgården och Reno-
vera din trädgård samt hur man bygger 
olika stödmurar. Se sep. inbjudan sid 15. 
Har du förslag på något föredragsämne så 
meddela gärna styrelsen. Vi är tacksamma 
för alla förslag. Mailadresserna finns på 
vår hemsida.
 På senaste årsmötet beslutades att köpa 
in släpkärror för utlåning till medlem-
marna. Dessa är nu på gång tillsammans 
med ett bokningssystem. Vi räknar att 

allt är färdigt i slutet av oktober början på 
november. 
Alla våra aktiviteter och information finns 
också på vår hemsida: www.villaagarna-
savean.se
 Vi planerar att under våren åter dra igång 
vår egen Villaägarmässa. Mer om dessa 
planer återkommer jag till då mer fakta 
kommit på plats.
 Lokalt driver vi och bevakar många olika 
frågor, samtidigt som vi vill skapa med-
lemsnytta genom olika samarbetspart-
ners. Har du som medlem något juridiskt 
problem med kommunen eller kanske 
byggföretag, så hoppas jag att du vet att du 
kan få juridisk hjälp via våra egna jurister. 
Vi har även register över hantverkare där 
vi lämnar vissa garantier på deras arbeten.

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

Bli medlem nu

Gå in på http://www.villaagarnasavean.se 
och bli medlem hos oss lokalt. 
Så får du del av föreningens alla 
förmåner och erbjudanden! 

Välkommen till oss!

Villaägarna vid Säveån
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Nya släpvagnar

I höstens trender designar 
du din egen värld

En ökande medvetenhet kring 
hållbarhet och ansvar har vi sett 
under en längre tid, men nu har det 

slagit igenom på allvar, berättar Christi-
na Olsson, projektchef för Formex som 
tillsammans med Swedish fashion Council 
vaskat fram höstens trender inom temat 
Nordic Me.
 I trenden ligger att gå tillbaka till den vi 
verkligen är. Och vara personliga.  Plus 
leva i verkligheten. För vi vill söka, känna 
och uttrycka oss. Givetvis för att vi mår 
bra av det, men också för att våra egna val 
tål att visas upp.
– Det är tydligt att man gör medvetna val 
av material, granskar processer och har 

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Höstens trendtema fokuserar på 
medvetenhet. Hur vi vill leva och hur 
vi gör våra val. Vi vårdar oss själva och 
världen. Samt värnar om ursprung 
och innehåll.

ett större krav på hållbarhet. Det är en 
hygienfaktor och självklarhet hos många 
idag, säger Christina.
 Välbefinnandet hämtas ur ursprunget och 
i naturen.  Vi interagerar i den verkliga 
världen – inte bara på sociala medier – 
och är noga med valen. Konsumtionen 
blir betydligt mer medveten. Från att göra 
rätt val när vi köper inredning: produk-
tion, kvalitet och livslängd, till att ta 
ansvar för renhet i produkter. Med följden 
att vi då också blir renare som människor.
 Och så är känna det nya tycka. Vi upp-
täcker alltmer den stämning material ger. 
Som skrovlig sten. Eller 
glaserat porslin. 

TENDENSER. Vi är alla stylister. Designar med om-
sorg vår livsstil. För andra att se. Och oss själva att 
må bra av. Medvetna val i verkligheten. Kombine-
rat med att instragramma plötsliga stylingimpulser.

SJÄLVPEPP. Att klara sig 
själv och ta makten över sitt 
eget liv är viktigt.
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Foto Skeppshult/A Eriksson.

TExT Marie Pallhed

Fler bilder med höstens inredningstrender 
finns på www.gardochvilla.se.

Om du inte redan är medlem så bli det 
och ta del av alla våra förmåner och 
rabatter.

Vi ses!

Villaägarna vid Säveån har utökat med ny 
medlemsförmån - hyr släpvagn för 
100 kronor/dygn.
Planerad start i början av november 2016.  
Alla vagnar är av högsta kvalitet och finns 
som gallervagn eller försedd med kåpa. 
Självklart är alla skattade och försäkrade. 
Bokningen gör du via internet och 
vagnen hämtas sedan hos en av våra 
utlämningsombud i Alingsås, Floda eller 

Lerum samt Partille 2017. Utlämningsom-
bud: Blomsterhaga i Alingsås, Circle K 
i Floda, Villaägarna Säveån i Lerum. 
Praktiska detaljer kommer på hemsidan. 
Uthyrning släpvagn, avser medlemmar i 
Villaägarna vid Säveån/Villaägarnas 
Riksförbund.

Nu har vi kommit igång!

 100:-
/dygn

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

INRED MED NY UTSIKT
Just nu får du 15 % rabatt på hela Elissis inomhussortiment! Med lamell-, plissé- och 
rullgardiner i en rad kulörer, texturer och varianter, och med måttanpassning helt utifrån ditt 
hem, har du alla möjligheter att få en snyggare utsikt i höst. Produkterna tillverkas i Sverige. 
Erbjudandet gäller t o m 30/11 2016 och är exkl montering.

15 %

Håstaholmen 1, 824 50 Hudiksvall, tel 0650-104 54

Öppettider
Måndag–torsdag 12–17, Fredag 9–12
Vi gör hembesök för måttagning och konsultation.
Välkommen!

16-0960 Annons Hudiksvall.indd   1 2016-10-11   16:35

Succén 

fortsätter

på våra sol-

skydd

Kontakt: 0512-130 30
Email: info@kattinggrind.se

Mer info: www.kattinggrind.se

Succén 

fortsätter på 

våra kätting-

grindar
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Granna 
granar

Svenskarna vill roa sig i höst. Teater, mu-
sikal och show lockar mest av storstadsut-
budet i Europa. Bokningarna av nöjen har 
ökat med 77 % jämfört med 2015. Lon-
don, New York och Stockholm är populä-
rast. – Vi ser en tydlig trend att svenskarna 
vill underhållas när de åker på storstads-
resor. Det stämmer bra överens med den 
stora trenden när det gäller en innehålls-
rik semester rent generellt. Att bara åka 
på en weekendresa för att shoppa, uppleva 
sevärdheter och äta gott är mindre vanligt 
idag, säger Bo Jakobsson, på Resia AB. 
Fler köper också tunnelbanekort, entré- 
och sightseeingbiljetter i förväg.

Svenskarna väljer nöjen 
i Europas storstäder

LONDON. Nöjen och 
gärna förköpta sådana 
lockar svenskarna i 
Europa.

Fint    Fem

GIRLANG. 
Gran i papper. 
Lagerhaus.

DEKOR. 
Christmas 
tree I glas. 
Nordal.

LJUSDEKORATION. Tavla, tillverkad 
av trä. Markslöjd.

Få med barnen när 
du kockar mat
Sätt färska väldoftande kryddor på 
bordet och låt ungarna skörda själva 
när de äter middag. Det är ett av Jo-
hanna Westmans tips för att få barnen 
delaktiga i middagarna.

Johanna vet vad barn inspireras av i köket. 
Hon bedriver matlagningskurser för barn 
mellan 9 och 14 år. Och nyligen kom hon 
ut med boken Grön i köket riktad till barn 
och föräldrar.
– Mitt bästa tips är att låta barnen vara 
delaktiga redan i mataffären och låta dem 
dofta på grönsaker och örter. Kanske till 

och med välja vilka örter de gillar och 
sen utforma middagen efter dem. Får de 
dessutom vara med och laga så ökar oftast 
lusten att testa nya smaker och att äta mer 
grönt.
 Råvarorna kan funka som input till 
samtal om andra länder, kulturer och 
traditioner. 
– En pasta med hemgjord pesto kanske 
blir en diskussion om Italien, hur man äter 
där och varför. 
Speciellt om barnen får vara med och laga.
 Även krukodlade sallater går bra att ställa 
fram på bordet.

GRÖNT. Låt barnen plocka sallat direkt från krukan. 
– De mackorna blir garanterat roligare att äta, 
tipsar Johanna Westman.
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– Låt barnen blanda en sallad plockad från 
krukorna direkt på tallriken.

KUDDE. Forest. 
Tryckt framsida. 
Lagerhaus.

PRESENTPAPPER. Skogen. Lagerhaus.

här
frisör

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

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

anno
1995

.se

Nästa års trädgårdsjobb blir 
grönt och innovativt
■  Knappt hinner sommaren försvinna 
förrän 2017 års trädgårdstrender presen-
teras. Och nu kan vi förvänta oss fokus 
på Grön i trädgården, Gröna Labbet 
och Vego garden. Det är Blomsterfräm-
jandet som tolkar samtiden. Trenden 
Grön i trädgården välkomnar alla. Vi ser 
odlingar på balkonger, kontorsväggar 
och i bohemiska utekök. På marknaden 
finns smarta lösningar som hjälper den 
okunniga. Trädgårdsturism och gröna 
utflyktsmål kommer alltmer.
 Gröna Labbet visar på det innovations-
tänk som är förknippat med miljöfrågor. 

Exempelvis hur vi kan minska matsvinn 
och vilka hybrider som innehåller flest 
näringsämnen.  Men här finns också 
icke-ätbara växter som ändrar färg eller ti-
digare varit omöjliga att odla i vårt klimat. 
Fokus ligger på funktion och kärlek till 
och omsorg om växterna.
 I Vego Garden lyfts längtan efter ekolo-
gisk, hälsosam och närodlad mat. Gärna 
från egen trädgård. Grönkål och tagetes är 
uppstickarna som kommer att synas mer. 
Liksom produkter som innehåller råvara 
av insekter. TRENDSPAN. Innovationstänk, gröna kontor och 

odla ätbart i trädgården.

■  Stenskott går i många fall att fixa. Vid 
reparation ska skadan vara ren och torr. 
För att lagningsvätskan ska tränga in krävs 
det ibland borrning ned till laminatet. 
Med hjälp av vakuum avlägsnas därefter 
luft. I stenskottet läggs lagningsvätska 
med undertryck och därefter används 
övertryck för att pressa in fyllningsmedlet. 
Vanligtvis används uv-ljus för att härda 
limmet. Därefter läggs pittfiller på som 
skyddar mot uv-ljus och ger en hårdare 
yta. Efter härdningen avlägsnas överflö-
digt lim och skadan poleras. 
Vid reparation av bilglas ska skydds-
utrustning användas. 
Källa: Glasbranschföreningen.

Du vet väl att ett 
stenskott går att 
laga

LAGA. Tejpa stenskottet mot smuts och sök direkt 
upp ett bilglasmästeri. 
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■  Nu snacksas det allt mer, vilket betyder 
att man äter mindre men fler måltider. 
Det visar en trendspaning som Pågen har 
gjort tillsammans med United Minds. 
– Det behöver inte vara dåligt att äta 
snacks, det går att äta balanserat och häl-
sosamt även om man äter ett antal mindre 
mål under dagen. För att vara säker på att 
få i sig alla näringsämnen är det viktigt 
att variera snacksen, säger Annika Unt 
Widell, leg dietist.
Ett resultat av denna trend är fler 
snacksanpassade produkter på affärernas 
hyllor, restauranger som uppdaterar sina 
menyer och att det nu kommer en våg av 
nya kokböcker inom ämnet.

Hälsosamma snacks 
istället för stor 
middag

SNACKS. Bröd är ett av de livsmedel många väljer 
som grund till snacks.

■  Tror du att spaghetti med köttfärssås, 
pizza och hamburgare är de rätter som barn 
längtar efter till middag? Helt fel! Sushi har 
seglat upp som favorit bland barn mel-
lan 9 och 15 år. Det visar Kamratpostens 
stora undersökning om mat. Drygt 2 300 
KP-läsare har svarat på 20 frågar om mat 
och matvanor. Favvo-rätten sushi är tätt 
följd av tacos. Långt efter kommer pizza, 
thai-mat och hamburgare. Några läsarci-
tat om godis-regler: "Högst godis för 15 
kronor i veckan och allt måste konsumeras 
på två dagar. Ingen i familjen följer regeln." 
"Undantag kan göras om det går något bra 
program på tv."

Matfavoriten hos 
barnen är inte 
spaghetti

UNDERSÖKT. En fjärdedel av KP-läsarna har klart 
bristfällig skollunch.



Vi hälsar på hos
Familj: Annelie Andén Carlsson och Urban 
Carlsson samt 4 utflugna barn med familjer. 
Arbete: Annelie kör skolskjuts, Urban är styr- 
och övervakningsingenjör.
Ledord i husbygget: Hållbarhet, teknik, un-
derhållsfritt och stort för familj och vänner.
Intressen: Naturen, motionera, träna, barn 
och barnbarn.  Semestra med husbil.
Genomsyrar hemmet: Tekniska lösningar 
för allt.
Drömmer om: Bygga till bastun med en 
lounge med sedumtak.
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Familjen bor längst ut i området med 
skogen och sjön som grannar. Här 
låg en sommarstuga, som Urban 

Carlssons föräldrar köpte 1963.
– Då fanns det ingen väg hit. Vi parkerade 
och gick genom skogen, berättar Urban.
Huset har byggts om, till och på genom 
åren. 
 2008 tog Urban och Annelie över och 
bestämde sig för att bygga sitt permanent-
boende här. Gästhuset är tänkt som ett 
generationsboende för föräldrar, barn och 
barnbarn.
– Pappa gick bort, men mamma, som är 
86 år, är mycket här. Förra veckan paddla-
de hon över sjön, berättar Urban.
– Det som komplicerade bygglovspro-
cessen var att platsen har landskapsbild-
sskydd, strandskydd och miljöskydd då 
sjön är Lerums vattentäkt. 
 Dessutom var familjen tvungen att köpa 
till mark för att bygga en reningsanlägg-
ning. 2010 var dock alla tillstånd klara. 
– Vi bestämde oss för att bygga med 
ledorden modernt, hållbart och med låga 
energikostnader. I april påbörjades bygget 
av gästhuset. 
Huvudbyggnaden började byggas i maj 
2012. Urban och Annelie har projekterat 
länge innan de började bygga. Det förkor-
tar byggtiden. Familjen valde att bygga i 
sten med en tung stomme. Väggarna är 
av betongelement, fönstren är i alumini-
umprofiler, det är rheinzink på taket och 
isoleringen består av polyuretanskum. 
– Vi hade inte fått bygga här om det inte 
redan hade stått ett hus här. Vi har fått 
jättebra hjälp av Lerums bygglovshandläg-
gare och Lerums Energi.
 Huset är fullt av tekniska lösningar. 
Familjen har valt smarta lösningar på 
allt från larm till markiser. Att dessutom 
bygga med tanke på miljön tycker de båda 
är roligt.

Ett tekniskt miljövänligt  paradis vid sjön
I Öxerydsområdet vid Öxsjöns strand 
bor familjen Andén Carlsson. Den 
gamla sommarstugan blev ett tele-
fonstyrt 187 kvadratmeters boende 
plus gästhus med tekniska lösningar, 
solceller, solpaneler och plats för alla. 
Miljö genomsyrar familjens tanke-
gångar kring både boendet och livet 
i övrigt.

VID STRANDKANTEN. Familjen Carlssons miljösmarta hus ligger fint vid Öxsjöns strandkant.

TEKNIKLÖSNINGAR. Även 
kaminen är digitaliserad. 
Symbolen till vänster i 
fjärrkontrollen visar att 
det är dags att fylla på 
ved.

AVKOPPLING. Urban 
Carlsson tar till kraftut-
tryck när han talar om ”Ti-
mells idéer”, men Annelie 
fick sin soffa. Två dagar för 
tre gubbar tog det.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE. Solpanelerna på bergskan-
ten bakom gästhuset försörjer fastigheten med 
varmvatten.

FULL KONTROLL. På panelen kan familjen ha koll 
på effekten. Just nu ger solcellerna sju kW.

BAD ÅRET RUNT. Bastun 
med torvtak används 
året runt, och från denna 
brygga är det vinterbad 
i vak.

oktober 2016 oktober 2016

– Vi har nio m2 solpaneler bakom gäst-
huset för värme och varmvatten. Vi har 
också vedpanna och värmepump. Allt 
styrs och övervakas med hjälp av appar i 
telefonen.
– Vi har larm i sektioner och kameror. Vi 
kan via telefonen se besökare, larma av 
och öppna den nyckelfria dörren om det 
är någon som ska komma in.
 På garaget finns 100 m2 solceller som ger 
ström.
– Nu är vi självförsörjande på el. Vi säljer 
el, men det kommer hela tiden nya regler. 
Vi fick en bra kommentar från en myn-
dighetsperson; märker ni att ni får för 
mycket el över så sätt på bastun och öppna 
dörren. Det tjänar ni på, berättar Urban, 
och tycker det är vansinniga regler. 
– Det vore bättre om överskottet bara gick 

ut på nätet som det var tidigare. Det är väl 
bra att vi får mycket el av solcellerna?
 Med fyra barn med respektive och fem 
barnbarn och ett sjätte på väg är de so-
ciala ytorna i huset väl tilltagna. Annelie 
tillbringar gärna mycket tid i köket. Här 
finns gasspis, tre ugnar (vanlig, kombiugn 
med mikro och ångugn) med värmelådor 
under och spishäll med sju plattor. Allt i 
kök och tvättstuga, är genomtänkt för att 
få bra arbetshöjder. 
 Annelie och Urban är mycket ute i natu-
ren och badar i sjön året runt.
– Nu har vi också köpt husbil. Det var 
jättehärligt, men borta bra – hemma bäst, 
säger Annelie.
– När vi kör ner på grusvägen hit så spri-
der sig lugnet hos oss, suckar de båda nöjt.

ÄLSKAR MATLAGNING. Ett stort och välutrustat kök med flera ugnar och ett matbord som kan dras ut för att rym-
ma barn och barnbarn. Diskbänken är i ett stycke utan skarv i vinkeln.

UTSIKT. Köket och vardagsrummet i gästhuset bjuder 
på en härlig utsikt över Öxsjön.

MINDFULNESS. I badrummet fick en bastu med ”Hid-
den heater” under laven också plats. Båda rummen 
med utsikt över skogen.

Hållbara fakta om familjens hus
• Solpanelerna ger cirka 4000 kWh per år till värme och varmvatten.
• Solcellerna på gästhuset levererar cirka 12500 kWh per år (el).
• Solcellerna på carporten levererar cirka 13000 kWh per år (prognos, de installerades i somras).
• Varje kväll klockan 22.00 får familjen information i telefonen om hur mycket solcellerna gett under   
   dagen.
• FTx-systemet för till- och frånluft kan återvinna upp till 86 procent av värmen i den förbrukade        
   frånluften.
• Ventilationsaggregat kopplat till larmet för energibesparande användning.
• Vedpannan används när det är frost ute. Ett skottkärrlass ved ger varmvatten och värme i två dagar.
• Runt husen sitter det integrerade elektriska vertikalmarkiser som styrs av vind och sol. 
   De klarar vind på upp till 25 m/s. När man drar ner markisen utanför fönstret höjer man U-värdet 
   och förhindrar kondens på utsidan.
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TExT Marie Pallhed

Belysning har en lätt magisk roll i 
att snabbt – genom ljus på och ljus 
av - förändra stämningen i ett rum, 

säger Johan Pehrson på Watt & Veke. 
Denna förändringsbenägenhet gör lampan 
till en högintressant inredningsdetalj som 
det dessutom kan adderas design till.
 Och det görs förstås. I höst bland annat 
utifrån aktuella trender som retro, naturen 
och det hållbara. 
– Mässing tar över efter koppar och man 
kan också skönja att krom och silver är på 
väg tillbaka.
 Marmor är fortfarande aktuellt lik-
som trenden färgat glas på lampor och 
lampfötter. Belysningsnyheterna om- 
famnar också den mer ombonade   
inredningstrend som nu är på g. 
– Vi är på väg bort från det vita och det  
får effekt också på armaturernas design, 

I HÖST. Att 50- och 60-talets design 
i ny tappning är en stor inred-
ningstrend råder det ingen tvekan 
om. Också bland belysningsny-
heterna har designen inspirerats 
av formspråket från förr. Enbart 
L-Edison-lampa har funnits med ett 
tag. Och nu kommer lampskärmarna 
igen. Här tre nyheter med lampföt-
ter i keramik. Helmer, Harry och Stig. 
Watt&Veke.

Höstens lampnyheter tar fasta på din 
lust att uttrycka hemma vem du är. 
Men självklart finns också andra 
influenser med ursprung från 
höstens trender.

I höstens belysning

GLÄNSANDE. Guld är på väg att bli 
det nya koppar. Gärna i kombo med 
trenden nästan täckt skärm så att 
L-Edisonlampan anas. Sikiri. 
By Rydéns.

JUL. Designat med äkthet och 
formspråk som kan gå i arv trendar 
i jul. Ofta med hantverkskänsla 
och förstås i naturmaterial. Brasse. 
Watt&Veke.

UTTRYCKSFULL. Valet av armatur, 
särskilt som solitär, visar vem du är. 
Eller vill vara. Nu är tiden att visa sina 
personlighet. Gross. By Rydéns.

Bland höstens lampnyheter är de 
nordiska influenserna klart närva-
rande. Men också mer personliga 
inslag tar plats i ljussättande 
inredning.

• Design: 
Vibbar från 50-/60-talet, Art Deco, ombonat, 
hantverk och munblåst, enbart L-Edison-
lampor utan skärm men också delvis dolda, 
detaljer som adderar och är udda.

• Material:
Mässing och andra metaller, marmor, keramik, 
glas.

• Färger:
Blått, guld, svart. Kromfärgat och silver är på 
gång. Koppar syns allt mindre.

• På julbelysning: 
Mässing, svart, mustigare färgtoner istället för 
de klara. 

• I inredning:
Installationer med flera lampor. T ex en tak-
lampa som hängs i taket tillsammans med två 
fönsterlampor. Eller flera taklampor på samma 
ställe i olika höjder.  

HÖSTFÄRG. Blått som 
allroundnyans har 
synts ett tag i inred-
ningstrenderna. Nu 
slår trenden igenom 
också på armaturer. 
Winner och Fold. 
By Rydéns.

Uttryck din 
personlighet 
genom att välja 
rätt lampa

Syna Led-lampan i butiken 
Det finns snyggt ledljus.
Och det finns riktigt ruggigt.
Det finns snygga lampor.
Och sådana som är fula när de lyser.
Det finns hög kvalitet.
Och låg.

säger Annelie Rydén Wik på By Rydéns. 
Trendfärgen blått kom för något år sen 
och den syns nu alltmer i all inredning. 

SMYCKEN. Designade detaljer som överraskar och 
tillför ägaren något ligger i tiden. Som ett etui i 
lampfoten eller en örnklo. Örn. Watt&Veke.

GårdVilla&

Servett Lerum

Ät gott. Lev gott.

Mer av
det goda!

Handla för minst 500 kronor så bjuder vi på 50 kronor i rabatt. 
Unna dig lite mer av livets goda.

ICA SERVETT, ALMEKÄRRSVÄGEN 1, LERUM. ÖPPET ALLA DAGAR 08.00 –  21.00.

I vår butik hittar du alltid spännande nyheter, exotiska 
alternativ och noggrant utvalda produkter och råvaror 
– vår målsättning är att erbjuda Lerums bredaste 
sortiment av ekologiskt och närproducerat. Till oss åker 
du inte nödvändigtvis för att storhandla – hit kommer 
du för att godhandla.

H Ä R L I G A  C H A R K U T E R I E R 
M E D  H Ö G S TA  K VA L I T É .  M A R J A 
O C H  H E N N E S  S P E C I A L I S T E R 
I  C H A R K E N  T I P S A R  B Å D E 
O M  L O K A L A  O C H  G L O B A L A 
G O D S A K E R . 

50 KRONOR RABATT VID KÖP ÖVER 500 KR

TAG  MED  KUPO N GEN 
O CH  LÄMN A  V ID  KASSAN.
ERBJUD AN D ET  GÄLLER 
H ELA  N OVEMBER  2016 .

ICA  SERVETT, 
ALMEKÄRRSVÄGEN  1 , 
LERUM.  Ö PPET  ALLA 
D AGAR  08 .00  –  21 .00 .

DENNA  VÄRDEKUPONG 
BERÄTT IGAR  T I LL 
RABATT  PÅ  FEMT IO 
KRONOR  V ID  KÖP  FÖR 
M INST  500  KRONOR .
 
ÄT  GOTT, LEV  GOTT.
OCH  UNNA  D IG  L I TE 
MER  AV  L I VETS  GODA .

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!

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

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

Höstens 
nyheter 
från

nu i butiken!

Bredaste sortimentet av RICE i Skaraborg!

Mariestadsv. 29, Tibro
Tel.0504-100 12

Följ oss på 
Facebook
och Instagram



Skapa fint hemma av 
höstens vissna elegans

Inredningen hos familjen Nilsson är 
aningen industriellt rå. Fast mjuk på 
samma gång, färgstark och med 

textilier som talar. Och precis där i 
kontrasten händer det.
– Jag tänker alltid motsatser när det gäller 
inredning och skapande, säger Maria Nils-
son blomsterdekoratör och inredare. Det 
blir en så skön känsla att blanda en sliten 
betongyta med guld eller fina tavlor. Det 
som inte är så perfekt känns riktigt bra.
Och rejält ska det vara tycker Maria. Vare 
sig det handlar om inredning eller växter.
– Växter är inredning. De tillför liv till ett 
rum och gör folk glada.
Marias egen gröna favoritkrukväxt in-
omhus är den silverbladsfärgade Mount 
Everest Scenecio.
– Satsa på några rejält stora växter som tål 
att torka ut en aning. Du sätter du stilen i 
rummet direkt och fixar samtidigt att skö-
ta dem. Monstera, Aloevera eller Kaktusar 
exempelvis. 
Säsongsfixet gör du sen med det som finns 
hemma. Ute eller inne. Kanske adderat 
med något köpt.
– Chili, pumpor, lök – det som går att äta 
är superfint i installationer. Tänk rejält 
också här. Och kontraster i material, fär-
ger, former och uttryck.
Du väljer själv hur avancerad du vill bli. 
– Ett stort monsterablad i en glasvas, en 
ensam ros med bara kronbladen synli-
ga, kottar, mossa, bär lite snyggt utlagda 
på en bricka eller fat. Och kanske några 
halvvissna växter från trädgården. Mer 
avancerat behöver det inte vara.
Men stämning skapar det. Samtidigt som 
du får utlopp för din skaparglädje.
– Man mår så bra av att gå in i den 
kreativa kraften. Att få släppa allt annat 
en stund. Och resultatet blir ett mysigare 
hem. 

Maria Nilsson tycker inte att hösten är 
särskilt trist. Tvärtom. Nu är tiden för 
härlig färgexplosion. Nyfiket beger 
hon sig ut för att kreativt ta hand om 
alla spännande material. Och skapa 
kontraster.

TExT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors

VÄLKOMMEN UT OCKSÅ. Maria har höststylat trädgårdsbordet med fruktfat, ljung, gräs och alunrot. 
Lampskärmsstommen är mossklädd för att ge rumseffekt.

•  Gör installationer. Blir livfullt och går att förändra. 
• Tänk kontraster. När det gäller i material, färger, former och uttryck. 
•  Våga vara asymmetrisk. Det icke-perfekta blir rätt.
•  Utgå från något rejält. Som en bräda.
•  Håll det enkelt. Låt mellanrummen få utrymme. 
•  Använd trädgårdsväxter. Rönnbär, nypon, kärleksört, grenar, vildvin, gräs, kastanjer.
•  Använd skogen. Mossa, kottar, grenar, gräs.
•  Använd det ätbara. Äpplen, chili, pumpor, tomater, lök, potatis, majskolvar, rotfrukter.
•  Använd det köpta. Det lilla extra. Ett vackert blad, någon nejlika, en ros. 
•  Bra-ha-material: Oasis, en bra kransstomme, sekatör, ståltråd, ett guldfat, en glasvas.
•  Duka upp utomhus. Gör en välkomnande installation på trädgårdsbordet.
•  Byt plats på växterna. Från ett fönster till ett annat. Ger inredningseffekt direkt.
•  Låt hela snittblomman synas. Blommans stjälk är lika vacker som kronbladen.

Så här inreder du med växter

I PUMPAN. Gräv ur och 
sätt i en oasis. Blanda 
snittblommor och 
vildvuxet.

REJÄLT. – Jag inreder med stora tag. Rejäla glasva-
ser med ett stort blad i. Få grönväxter men sådana 
med storlek. Och gärna levande ljus, säger Maria.

ENKELT. Färdig krans-
stomme underlättar. 
Häng upp eller lägg på 
bord ute.

Namn: Maria Nilsson.
Jobb: Blomsterdekoratör och inre-
dare på Floristverkstan.nu.
Brinner för: Lite modigare inred-
ning. Måla om bordet istället för att 
byta duk.
Köper gärna: Second hand att 
förändra.
Inredningsknep: Växter och installa-
tioner.
Följer: Årstiderna och några inred-
ningsbloggar.
Stil hemma: Rå lite industriell med 
mycket inslag av färg. Kontraster 
och inte perfekt.

På besök hos experten

”Höst är 
mustig mat, 
levande ljus 
och folk som 
kravlöst ses 
en stund” 

HÖSTSNYGGT. På marmorbrädan har Maria 
arrangerat växter och grönsaker. – Att utgå från en 
färgskala förenklar. Som rött och gult. Från mörkt 
till ljus.

BRA KÄNSLA. – Fixa 
helgfint hemma.

VÄLKOMMEN HEM. Finaste höstinstallationen möter 
upp innanför dörren i familjen Nilsson hem. – Ljus 
och höstfärger ger en så mysig känsla, säger Maria.
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Här är den gamla kakelugnens nya boning
Huset från 1879 saknade sina spisar. 
I flera rum finns tydliga spår efter ka-
kelugnar. I köket fanns rester från en 
bakugn. Och på vinden under taknock 
syntes skorstenar som frusit helt 
sönder på taket.

TExT Marie Pallhed 
FOTO Studio56photography     

För 12 år sedan flyttade familjen Nor-
berg ut på landet och in i det vackra 
gula huset från förr. Men någon 

kärlek vid första ögonkastet var det kanske 
inte direkt.
– Nja, vi tyckte huset passade oss och läget 
var fint men vi funderade ett tag. Och så 
gjorde vi som vi brukar – det som faller 
oss in.
Familjen flyttade in och började renovera 
allteftersom. Något som fortfarande pågår. 
Anna skrattar.
– Javisst, vi har ingen plan direkt utan tar 
tag i saker när vi känner för det. Just nu är 
det köket som renoveras, men vi kommer 
inte så långt. Det finns annat vi vill göra 
och gör istället.
 För något år sedan tog idén om en ka-
kelugn form. 
– Huset längtade efter sina eldstäder. Och 
vi ville myselda. Inte i någon modernare 
kamin utan i en spis som passar husets 
atmosfär. Så klart att tanken gick till att 
installera en kakelugn.

ANTIK. Nu mysledar familjen Norberg i den gamla kakelugnen från 1900-talets början som tagits ner i ett annat hus och murats upp igen med ny insida.

VEDSPIS. Några kompisar hade den gamla vedspi-
sen i källaren. Nu har den funnit sin plats i köket, 
fint inramad med murad kåpa och fundament.

Svårigheterna var flera.
– I vardagsrummet fanns inget fundament 
och vi visste inte heller om skorstenarna 
skulle gå att få i ordning. 
 Att mura kakelugn och kontrollera skor-
stenar är dock inget man gör själv. Till det 
fordras proffs.
– Av John på Josephsons kakelugnsmakeri 
fick vi veta att skorstenarna faktiskt skulle 
gå att återställa. Och att de är möjligt att 
mura ett nytt fundament för att kakelug-
nen ska stå stadigt.
 Idag står i vardagsrummet en antik ka-
kelugn från början av 1900-talet. Den har 
stått på annat ställe tidigare och har nu 
åter kommit till användning.
– Kakelugnens rektangulära form blev så 
otroligt bra längs med väggen. En rund 
hade inte alls passat. Och vi gillar verkli-

gen att den faktiskt är gammal. Fast med 
helt ny kropp innanför.
På taket ståtar två nymurade skorstenar 
med en dubbelmantlad metallslang ner till 
varje eldstad. 
– Det var bästa lösningen ur säkerhetssyn-
punkt. Och snygga blev de också.

Antika kakelugnar blir som nya på insidan
Kakelugnen upplever just nu en 
renässans. Särskilt de återbrukade an-
tika som varsamt plockats ner för att 
så småningom få en ny bostad. Och 
ett helt nytt värmesystem inuti.

För det som brukar hända är att den 
gamla kakelugnen döms ut för att den har 
läckage.
– Fin utanpå men trasig invändigt. Det 
gäller många gamla kakelugnar, säger 
kakelugnsmakare John Josephson. De har 
eldats hårt med sprickor i rökgångarna 
som följd. Och så sätter sotaren stopp för 
vidare eldning av brandsäkerhetsskäl.
Ett beslut som innebär att kakelugnen 
måste rivas och muras upp igen om den 
ska fortsätta fungera som värmekälla.
– Vanligast är att för hand mura ett 5-ka-
nalssystem av tegel och lera. Där trans-

porteras värmen upp och ner i gångarna. 
Teglet blir varmt och kakelugnen blir ett 
jätteelement. Värmen sitter i en hel dag.
 Kakelugnen ger långvarig värme. Men 
det ger inte alla vedeldade värmekällor.
– En öppen spis utan spiskassett håller 
inte värmen särskilt länge, 
medan en braskamin med 
täljsten fungerar lite liknande 
kakelugnen. 
Men tegel och täljsten är tunga 
material som fordrar ett fundament 
så att bjälklaget håller. 
Annat viktigt är förstås att få koll på be-
fintlig skorstens status. 
– Det finns flera sätt att åtgärda sprick-
or i skorstenen. Ett sätt är att täta med 
keramisk massa på väggarna i skorstenens 
olika rökkanaler. Det fungerar dock inte 

alltid. Skorstenen är ibland alltför 
ankommen. Lösningen kan istället vara 
att installera dubbelmantlad metallslang 
som går ner till varje eldstad i huset.
Lättast är att placera eldstaden i anslut- 
     ning till skorstenen. Men det går  
       också att via vågräta rör förlänga  
         skorstensanslutningen en kortare  
          sträcka. Den som ska installera en     
            eldstad ska göra en bygganmälan  
         till kommunen. För vissa åtgärder  
                           kan också bygglov krävas.

SMYCKE. – Antika kakelugnar 
passar i äldre hus men också bra 
som kontrast i riktigt moderna hem, 
säger John Josephson på 
Josephsonskakelugnsmakeri.com.

Huset på landet 
Familj: Anna, Björn, Oscar 13, Ebba 10.
Som flyttade in: För 12 år sedan.
Renoveringstänk: Det blir när det blir – alltså 
när andan faller på.
Uppvärmningslösning: Vattenburen värme 
från pelletspanna, pelletsförråd med automa-
tisk matning.
Mysvärmare: Antik kakelugn från tidigt 1900-
tal, gammal vedspis med nymurad kåpa.
På G: Kartongen med ytterligare en antik 
kakelugn, rund och för hörnet i gästrummet.NYGAMLA. – Visst blev skorstenarna snygga, säger 

Anna. Tidigare fanns inga skorstenar på taket, de
hade frusit sönder. Men under taknock fanns de 
kvar och gick att reparera. Så nu fungerar de 
perfekt.

GLASLUCKA. 
En kakelugn 
består av 5 
rökgångar. Där 
cirkulerar vär-
men och kak-
let värms upp. 
Kakelugnen 
fungerar som 
ett element 
utan synbar 
eld. Men med 
en glaslucka 
blir det möjligt 
att njuta av 
skenet.

”En gammal 

kakelugn har 

en särskild 

själ”

ELDA RÄTT. En kakelugn ska inte eldas för hårt. Anna, som myseldar, brukar låta det gå minst en timma 
innan hon lägger in en ny omgång ved igen. Huset har ju annan grundvärme via värme från pelletspanna.
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Förläng odlingskänslan genom att 
öka på antalet gröna växter i
omhus. Och alla behöver inte vara 
ätbara. Bara existensen av växter gör 
hemmet charmigare och mysigare.

TExT Marie Pallhed
FOTO Blomsterfrämjandet, Lina Arvidsson 

BLADMIx. Använd gröna växter som snitt. Knipsa 
av en murgröneranka och lägg i vatten. Ta ett 
blad från fönsterblomman och sätt i minsta vasen. 
Eller gruppera några olika minivaser med blad på 
bordet.

Innelivet blir mysigare med 
arrangerat grönt

Har du rejält med ljus i bostaden kan 
du placera krukväxter på golvet. 
Gärna flera stycken tillsammans i 

en korg eller i en vid balja. Och det behö-
ver inte enbart vara gröna växter. Väljer du 
också blommande så plocka upp en färg 
du redan har i rummet. Stora gröna växter 
a la 70-tal funkar också. Ger rummet 
aningen mjukare karaktär. Och sägs rena 
luften. Placera golvväxter nära fönster.
     Skapa ditt eget insynsskydd med en 
snygg bricka eller träram som du ställer i 
fönstret. Plocka fram det du har i krukväg 
och gör ditt personliga arrangemang på 
fönsterbrädan. Blanda material och höj-
der. Och gör plats för en ampel.

KÖKSODLING. Vanligast är kryddor. Men nu finns 
också inomhustomater i kruka.

     Bästa sättet att hålla sidobordet prylfritt 
är att göra ytan så fin att du undviker att 
lägga något där. Håll samman färgskalan 
på krukor eller vaser. Och tänk högt och 
lågt. Välj växter som funkar inne i rummet 
som murgröna eller ärtor på tråd. Låt 
murgrönan slingra iväg på oväntat sätt.
     Gröna växter blir snygga som snitt. 
Testa att placera slideranka, Muelenbeckia 
eller den coola svenskodlade nykomlingen 
Frizzle Sizzle i små flaskor. Eller nyp av 
några blad från de krukväxter du har. 
Och sätt i vas.

STYLA HÖSTEN. Ge dina gröna fingrar ny näring. Styr ditt kreativa sinne mot växter med eller utan blommor eller grönsaker på. Kolla allt nytt i butikerna och 
arrangera utan krav. Och njut av att vattna.

i samarbete med

Villaägarna SkaraborgVillaägarna vid Säveån

Förnya och 
förändra din 
trädgård
Tingshuset, centrum i Lerum: 
Onsdag 9/11, kl. 19.00.
Hillsalen, V:a Ringgatan i Alingsås: 
Torsdag 10/11, kl. 19.00.
Fika i pausen för både vuxna och barn. 
Föranmäl dig gärna på tel. 0302-318 33  
eller sekr@villaagarnasavean.se 
senast tisdagen den 8/11.
Föredragshållare: Karin Hvit från Hvits 
Trädgård och Klas Rubensson från 
Stenfirman Heda.

Karin Hvit, trädgårdsexpert:
Förnya din trädgård. Föredraget ger dig 
designtips på enkla förändringar i träd-
gården. Förslag på vilka växter som kan 
vara värda att behålla i trädgården. 

Hur man väljer Växter för att få en 
vacker och lättskött trädgård.
• Att välja växter till trädgården
Tycker du att det är svårt att välja bland 
alla växter på plantskolan? Har växterna 
som du köper svårt att överleva?  Detta 
föredrag ger massor med inspiration och 
kunskap om trädgårdsväxter och hur du 
kan välja för att få en vackrare och mer 
lättskött trädgård.
• Renovera din trädgård
Inspiration och idéer om hur man kan 
förvandla en äldre trädgård som fått 
växa fritt några år till en vacker oas. 

Villaägarna vid Säveån inbjuder 
alla Gård & Villas läsare
till "trädgårdskväll"

Du är inbjuden!
Vilka träd och buskar är värda att 
behålla?  Hur gör jag med kirskålen? 
Hur väljer jag stil på trädgården så att 
det passar till huset?

Klas Rubensson, sten och murexpert: 
Förändra din trädgård. Föredraget ger 
dig inspiration att våga bygga nivåer i 
trädgården och att använda sten på rätt 
sätt. Han visar också hur ni kan få ord-
ning på gångar, murar och uteplatsen.
• Stödmurar
När kan du ha nytta av en stödmur i träd-
gården? Hur anlägger man en stödmur 
och vad bör du tänka på. Tips och idéer.

Hjärtligt välkommen!

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
Kundcenterchef i Alingsås
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LOKALT. Intressant design är alltid kul och ofta en bra investering. Det här bordet kostade en femtiolapp 
på loppis. Det är gjort 1955 i Tibro och designern Albert Larsson döpte det till ”Bord på burk”. Normalpris i 
antikhandeln ligger på mellan 1 500 och 2 000 kr idag.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

Loppiskulturen har i miljömedvetan-
dets tidevarv fått högre status än den 
hade tidigare. Att återanvända istället 

för att slänga är bra både för miljön och 
plånboken. Ibland riktigt bra för den sena-
re, vilket det finns många exempel på. 
 För den som är på jakt efter prisfynd 
gäller det framför allt att vara påläst och 
känna de designers eller stilar som fått 
genklang. På mässor går det sällan att göra 
sådana fynd eftersom proffshandlare bru-
kar göra sina köpräder redan innan den 
vanliga publiken släpps in. Kan handlarna 
sina saker är det snabbt rensat bland de 
riktiga fynden, så på sådana evenemang 
handlar det mer om att hitta något för den 
egna smaken. 
 Det är på traditionella loppisar som de 
riktiga fynden går att göra för vanliga 
besökare och som så ofta annars gäller det 
då att vara morgonpigg och ha ett säkert 
öga för att vara först på bytet. Och att 
pruta i alla lägen förstås! Här kommer lite 
blandade fynd från denna sfär.

Fynd-
platsen 
framför 
andra - 
LOPPIS!
Prylmässor i all ära, men det är på 
loppisar som de riktiga fynden kan 
göras. Men - då gäller det att vara 
påläst eftersom det annars är lätt 
att överväldigas av utbudet. Fynd 
kan dessutom delas in i två kategorier, 
antingen som ekonomiska klipp, eller 
också det kanske viktigare, nämligen 
att hitta precis det man vill ha - eller 
inte visste att man ville ha förrän man 
såg det.

DESIGNAT. Det gäller att ha blicken med sig på 
loppis. Art Deco är alltid hett och priserna därefter. 
En stilren serveringsbricka i stål och glas betingade 
800 kr. Men - en närsynt titt visar att det var ett ka-
nonfynd eftersom designerns namn finns inpräglat 
- Christian Dior…

FÄRGKLICK. Sådana här bord hittar man ofta i bra skick på loppisar för några tior, så varför köpa nytt?

GLASDESIGN. Utbudet av porslin och glasprydnader 
i alla former brukar vara enormt på vanliga loppisar. 
Inte ens Rosenthal-figurer står speciellt högt i kurs 
längre, men på glasfronten finns det ibland riktiga 
fynd att göra om man känner till stilarna som utmärker 
glasbrukens främsta designers. Alternativt kan ju en 
vanlig glaspryl i glada färger pigga upp var som helst.

BÄRBART. En portfölj med äkta patina är aldrig fel. 
Just den här betingade 270 kr och har tidigare ägts 
av en viss herr Wallenberg. Det gav den lite extra 
tyngd, om man säger så.

UTVALT. En läderpall för femton spänn - kan det 
vara något? Ja, tyckte köparen. En likadan som 
fått rost på ena benet nobbades däremot trots att 
priset sänktes till en femma. En likadan gick strax 
efter på Bukowskis för 6 000 kr - för designen är ju 
Luxus.

NITLOTT. När priserna stiger vaknar även de mindre 
nogräknade som vill göra sig en hacka. Kopior 
dyker nämligen upp lite varstans när prislappen 
växer och det som kan verka fynd är i själva verket 
en nitlott. Som det här - ABBA gjorde en hyllnings-
platta till Stikkan Andersson exklusivt för hans 
födelsedag. 500 ex trycktes och priset på denna 
vinyl brukar landa runt 15 000 kr bland samlare. Så 
en femhundring verkade ju vara ett jättefynd! Men 
- en närmare analys visade att det är en nytillver-
kad piratkopia. Samma sak med en motsvarande 
som gjordes för Görel Hanser.

RENÄSSANS. Vinylskivor upplever just nu en stark 
återkomst. Priserna på grammofoner har därmed 
också vaknat till liv. Även på resegrammofoner som 
fungerar. Där får man idag räkna med att punga 
ut med mellan 500 och 1 000 kr. Vissa modeller är 
dessutom trevliga designelement och för en sådan 
här springer prislappen nu iväg mot 2 500 kr.

FYND. Golvlampan från Ateljé 
Lyktan var mycket väl värd de 
40 kronor den kostade på lop-
pis. Pris i handeln är 4 500 kr.
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Tidsbokning för däckbyte
följande dagar:

Lördagarna 12, 19 och 26 november
kl. 08.00 - 13.00

Ta kontroll över halkan
Kör med stil i vinter! Det börjar bli hög tid att byta ut 

sommardäcken mot vinterdäck. 
Dubbat eller odubbat?
Titta in till oss så ser vi gemensamt 
över vad du behöver . . .
Öppettider: måndag - fredag 7.00-17.00

Just nu!

Aluminiumfälg
för vinterdäck

14-17 tum

från 

650:-
DÄCKHOTELL

Du vet väl att vi kan förvara 
dina däck hos oss?

5 �rs Nybilsgaranti med fri k�rstr�cka • 5 �rs V�gassistans • 3 �rs Vagnskadegaranti
Priser �r av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan f�rekomma. Finansieringsf�rslag via 
Hyundai Finans: 3,33% r�nta, 36 m�n, 30% kontant eller inbytesbil, 41% restv�rde, eff. r�nta 5,30%. Br�nslef�rbrukning 
vid blandad k�rning: Tucson: 4,6-7,3 l/100km, CO2: 119-169 g/km. Santa Fe: 5,7-6,6 l/100km, CO2: 149-174 g/km.

264 900 KR

2 649 KR/MÅN

NU
FRÅN

ELLER 4
349 900 KR

3 499 KR/MÅN

NU
FRÅN

ELLER

VINTERPAKET
4WD OCH LJUSRAMP

PÅ KÖPET
(V�RDE 30 000 KR)

Hyundai Tucson och Santa Fe

Välkomna vintern i
en välutrustad SUV

■ Eluppv�rmd l�derratt
■ Eluppv�rmda s�ten fram/bak
■ �ppningsbart panoramatak
■ Backkamera

■ Automatisk fickparkering
■ Navigationssystem
■ Autobroms
■ Filh�llningsassistans

UTRUSTNINGSEXEMPEL

ÖPPETTIDER:
Bilförsäljning: Vardagar 09.30–18.00

Lördagar 10.00–15.00
Verkstad: Vardagar 07.00–17.00

Bolltorpsvägen 4  · 441 57 Alingsås · 0322-790 91 · 0322-790 66 · www.ingesbil.se
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Busbil på gång hos extremrenovera ren Christer

Hittills har en rad Cadillacs i spannet 
mellan 1959 och 1970 plockats 
ned i smådelar, totalrenoverats och 

återuppstått, varav fem i mint condition i 
yppersta klassen, under Christer Malms 
händer. Men inte den här gången.
– Det känns befriande efter alla original-
renoveringar att göra något sådant här, 
säger han.
Och "det här" är en äkta busbil - en 
racing-Cadillac hopplockad av delar han 

Bilentusiasterna kan nu förbereda sig 
på en rejäl överraskning från Christer 
Malm i Axvall. Han är ju känd som 
en extremrenoverare där precis allt 
ska vara perfekt originalskick - som 
när bilen på 60-talet lämnade mon-
teringsbandet i Detroit. Men hans 
senaste Cadillac-projekt är allt 
annat än det.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

VARDAGSBIL. Till bruksbil har Christer Malm nu skaffat sig en 500-håstars Cadillac Eldorado 1970 i exakt den färg han ville ha.– Jag var länge tveksam till den här 
modellen eftersom den är framhjulsdriven, berättar han.

RACERSTYLAD. Instrumenteringen har Christer gjort lite mer racebetonad. Klockan är ersatt med en var-
vräknare och mekaniska oljetryck-och temperaturmätare passade precis där radion suttit.

SIDOSPÅR. Inte riktigt Christer Malms vanliga stuk 
på sina renoveringsobjekt den här gången . . . .
– Men med nya fönster och nya gummilister kom-
mer den att bli riktigt trevlig att köra, lovar han.

HUVUDBRY. Kännarna 
lär klia sig i huvudet. 
Bakrampen är ju från 
1960 års modell och 
dessutom modifierad. 
Men bilen är ju en 61:a.BUSBILEN. – Nästan klar! Den här bus-varianten av 

Cadillac är inte precis Christers vanliga stil. Att få 
leka loss kändes befriande intygar han.

PÅ TUR. Det handlar inte längre bara om Cadillac i 
Christers verkstad. Här står en Pontiac på tur för att 
få ny tygsufflett.

MOTOR. Kraftkällan är 
originalmotorn, en 390 
som dock fått vassare 
kamaxlar och Tripower-
förgasare. – Men ventil-
huskåporna från en 429:a 
kommer nog att förbrylla 
en del!

haft liggande.
– Grunden är en Cadillac Series 62 från 
1961. Den har stått många år under ett 
träd i Pennsylvania. Modellen var på sin 
tid instegsmodellen till Cadillac med 

ORIGINAL. De gamla originalregplåtarna från USA som Christer tagit hem hamnar på verkstadsväggen. Här 
ses en del av dem. Vissa av bilarna blev som nya, andra har bara varit donatorer av delar.

knappt några options alls. Rutorna är 
handvevade och sätet ställdes in manuellt. 
Enda tilläggen på den här bilen var grön-
tonade rutor och värmeelement, berättar 
han.
 I det här projektet har han slängt ut allt 
vad original heter. Botten var upprostad 
och har ersatts med en friskare från en 
annan skrotad Cadillac. Fejkade luftgälar 
är monterade på skärmarna, bakljusram-
pen är från 1960 års modell och ett scoop 
pyntar motorhuven.
– De här L88-scoopen var väldigt popu-
lära på 70-talet, men det visade sig att de 
knappt finns att få tag på längre. Till slut 
lyckades jag hitta ett i England, berättar 
Christer Malm.
 Annars har han haft stor nytta av sitt lager 
av delar han sparat från de donatorbilar 
han plockat bitar från genom åren. Eller 
från sitt lager av "nya" reservdelar - allt-
så allt oanvända reservdelar som finns 
samlade på hans hyllor i originalaskarna 
från 60-talet.
– Genom åren har jag samlat på mig en 
hel del, bland annat som service åt mina 
kunder, berättar han.

 Inredningen blir en blandning av säten 
från 1967 års modell och paneler som 
han haft liggande, nu alla enhetligt 
svartfärgade. Där radion suttit finns nu 
oljetrycksmätare, tempmätare och andra 
instrument från ett 60-talskit inplockade.
– Och där klockan satt finns nu en var-
vräknare.
 Motorn är dock orginalspisen, en 390 ku-
biktums maskin som fått vassare kam och 
Tripower-förgasare från 1960. Allt försett 
med dubbelsidigt tvåtums avgassystem för 
det rätta mullret.
Inte speciellt mycket original alltså, och 
den trötta och solsvedda lacken med lite 
rostskyddsfärg här och där ska förbli som 
den är.
– Ja, den ser för djävlig ut. Men jag sätter 
i ny bakruta och nya sidorutor. Alla gum-
milister är också bytta, så trots sitt halvtas-
kiga yttre kommer den att bli en trevlig bil 
att sitta i och köra, lovar Christer.
 I grunden handlar det om återvinning på 
sin högsta nivå. I det här fallet hade han 
egentligen tänkt skrota bilen.
 – Sedan tänkte jag att jag kanske skulle 
göra i ordning och sälja den trots allt. 
Och så kom tanken att varför inte… Det 
skulle ju bli billigt att göra en busbil för jag 
hade ju redan så mycket överblivna delar 
liggande.
 Så blev det. Många kommer att bli 
överraskade - eller kanske rentav chock-
ade - när den presenteras på Powermeet i 
Vara den 29 oktober. Det här är ju mil från 
Christer Malms kända stil!
 För att få lite perspektiv så är Christer 
normalt sett minutiös i sina renoveringar. 
Genom åren har det blivit ett 20-tal priser 
för Best in show och liknande för hans 
återskapade klenoder.
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För drygt ett år sedan stod tävling åter 
på dagordningen för Anders, men då 
handlade det om helt andra grenar. 

Närmare bestämt i tv-programmet Mäs-
tarnas Mästare där han hängde i nästan till 
finalen. Trava stenar var inte hans gren, 
så där fick han se sig utslagen av hock-
eylegenden Peter ”Foppa” Forsberg och 
kickboxaren Caroline Ek. Men Anders 
blev ändå kändis på kuppen eftersom 
programmet följdes av dryga 2,3 miljoner 
tittare.
 Inte lär han ha blivit mindre folkkär efter 
sitt senaste program som gjordes av en 
annan Mästar-deltagare som blev pro-
gramledare - ”I huvudet på Gunde Svan”. 
Där kunde tittarna bland annat få uppleva 
hur Anders karriär - och liv - nästan tog 
slut under en träning i Finland för elva år 
sedan.
– Egentligen skulle det inte kunna hända, 
men vi var två förare som kom från varsitt 
håll på våra motorcyklar och fron-
talkrockade i hög fart. 

Enduroföraren Anders Eriksson i Tibro 
har sju VM-medaljer i sin samling och 
har vunnit drivor av tävlingar genom 
åren. Nu lär han ut knepen för att nå 
mc-toppen och varvar det med att 
delta i olika tv-program. Hans sambo 
Karolina Matesa är nu den som reser 
istället - som internationell domare i 
konståkning.

TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

FÖR FLERA. Många dagar ute på vägarna har det 
blivit genom åren. När familjen växte fick även 
husvagnen bli större och den fyller nästan hela 
garageuppfarten då den inte är parkerad för 
vinterförvaring.

VATTENSKADA. Köket är familjens samlingspunkt och är det ställe Karolina trivs bäst med att jobba.– Men 
renoveringen kom snabbare än vi hade tänkt oss.

Nu är det Sherco istället för Husqvarna som gäller - och inget tävlingsstall som servar maskinerna. Det har 
gjort garaget lite trångt.– Så en maskinhall skulle inte vara dumt att ha…

DREAMTEAM. Anders Eriksson och Karolina Matesa har hängt ihop som par och team sedan gymnasietiden. Nu när Anders lagt tävlandet på hyllan kan han ge 
Karolina stöttning tillbaka i hennes karriär.

Enduro-legendar och tv-profil  trivs med tillvaron

MASKINKOLL. Även om tävlandet är över har 
Anders minutiös koll på sina maskiner. En säsong 
vann han VM efter sex deltävlingar med bara sex 
hundradels sekunds marginal! – Då skulle det ha 
känts surt att komma tvåa! Allt måste vara i topp-
trim och hålla hela vägen.

 Det var inte mycket som var helt på An-
ders vänstersida efter den smällen. 
– Men doktorn som lappade ihop mig 
sade att ”Du bestämmer hur bra du vill 
bli”.
 Det var Karolina som sedan fick styra 
hans rehabilitering på rätt sätt. Att köra på 
som vanligt med stenhård fys- och uthål-
lighetsträning var det ju inte tal om nu. 
– Men med hennes hjälp gick det och efter 
ett år var jag tillbaka och tävlade igen.
 Karolina träffade han redan på gymna-
sietiden och de har hängt ihop som både 
ett par och ett team sedan dess. Anders 
kunde fokusera på tävlandet och Karolina 
skötte det administrativa, sponsorkon-
trakt, hemsida och bokföring med mera.

– Som fabriksförare åt Husqvarna behöv-
de jag heller inte tänka så mycket på att 
meka. Det skötte tävlingsstallet.
 Anders började tävla 1990 och hade 
proffskontrakt mellan 1996 och 2009. Det 
blev många resdagar - omkring 200 om 
året, så hemmet utgjordes då ofta av en 
husvagn.
– Men 1990 köpte vi en villa här i Tibro 
och det var härligt att få ett riktigt hem - 
även om det väl mest var Katarinas föräld-
rar som fick sköta huset när vi var ute på 
tävlingsresorna.
När det sedan kom barn in i bilden blev 
en riktig bostad än viktigare - även om 
husvagnen byttes till en modell bautastor.
– Tea är åtta år nu och William snart tre, så det känns bra att ha en fast punkt i 

tillvaron.
 Men det har ju sina sidor att köpa en 
60-talskåk. Det blev renovering mellan 
varven. Ny tvättstuga och badrum till att 
börja med.
– Och lite ofrivilligt ett nytt kök… Vi hade 
haft en rörmokare här som röjde upp i 
röran i pannrummet och drog allting nytt 
i samband med stambyte. När så vattnet 
släpptes på började vattnet forsa från 
kökstaket!
Tidigare ägaren hade roat sig med att 
dra vattenledningar efter eget huvud för 
att skapa en lägenhet på andravåningen. 
Rören var pluggade, men när allt gjordes 
om så var det liksom upp till bevis för 
hempulandet och det höll inte måttet. 
Det var bara att riva ut golv och skåp och 
snabbstarta en köksrenovering efter att 
torkfläktarna gjort sitt.
– Tyvärr. Ett nytt kök är ju en stor inves-
tering och det vill man gärna sitta och 

grunna och planera tillsammans för. Men 
det blev trots allt rätt bra ändå till slut.
 Anders har nu slutat sin aktiva karriär 
som odödlig inom enduro-sporten och 
försörjer sig nu med att hålla utbildningar 
och kurser runt om i landet. Därmed har 
han också fått börja meka mer själv och 

det rymliga garaget börjar bli trångt. Nu 
kör han det franska mc-märket Sherco 
som så sent som 2003 började tillverka 
endurohojar.
– Men de har lång erfaret när det gäller 
trialmaskiner, så de kan det här. Det är en 
mindre fabrik med snabba beslutsvägar 
och det passar mig bra.
 Med tävlingskarriären på hyllan blir det 
mer tid hemma. Det har givit Karolina 
mer möjlighet lägga tid på sin karriär som 
internationell domare i konståkning.
– Hon har ju stöttat mig i alla år, så det 
känns skönt att kunna ge stöttning tillbaka 
nu!
Tillsammans drömmer de om att i framti-
den få sätta nyckeln i ett nytt hus.
– Nära centrum för barnens skull, men 
ändå på landet. Med stort garage - nästan 
en maskinhall - och en mc-paddock där 
man kan köra utan att störa grannarna. 
Vi får se hur det blir.
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Audi Vorsprung durch Technik

Lägg till Alpinpaketet för 19.900 kr:

» Parkeringsvärmare » Dragkrok

» LED-strålkastare med dynamisk blinkers bak

» Lastrumsmatta & lasthållare
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 Just nu ingår: 

» 7-vxl S tronic » Aluminiumfälgar 18” » Xenon plus

» Sportstolar » Parkeringssensorer fram och bak

 Audi A6 Avant 2.0 TDI 190 hk 
quattro S line edition

Företagsnetto från

Förmånsvärde från 2.658 kr/mån.

368.000 kr*

Audi A6 
Avant
Älska vintern  
med quattro®


