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Maria och Alexander valde 
passiv teknik i sitt aktiva 
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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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Nu har vi genomfört en trevlig träd-
gårdskväll den 9 november i Lerum 
och den 10 november i Alingsås. Före-
dragshållarna var Karin Hvit från Hvits 
Trädgård och Clas Rubensson från Heda 
sten. Det blev mycket frågor om hur man 
bygger stödmurar och renoverar trädgår-
dar.
Intresset om att förnya och sätta en per-
sonlig prägel på sin tomt är stor så ämnet 
lär åtrerkomma med fler trädgårdskvällar 
till våren. 
Själv är jag naturligtvis villaägare, men det 
kom sent i livet. Bodde inne i Göteborg 
när vi beslutade att komma ut ur stan. Var 
vi ville bo visste vi inte så det var bara att 
åka runt och leta efter tomter. Så småning-
om fann vi en vacker tomt med en liten 
sommarstuga på utanför Gråbo. 2006 köp-

te vi tomten, lät riva sommarstugan och 
byggde där ett nytt hus. Ett enplanshus. 
Man blir ju inte yngre så några trappor i 
huset ville vi inte ha. Huset vi valde var ett 
Eksjöhus som gick att förändra exakt som 
vi önskade oss. År 2007 flyttade vi in. Då 
tänkte vi inte på själva tomten. Den såg ut 
som efter ett mindre krig. Att fixa den bor-
de inte ta så lång tid, trodde vi stadsbor. 
Nu år 2016 är den fortfarande inte färdig. 
Men det kanske är det som är tjusningen 
med en tomt. Det kommer alltid nya idéer. 
Kommer den att bli klar nästa år? 
Föreningen planerar nu för olika aktivite-
ter att genomföra under 2017. Den stora 
aktiviteten är vår egen Villaägarmässa. 
Om allt går som planerat vet vi i decem-
ber. Naturligtvis kommer det också fler 
trädgårdskvällar med olika 

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

Boekonomen ger dig 
bästa och sämsta bank
Ålandsbanken erbjuder lägst ränta på 1,33 
%. Danske Bank 1,47 % och Skandia 1,49 
%. I botten, med högst räntor, har vi Han-
delsbanken, Länsförsäkringar och Nordea. 
Jumbobanken Handelsbanken ökar räntan 
till 1,66 % i oktober. De fyra bankdrakarna 
på utlåningssidan - Swedbank, Handels-
banken, Nordea och SEB - tjänar just nu 
enorma pengar på det så kallade "ränte-
nettot". De två största drakarna, Swedbank 
och Handelsbanken, har de senaste tre 
månaderna tjänat 13 miljarder kr på lån, 
vilket är en astronomisk summa. Var aktiv 
i valet av bank - det är inte så svårt att 
byta som man kanske tror, hälsar Håkan 
Larsson boekonom på Villaägarna.

Villaägarna vid Säveån

föredragshållare.
 Vi jobbar nu också mycket med att få in 
olika nya företag som vill lämna rabatter 
till våra medlemmar. De vi redan har finns 
på vår hemsida.www.villaagarna.se/savean
Om du inte redan är medlem så gå in på 
vår hemsida och registrera 
dig så kan du ta del av 
alla våra förmåner 
och rabatter.

Vi ses!

Trädgårdskvällarna inspirerade oss villaägare
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Halka och snö på tomten?
Som fastighetsägare har du aldrig rätt att 
forsla ut snö från din egen tomt eller infart 
till gatumarken. Om du skottar ned snö 
eller is och den hamnar på gatan har du 
skyldighet att forsla bort den. Om halka 
uppstått efter bortforslingen är du även 
skyldig att sanda. 
Om du som husägare låter bli att forsla 
bort det som du skottat ned, 
eller att sanda vid behov, 
bör kommunen istället 
ta hand om det.
Kommunen kan inte 
undgå ansvaret mot 
trafikanterna bara för att snön eller isen 
kommer från en grannfastighet. Kostna-
derna som kommunen får i samband med 
detta kan krävas tillbaka från dig som  
husägare. Källa: Villaägarna.

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!

I år dansas julen in med 
Fanny och Alexander

Och är det inte Carl Larsson som 
inspirerar så är det Fanny och 
Alexander.

– I stylingen var det lätt att tänka sig Ewa 
Frölings karaktär Emelie, med en creme-
färgad plisserad blus, en vid svart maxi-
kjol med genombruten spets och ett bälte 
knutet i midjan, säger Christopher Bastin, 
Kreativ chef på INDISKA.
 Också på IKEA härrör jultrenden från 
tiden från förr. Fast ur enklare slag med 
allmoge från slutet av 1800-talet. Där 
framhävs det äkta och naturliga med hjälp 
av material som garn, ull, läder, linne, filt 
och trä. Färgskalan är svart, grått, vitt med 
inslag av rött och silver.

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Jultrender slår sällan igenom fullt ut. 
Men i år har trendmakarna tagit det 
säkra före det osäkra och lagt fokus 
på känslan av svensk jul vid sekel-
skiftet. 

 – För mig handlar julen om mina nära 
och kära. Det är då man har tid att umgås, 
äta tillsammans och ha roligt ihop. När jag 
dekorerar hemma föredrar jag naturfärger 

TRADITIONELLT. Med 
inspiration hämtat från 
svenskt allmoge slutet 
1800-tal.

JULSTÄMNING. Mycket fokus i den moderna 
jultrenden ligger på vitt och grått tillsammans med 
rött och metaller som guld och aningen silver. Med 
fördel går alla stilar att mixa till sin egen personliga.
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TExT Marie Pallhed

Riktigt mycket mer 
julinspiration finns på 
www.gardochvilla.se. 
Välkommen att klicka in! 

FOLKLORE. Julen 
inspireras i år av såväl 
Carl Larsson som Fanny 
och Alexander. I denna 
stämningsskapande 
dukning är färgska-
lan klassiskt ljus som 
kontrast till de röda 
kurbitsinspirerade 
blommorna.

så att jag kan ha det kvar hela vintern. 
Jag vill kunna bevara känslan länge, säger 
Karin Gustavsson, kreativ ledare, IKEA of 
Sweden.
Mio planerar riktigt safe inför julen 2016 
och skapar tre trendspår utifrån tanken att 
allt går att mixa till en personlig stil. Färg-
mässigt verkar trendmakarna dock vara 
överens. Grått får ta plats i år vid sidan av 
det traditionellt röda i juldekorationerna. 
Tillsammans med guld och silver. 
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HYR DINA 
BYGGMASKINER!

ALINGSÅS 

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

JUST NU! 
30% på gällande  

prislista.  
OBS! Gäller endast  
Ramirent Alingsås

Göteborgsvägen 10
Tel 0322-744 80

Välkommen önskar Samuel Käll 
Kundcenterchef 
i Alingsås

Öppettider: måndag-fredag kl. 06.45 - 16.00 
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STILRENT

”Det är precis som på Downton Abbey!” 
Många som går en guidad visning på 
Tjolöholms Slott associerar till den popu-
lära tv-serien. Och visst finns det paral-
leller. Såväl i de vackra salongerna som 
i tiden då Familjen Dickson och Bonde 
hade sina glansdagar. I 2017 års stora ut-
ställning, ”Dräkter från Downton”, skild-
ras hur det var att leva på ett stort gods i 
början av 1900-talet, både som herrskap 
och som tjänstefolk. Här visas kläder 
burna av alla de tongivande karaktärerna 
i tv-serien, från husfrun mrs Hughes till 
änkegrevinnan Grantham. Pågår på Tjolö-
holms slott 28 januari-1 oktober 2017.

Vackra dräkter från Down-
town visas på slottet

DOWNTOWN ABBEY. Se kläderna från serien på 
Tjolöholms slott nästa år.

Fint    Tre

MADONNA. II karmstol - 
tärnsjöläder, lackat bokstativ 

av David Ericsson för 
Gärsnäs år 2015.

Nu får Joy 94 år sitt ge-
nombrott som designer
På 50-talet tog textildesignern Joy 
Zandén båten över till Amerika. 
Hon ville visa sina mönster för 
textilföretag på Manhattan.

Hon hade en stor tung portfölj med sig 
som innehöll alla hennes fina mönster. 
Med lite naivt självförtroende stegade hon 
ut i verkligheten. Och fick inte ett enda 
mönster sålt. Det tog henne så hårt att hon 
helt enkelt la av. 
Joy var 60 år före sin tid. Nu – 94 år gam-
mal får hon sitt genombrott som designer 
när Sandberg Tapeter tagit upp hennes 

mönster i kollektionen Signatur. 
– Detta med tapeter blev en överraskning 
för mig, säger hon. Trenden har vänt. Så 
efter många, många år har dessa mönster 
plötsligen vaknat upp till liv. Och tillta-
lat den moderna människan. Jag är helt 
överväldigad.  
I kollektionen Signatur återfinns fyra 
kvinnliga konstnärer: Dagmar Lodén, 
Ylva Källström-Eklund, Lillo Wikstrand 
och Joy Zandén som alla lyfter det lekful-
la, moderna och grafiska i mönster från 
en tid då skandinavisk design var bäst i 
världen. Aldrig tidigare utgivna som tapet.

ÄNTLIGEN. Joys 50-talsmönster finns i tapetkol-
lektionen Signatur. I den ingår tre mönster av Joy: 
Särö, Fredsfåglar och Hella.

DK3-ROYAL. Hyllsystem 3 - valnöt, 
mässing av Poul Cadovius för dk3 år 1948.

BALL CLOCK. 
Väggklocka – 
av George 
Nelson för 
Vitra Ball.

8 års Batterigaranti • 5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti 
Bränsleförbrukning IONIQ hybrid vid blandad körning: 3.4-3.9 l/km, CO2: 79–92 g/km. Förmånsvärde, netto beräknat med 50% marginalskatt.

@HyundaiSverige   |   #hyundaisverige

Premiär för nya 
Hyundai IONIQ hybrid.

Därför hyllas IONIQ
• Fantastisk körupplevelse
• Klassledande utrymme
• Klassledande batteriteknik
• Prisvinnande design
• Bäst prestanda
• Bästa garantipaketet
• Moderna uppkopplingsmöjligheter

från 249 900 kr

Förmånsvärde 1 354 kr

Helgen 26-27 november lanserar vi Hyundai IONIQ - tre elektri fierade 
bilar i ett koncept. Först ut är hybriden, därefter elbilen och laddhybriden. 
Alla med klass ledande egenskaper. Läs mer på hyundai.se.

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

8 års Batterigaranti • 5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti 
Bränsleförbrukning IONIQ hybrid vid blandad körning: 3.4-3.9 l/km, CO2: 79–92 g/km. Förmånsvärde, netto beräknat med 50% marginalskatt. @HyundaiSverige   |   #hyundaisverige
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ÖPPET
HUS-HELG!26-27 NOVEMBER

Lör 10-15
Sön 11-15
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Fjällmans begravning är ett familjeföretag med erfarenhet ända sedan 1932. 
I tre generationer har Fjällmans stöttat andra i stort och smått.

Tack vare våra egna florister och jurister kan vi arbeta omtänksamt över hela Lerum.
Vi ombesörjer transporter och hantering i särskilt

anpassade bilar i Lerum och Alingsås.

Vår kunskap – Din trygghet

Stationsvägen 14, Lerum (mittemot Lerums station)

Öppet: 8.00–16.30. Telefon: 0302-106 90
www.fjallmans.se

Bouppteckning, testamente, arvskifte,
samboavtal, bodelning mm.

Petra
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KRAV för ett himla liv om 
den goda maten
■  Tillsammans med andra aktörer inom 
ekorörelsen kommer KRAV att föra ett 
himla liv om framtidens matproduktion. 
Med kampanjen ”För ett himla liv”, lyfter 
KRAV fram ett grundläggande värdering-
ar som är viktiga för samhället i stort och 
för att god mat ska bli till.
– Vi vill berätta mer om varför det är 
viktigt hur maten tillverkas. God mat görs 
på goda värderingar. Och de värdering-
ar som driver KRAV är värderingar vi 

behöver mer av i samhället i stort. Med 
kampanjen För ett himla liv vill vi skapa 
engagemang kring mångfald, öppenhet, 
omtanke, respekt och mod, samtidigt som 
vi vill uppmuntra fler att engagera sig för 
dessa grundläggande värderingar, säger 
Katarina Wolf, marknadschef på KRAV.
Först ut är temat mångfald, där inte minst 
KRAV-bönderna bidrar till ökad biologisk 
mångfald genom att inte tillåta kemiska 
bekämpningsmedel.

LOHAS. 38 % av Sveriges befolkning vill handla 
hållbart och är vetgiriga.

■  I 8 av 10 svenska par är det nästan alltid 
samma person som kör och oftast är det 
mannen. Endast 17 % av svenskarna delar 
helt lika på körandet. Ett mer jämställt 
körmönster skulle öka trafiksäkerheten 
och därför startas nu folkbildningskam-
panjen Dela Ratten. Statistik visar att 

Dåligt med jämställd-
het i bilarna på vägen

kvinnor i genomsnitt orsakar färre olyckor 
i trafiken än män. – Ett mer jämlikt kör-
mönster kan även bidra till trafiksäkerhet 
på andra sätt. Om förarna växlar ratten 
oftare får båda parter mer körtid och blir 
mer erfarna förare, säger Marie Nordén, 
generalsekreterare för NTF. Undersök-
ningen har genomförts av SIFO.

DELARATTEN.SE. Kampanj från Ford, NTF, MHF, 
MRF, IF, Folksam och Hertz.

■  Bruk är en ny färgstark kollektion 
skapad av Kosta Boda i Småland. De-
signern Anna Ehrner har inspirerats av 
naturen och förenat funktion och form i 
designen.  – Bruk är till för att användas, 
till för att mixa och matcha, till för att 
diskas i maskin. Bruk är helt enkelt form 
och funktion med färgstark elegans, säger 
hon. Anna Ehrner är en experimentell och 
sparsmakad designer. Hennes formspråk 
är enkelt men kraftfullt och med ett 
sparsamt användande av färger uppnår 
hon stor färgprakt. Bruk är producerad för 
vardagsbruk och är mikrovågsugn säker, 
stapelbar och kan innehålla både varmt 
och kallt.

Elegant formgivet för 
att bruka i vardagen

VARDAGSGLAS. Kollektion formgiven för att funka 
varje dag, året runt.

– Vi hoppas att kampanjen kommer att 
uppmuntra människor att höja sina röster 
och driva på för en hållbar matproduk-
tion. Då uppmuntrar vi också till att välja 
KRAV i butik.

■  Många bollar i luften funkar inte effek-
tivt. 
– Nej, multitasking existerar inte. Det är 
bara väldigt snabba skiften mellan olika 
uppgifter; skiften som tar väldigt mycket 
energi från oss. Fokusera istället på en sak 
i taget och lägg märke till effekterna, säger 
Oskar Henrikson, leg psykolog.
Med dagens alla störningsmoment tappar 
vi i snitt koncentrationen var 15:e minut. 
Resultatet blir att vi skjuter upp arbets-
uppgifter. Var 5:e svensk lider av kroniskt 
uppskjutarbeteende. Appen Supertimmen 
hjälper dig att blockera notiser och andra 
störningsmoment så att du kan arbeta 
fokuserat i en timme.

App hjälper dig fokusera 
och få saker gjorda

STÖR EJ. Fokuserat arbete gör att du får mer gjort 
och känner dig nöjd.

Vedförbrukningen i 
Sverige är kolossalt stor

■  I Sverige värms 20-25 % av villorna med 
ved som den huvudsakliga energikällan. 
Totals svarar alla biobränslen (ved, pellets, 
flis och spån) för nästan 40 % av upp-
värmning och varmvatten i villor. Årsför-
brukningen av ved ligger på 3,0 miljoner 
ton, därav ca 0,3 miljoner ton till fritids-
hus. I snitt förbrukar varje svensk 315 kg 
ved. Det är en av världens högsta för-
brukningar i förhållande till folkmängd. 
Med en vedstapel som är 1 meter hög 
och med ved som är 30 centimeter lång 
skulle förbrukningen motsvara en stapel 
som sträcker sig 3 kvarts varv runt jorden. 
Källa boken Ved av Lars Mytting.

FORNNORDISKA. Själva ordet ved kommer från 
ordet viðr som betyder skog.

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.

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.

SÖTEBRÖD, MATBRÖD ELLER 
FRUKOSTBRÖD?  
MAGNUS OCH SPECIALISTERNA  
I  BRÖDBUTIKEN HAR ALLTID NYBAKADE 
GODSAKER FÖR ALLA TILLFÄLLEN!

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

50
50 KRONOR RABATT VID KÖP ÖVER 500 KR

TAG MED KUPONGEN 
OCH LÄMNA VID 
KASSAN.
ERBJUDANDET GÄLLER 
HELA DECEMBER 2016.
ICA SERVETT, 
ALMEKÄRRSVÄGEN 1, 
LERUM. ÖPPET ALLA 
DAGAR 08.00 – 21.00.

DENNA VÄRDEKUPONG 
BERÄTTIGAR TILL 
RABATT PÅ FEMTIO 
KRONOR VID KÖP FÖR 
MINST 500 KRONOR.
 
ÄT GOTT,  LEV GOTT.
OCH UNNA DIG LITE 
MER AV LIVETS GODA.

MASKIN AB Fredsgatan 1
521 41 Falköping
Tel: 0515 - 77 78 00  
E-post: gj@gjmaskin.se
www.gjmaskin.se

Passa På  
innan Vintern  

slår till!

SnöSlunga  
St 121E

6.900:-
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga St 224

12.600:-  
rek. ca . pris inkl. moms

SnöSlunga 
St 324P

24.500:-  
rek. ca . pris inkl. moms

Starka SnöSlungor
för Små och Stora ytor

hörsel-
skydd med 

Fm-radio ingår 
Vid köP aV 

snöslunga
Värde 900:- 
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Adventsstakar, levande ljus och 
stjärnor förvandlar december till en 
ljusfest. Julrött på textilier och pynt 
värmer upp det vardagliga grådaskigt 
tråkiga. Och doften av gran och hya-
cint fulländar magin.

Så förhåller sig Hannu Sarenström 
till den mörkaste av årstider – den 
runt advent och jul. Han gör allt för 

att fixa det magiska julfirandet. 
– Från slutet av november börjar magin 
och advent är så tillåtande. Här finns ut-
rymme för riktigt mycket på en gång utan 
krav på sparsmakat. Jag går verkligen all 
in med stor glädje. 
 Och även om vardagslivet rullar på som 
vanligt finns alla chanser att njuta av mat, 
doftande blommor, stearinljus och gran-
ris. För just det handlar Hannus jul om 
– att omfamna njutiga juliga ingredienser 
mitt i vardagen.
 – Jag börjar adventsinreda med blom-
morna. Hyacinter i blått och rosa. Och 
amaryllisar förstås. Först i ljusare toner, 
senare alltmer mot det röda ju närmare 
jul vi kommer. Tar också fram alla levan-
de ljus som tänkas kan. Och adventsstjär-
norna så klart. Hänger flera mitt inne i 
vardagsrummet. Inte bara i fönstren. 
 I vardagsrummet står också hans nyin-
köpta stora soffa. Som han inte är särskilt 
förtjust i. Men som funkar som en stäm-
ningsskapare kring jul.
– Jag täcker den med röda plädar och läg-
ger till ännu fler. Och spär på med julkud-
dar. Gärna i rutiga mönster med färgstänk 
av grått och naturvitt bland det röda.  Det 
blir en skön blandning av mönster och 
material. Som hålls ihop av färg. 
 Moore is less är inget för Hannu i 
adventstid. Han mixar mjukt tovat och 
hantverk med glaskulor och amerikanskt 
too much.
– Det är faktiskt tillåtet är breda ut sig. 
Och att pynta på oväntade ställen med 
saker man sparat. Det som ger karaktär i 
ett hem och som visar hur 
våra liv ser ut är saker 
som vi har samlat på 
oss genom åren. 

OEMOTSTÅNDLIG. I en paj med väs-
terbottensost blir grönkålen delikat.

TExT Marie Pallhed 
FOTO Hannu Sarenström

LUSSEBRÖD. Passionsfrukt och cheese-
cake med saffran ger en härlig smak.

KLOKA VAL. – Det viktiga med en lyckad jul är den avslappade omsorgen i det du har valt att göra och inte 
antalet paket eller hur många sillar du har lagt in.

UTBYTT. Hannu Sarenström skapar julstämning genom att byta färg i sin soffa med textilier. 
– Enkelt eftersom soffan är en stämningsskapare kring jul.

”Jag 
älskar 
allt som 
har med 
julen att 
göra, från 
första 
advent 
till 
tjugon-
dag 
knut.”

Hannu 
Saren-
ström

MITT I. – Häng några lysande 
adventsstjärnor mitt i rummet också. 
Inte bara i fönstren. Var härligt 
tillåtande och dra gärna iväg med 
extra av allt.

DECEMBER. 
– Gemensamt tar vi 
oss genom vinter-
mörkret via tradi-
tion och fester.

OLIKA. – Numera firar jag jul med 
dem jag tycker om. Det kan vara 
olika varje jul. Ibland sitter jag med 
sillen själv. Gillar både ensam- och 
mångjul.

PYNT. – Förvarar 
mina kakformar i 
en glasburk. Till jul 
kommer den fram.

Är: Författare till 
”Hannus magiska 
jul” Norstedts, mat- 
och trädgårds-
njutare.
Om julen: - Mina 
jular ser olika ut 
från år till år. En jul 
kan vara magisk 
med många, men 
också underbar 
med några få. Allt 
handlar om att 
njuta in den.
Mer om julen: 
- Skruva ned 
förväntningarna. 
Särskilt gällande 
maten. 
Den 27:e ska julrät-
terna vara slut. Och 
vägra fira jul med 
dem du inte trivs 
med. 

Skapa en magisk jul genom att njuta in den

RUDOLF. Jul-
granskula med 
folkloremönster, 
Ren Röd, 25:-, 
Åhléns.

VINTER. Blockljus 
utan doft, 39:-. 
IKEA.

LED. Adventsljusstake 
Stråla, 199:-, IKEA.

MILD. Adventsstjärna, 
79:-, IKEA.

NOSTALGI. 
Halmängel, 
inbyggd LED, 
ca 360:-, 
Markslöjd.

FODRAL. Fårskinn, 499:-, 
Åhléns.

Magiskt pynt 
som skapar 
stämning

PRYLAR 

Hannus saffrans-
cheesecake
8 port, 125 g digestivekex,
125 g pepparkakor, 100 g smör,
800 g philadelphiaost,
200 g strösocker, 4 ägg, 
1 g saffran (2 pkt), 1 tsk vaniljsocker,
1 liten nypa salt, 10 passionsfrukter,
blåbär, physalis, hallon 

Ugn 175°. Mixa pepparkakor och 
digestivekex. Smält smöret, häll ner i 
smulorna, kör slätt. Tryck ut i en form 
med löstagbar botten, ca 24 cm i di-
ameter. Rör samman philadephiaost 
med socker och ägg.
Tillsätt saffran, vaniljsocker, en 
liten nypa salt.  Blanda väl, häll ner 
i formen. Baka mitt i ugnen i ca 50 
minuter tills kakan bara dallrar lätt. 
Låt svalna. Ställ i kyl 3–4 tim. Garnera 
med en spegel av urgröpta passions-
frukter och t ex blåbär, physalis eller 
hallon.

Grönkålspaj a la 
Hannu
8 port buffé, 75 g kallt smör,
2 ½ dl vetemjöl, ¾ dl kvarg,
300 g färsk grönkål, 1 tsk salt,
3 rödlökar, 3 ägg, 3 dl vispgrädde,
3 dl riven västerbottensost,
1 dl hackade valnötter,
1 msk solrosolja till stekning
salt och nymalen svartpeppar

Ugn 200°. Lägg smör, mjöl, kvarg i 
matberedare. Kör till en deg. Tryck ut 
degen i en rund form med löstagbar 
botten, ca 24 cm i diameter. Vila kallt i 
30 minuter. Grädda pajskalet 10 min. 
Ställ åt sidan. Hacka grönkålen grovt, 
förväll i 3 minuter i saltat vatten. 
Låt rinna av. Skiva löken. Fräs mjuk i 
solrosolja. Tillsätt grönkålen, blanda. 
Fräs ett par minuter. Smaka av med 
salt och svartpeppar.
Vispa ägg och grädde. Lägg i riven 
ost. Blanda ner lök och grönkål. Vänd 
ner i pajskalet, fördela jämnt. Strö 
över hackade valnötter. Grädda 30 
min, i nedre delen av ugnen.
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Egon och Sven staplar 
ved på eget vis

På gården Bjärkliden i Gökhem, väs-
ter om Falköping skapar svågrarna 
Egon Svärd och Sven Lindberg 

konst med sin vedstapling.
 – Vi sågar upp veden på ett par gånger 
och den ska räcka till att värma husen 
med våra två braskaminer, säger Sven 
Lindberg och fortsätter:
– Sedan tar designen och bygget av våra 
speciella vedstaplar ett par veckor. Vi har 
i år fått låna grejor från en bilskrot och en 
korvkiosk i Falköping.
 Det är fjärde året som Egon och Sven 
skapar med sin ved.
– Det började när en norsk jänta gick förbi 
och tyckte att vår stapel såg ut som en 
stavkyrka och då satte vi på ett torn och 
ställde dit ett par skidor.

Många kapar sin ved, klyver den och 
slänger den i en hög. Några staplar 
den och vissa staplar den på ett 
mycket speciellt sätt.

TExT OCH FOTO Jonny Persson

 Andra året byggdes det ett soldattorp och 
då fick ett av Lindbergs barn posera vid 
torpet med en äkta Karolineruniform, 
från Bäckström i Göteve och ifjol blev det 
en väderkvarn, där minnet finns kvar i 
form av vingarna. 
– Förra året hörde TV4 av sig och ville 
komma. Jag trodde först att någon skäm-
tade med mig då TV4 Skaraborg inte finns 
längre. Men de kom och riggade upp skär-
mar och grejer för att få den rätta svischen 
i mitt ansikte. Men sminka var det aldrig 

HEMLIGHUSET. Varje år skapas nya vedhus. Som så 
här dags på året är rivna och återfinns i vedboden.

tal om. Så mycket puder hade de nog inte 
med sig, säger Sven.
 Så här sent på hösten, när veden låtit bra 
och blivit torr, är lastbilen med kunga-
paret, korvkiosken och dasset rivna och 
veden har kastats in i vedskjulet. 
– Ifjol fram på hösten kom ett bussgäng 
och ville se på väderkvarnen, men då 
fanns bara grunden kvar. Lite snopet, men 
en av damerna i sällskapet ville ändå se på 
veden i vedskjulet.  En helt vanlig vedhög.
Gård & Villas skribent besökte Sven och 
Egon i mitten av maj.

VARMKORV. I Sven-Egons Korvkiosk låter korvgub-
ben veden torka med glimten i ögat.

KUNGLIGT.  Sven Lindberg och Egon Svärd vid den vedstaplade bilen, med kungaparet i hytten.

Öppettider: 
måndag - fredag 

7.00-17.00

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 . . .

Just nu!

Aluminiumfälg
för vinterdäck

14-17 tum

från 

650:-
DÄCKHOTELL

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

här
frisör

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

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

anno
1995

.se

Jonas 
Måleri och Renovering

Gamla Kvarnabovägen 14
441 91 Alingsås
Tel. 0708 - 88 79 87  

Vattenfilter som tar bort järn, 
mangan, kalk, nitrat, smak och 
lukt, höjer Ph-värdet. 
Vi utför service och tillhandahåller 
reservdelar till de flesta fabrikat. 
Även installation!

Gr

ati
s vattenanalys!

Rent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt prisRent vatten till rätt pris

Våra representanter:
Vårgårda 0705-73 90 77
Skaraborg 0511-37 53 90

AquaRent_160429_hh_Layout 1  2016-04-19  09:24  Sida 1

Vi har länets lägsta priser 
på Värmepumpar från 
Mitsubishi, Panasonic, 

Daikin och Fujitsu.

Importhuset

Importhuset.com | 0506-22042 | info@importhuset.com

Läs också Gård & Villas webb-magasin! Där finns fler reportage, fler nya idéer, ytterligare kunskap och mer inspiration för dig som bostadsägare.

Följ oss på www.gardochvilla.se.



Om att lagra vin, lära mer 
om vin och njuta av vin
Året var 1961 och Louis Armstrong 
kom till Helsingborg. Berit var 17 år 
och fick följa med sin äldre storasyster 
och hennes pojkvän på konsert och 
middag. Det var första gången Berit 
smakade på vin, och hon tyckte inte 
om det.

tExt Och FOtO  Anna-Karin Jansson

Jag sa att det var surt, skrattar hon 
idag, då hon sedan 2009 är Munskän-
karnas regionordförande i Storgöte-

borg.
 Berit Hindgård bor i Alingsås och tillhör 
Alingsåssektionen i Munskänkarna. Vin 
har blivit ett stort intresse i familjen. 
Sedan 2009 är hon också regionordföran-
de för Munskänksektionerna i Alingsås, 
Lerum, Partille, Mölnlycke, Göteborg, 
Frölunda, Öckerö och Kungälv. Munskän-
karna har 24000 medlemmar i Sverige 
vilket gör föreningen till världens största 
ideella vinförening, och vem som helst får 
vara med. 
Berit Hindgård har arbetat som byggnads-
ingenjör, lärare och skolledare. 2011 gick 
hon i pension och kan idag ägna mycket 
tid åt sitt vinintresse.
Munskänkarna startade sin sektion i 
Alingsås 1986, och Berit har varit aktiv 
sedan dess.
– Jag minns min första provning fortfa-
rande. Det var Alsaceviner. De är fortfa-
rande en favorit. Vi åker ofta dit. Senast 
var vi där i september i år och då var vi 
hos fem för mig nya producenter.
– Det är så roligt att besöka vinbönder-
na, och helst de små producenterna. Hos 
de stora möts man män i kostymer. På 
mindre gårdar antingen av en äldre man i 
ylletröja med hål på armen eller den yngre 
generationen med gympaskor, jeans och 
t-shirt. Och hos alla vakar någon äldre 
kvinnlig familjemedlem över alltihop, 
skrattar Berit.
 Munskänkarnas syfte är att öka känne-
domen och kunskapen om vin och andra 
ädla drycker samtidigt som man verkar 
för goda och måttfulla dryckesseder.
– Vi har provningar och föreläsningar 
men också en omfattande kursverksam-
het. Jag brukar sammanfatta målet med att 
man ska dricka Mindre, Färre och Bättre. 
Eller hälften så mycket men dubbelt så 

dyrt. Kraven på vinet ökar när man lär sig 
mer.
 Många vill samla på sig vin och lagra. 
– Man kan enkelt säga att det ska vara 
mörkt och svalt. Gärna 14 till 15 grader. 
Det viktigaste är att vinet vilar i ungefär 
samma temperatur oavsett årstid. Ligger 
vinet lite för varmt ska man bara vara 
medveten om att det mognar fortare.
Hon betonar också att det inte får vara för 
torrt, för då torkar korken. Korkade viner 
ska ligga ner och vin med skruvkork ska 
stå upp.
– Vi vet ännu inte effekterna av metallen i 
skruvkorken för lagrade viner.
Själv lagrar familjen sina viner i vinkyl i 14 
grader. Där får bättre röda viner vila. På 
vinden står två svalar med tio grader för 
vita viner. I det svala sovrummet står ett 
vinställ för enklare röda viner. 
 Ett lagringsdugligt vin har höga halter 
av alkohol, fruktsyror (främst vinsyra), 
garvsyra (tanniner) och socker (framför 
allt i vita viner). När vinet lagras förändras 
doft och smak över tid. Hittar man något 
riktigt bra kan det vara läge att köpa flera 
av samma sort så att man kan prova med 
några års mellanrum och se vad som 
händer.
– Själv vill jag ha vin till mat och då väljer 
jag inte enkla lättdruckna viner. De gör 
mig ledsen. Nej, lite motstånd ska det vara 
i vinet och det ska gifta sig med smakerna 
i maten. Så ska vin drickas, avslutar Berit 
Hindgård.

På besök hos experten 
Familj: Berit Hindgård, 72, gift med Bo. 
Två utflugna barn, Sofia, 44, och Johan, 
41 år, och två barnbarn.
Bor: På Dammen i Alingsås. 
Specialintresse: Vin. Är regionordförande i 
Munskänkarna Storgöteborg och medlem 
i Munskänkarna Alingsås. Berit har läst vin-
kunskap på Grythyttan och flera vinkurser 
vid Göteborgs universitet samt Munskän-
karnas ett- och tvåbetyg, druvkurs plus 
mindre specialkurser.
Favoritvinområde: Norra Spaniens röda vi-
ner och krispiga, syrarika vita från Alsace.
Favoritdruvor: Just nu mencia och syrah 
för de röda och riesling för de vita.

VINKUNNIG. Berit Hindgård är regionordförande 
för Munskänkarna i Storgöteborg. Hemma lagrar
hon vin i vinkyl, i sovrum, på vinden och i en 
garderob beroende på vilket vin det är.

SEDAN. Dofta på vinet utan att röra runt vinet.

FÖRST. Titta på färgen på vinet.

DÄREFFTER. Snurra på glaset och dofta igen. 
Då händer det grejer i glaset.

SIST. – Jag känner mycket frukt, vildhallon, violer, 
lakrits och örter. Det är en av mina favoritdruvor, 
Mencia från Nordvästra Spanien.
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TExT OCH FOTO Anna-Karin Jansson

Familjen Grave letade hus. De fastna-
de slutligen för en av de 23 nya tom-
ter som såldes i Koxås. Sedan följde 

tre år av letande efter rätt husmodell och 
bygglovsansökningar i flera omgångar. 
Till slut var alla nöjda och ett passivhus 
ritat av Anders Holmberg blev resultatet. 
Efter åtta månaders byggtid flyttade famil-
jen in i somras.
– Vi har tidigare totalrenoverat ett gam-
malt hus i Göteborg, men nu blev det ett 
väldigt modernt hus, konstaterar Alex-
ander Grave. Vår utgångspunkt var stora 
sällskapsytor, bra kök, rejäla förvarings-
utrymmen, klädkammare och ett hållbart 
byggande.
 Hållbarhet är också ett ledord i 

hållbart, modernt och trä ning inför VM
Familjen Grave flyttade in i sitt ny-
byggda hus i Koxåsområdet i somras. 
De köpte tomten för tre år sedan och 
lade sedan mycket tid på att leta hus-
modell som skulle passa tomten. Ett 
passivhus ritat av arkitekten Anders 
Holmberg blev resultatet.

SAMLINGSPLATS. Maria, Alexander och Victor Grave gillar den stora köksön.

PASSIVHUS. Familjen 
Grave flyttade in i sitt hus 
i Koxåsområdet i somras. 
Huset är byggt i passiv-
husteknik och målat i 
tjärvitriol.

HÄNGA MED KOMPISAR. På andra våningen har 
barnen stort utrymme för att umgås med kompi-
sar. Just nu är det digitalt umgänge för Oscar.

GENOMTÄNKT. Förva-
ring har varit a och o 
när Graves har planerat 
sitt hus. Här är baksidan 
på köket.

INGA SYNLIGA SLANGAR. 
I badrummet är dusch-
slangar gömda bakom 
en smal vägg med 
distans från badrums-
väggen. 

KOLFILTER. Den stora köksön med stenskiva passar Maria Grave perfekt då hon ska göra chokladpraliner. 
I lampan över bänken sitter fläkten med kolfilter.

Vi hälsar på hos
Familj: Maria, Alexander, Oscar, Victor, 
katten Molly.
Arbete: Driver Margaretas bröd & bakverk i 
Mölndal. Maria är utbildad bagare och konditor. 
Vann 2008 SM i konditor. Tävlar nu för svenska 
konditorlandslaget på VM januari 2017. 
Alexander är utbildad bagare. 2014 var han en 
av sex finalister i Årets bagare, SM i bageri.
Ledord jobbet: Bara ekologiskt mjöl, inga 
tillsatser eller halvfabrikat. 
Ledord husbygget: Hållbarhet, ekologiskt, 
svenska traditioner men modernt, precis som 
i deras företag.
Kommande projekt: Trädgården och altaner 
i alla väderstreck.

AUKTIONSFYND. Bokhylla som är designad av Poul 
Cadovius 1958, letade familjen efter länge. Den är 
köpt på auktion.

Alexander och Maria Graves företag, 
Margaretas bröd & bakverk, ett hantverks-
bageri. Här utvecklas moderna klassiker i 
en genuin miljö utan maskiner. Det kän-
des helt naturligt för Graves att fortsätta 
på temat också i husbygget.
 Exteriören är målad i tjärvitriol och 
gummitaket är ett nytt material med lång 
hållbarhet.
Huset ligger med generösa fönster åt öster, 

NYBAKAT.  Maria kommer hem från jobbet med 
nybakade kakor. 2010 var hon med och bakade 
bröllopstårtan till Kronprinsessan Victorias och 
prins Daniels bröllop. – Det är både nervöst och 
roligt. Tårtan var i elva våningar.

mot den intilliggande skogen. Mot väster 
ligger entrén och infarten från vägen. Här 
finns få fönster. Det ger huset en väldigt 
privat känsla när man är inomhus. Altaner 
kommer att finnas i alla väderstreck när 
allt är klart, och husets detaljer har valts 
för att smälta in i naturen.
 – Vi har byggt i passivhusteknik med 
luftad nock. Vi har inga genomföringar 
i taket och huset värms med bergvärme, 

berättar Alexander. 
– Förvaring är jätteviktig. Vi har stor kläd-
kammare i sovrummet, varmförråd, hela 
baksidan av köket är förvaring och under 
trappan finns stort förvaringsutrymme. 
Köket ligger mitt i huset och största ytan 
i huset är vår matplats. Det är ett socialt 
hus, konstaterar Maria.
Väggar och tak har samma grå nyans. Det 
ljusa ekgolvet och svarta fönsterfodren ger 
en lugn miljö. Familjen har valt klassisk 
inredning men ljussättningen, som ligger i 
skenor i taket, är industriljus.
 Hos familjen Grave är det alltid högt tem-
po, men just nu är det extra högt tempo. 
Maria Grave tränar med svenska 
konditorlandslaget inför VM i Lyon i 
januari. Lag från 22 länder tävlar under 
två dagar med en tallriksdessert, glass-
tårta, chokladtårta, över en meter höga 
skulpturer i socker och choklad samt 
isskulptur gjord med motorsåg.
Fem konditorer är med i laget, men endast 
tre av dem är med i köket under själva 
tävlingen, varav Maria är en. Konditorer 
får söka en plats i laget och en smakjury 
väljer sedan ut lagmedlemmarna som ska 
representera Sverige.
– Vi ska baka och skulptera i tio timmar. 
Temat få jag inte berätta, men jag ska göra 
chokladtårta och sockerskulptur, berättar 
Maria, och utlovar nytänkande. Syftet med 
tävlingen är att vi ska föra yrket framåt 
och skapa intresse.
Familjen slår sig ner vid eftermiddagsfikat 
och ett fat med nybakat. När de ska välja 
sina favoriter är Maria och Alexander helt 
eniga:
– Det finns inget som slår nybakade 
wienerbröd.
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Med ved kapas gårdens energikostnader
På denna gård på landet värms bo-
stadshus och butiksyta sedan 2 år till-
baka med en ny vedpanna. Med egen 
skog var valet av värmeanläggning 
inte särskilt svårt. Och resultatet? 
Lägre energikostnad och mer arbete.

TExT Marie Pallhed  | FOTO Maria Eberfors

Joel Toll med familj bor idylliskt om-
givna av skog och åkrar.
– Jag är uppvuxen på gården. För 

några år sedan övertog jag bostadshuset 
från mamma Marianne som snart flyttar 
in i sin egen ”undantagsstuga” här intill.
”Undantaget” är ett nybyggt hus som hon 
ritat själv. Precis som hon en gång ritade 
det bostadshus Joel idag bor med sin 
familj.
– Vårt hus ser inte ut som något annat, 
fortsätter Joel. Det stod färdigt 1996, är 
välisolerat och har vattenburen golvvärme.
Huset värmdes tidigare upp med en från-
luftsvärmepump. Den används fortfarande 
men är nu kopplad till den nya vedpannan 
och dess ackumulatortankar.
– Vi har 3 stycken på totalt 2200 liter som 
lagrar värmen. Det behövs eftersom ved-
pannan både ger värme och varmvatten åt 
bostadshuset på 230 kvadratmeter och det 
lika stora huset på gården som inrymmer 
gårdens cateringverksamhet.
 En gång om dagen tänder Joel pannan 

SMIDIGT. Det är bara i undantagsfall som Joel 
förbereder för att få extra varmvatten. Som inför ja-
cuzzibad eller stordisk inom cateringverksamheten 
lekhultsgard.se.

I GARAGET. Pannrum och vedförråd är placerade i 
en separat byggnad. Värmen går via två kulvertar 
till bostadshus och företagsbyggnad.

när hösten har inträtt.
– Sommartid kanske det är varannan dag 
medan jag under kallaste vintern brukar 
elda två gånger per dag. Särskilt om vi ska 
fylla jacuzzin eller om vi har mycket disk i 
cateringverksamheten.
 Jobbet med vedhantering och eldning är 
inget Joel ser som ansträngande. Det hör 
till vardagssysslorna.
– Jag är uppväxt i gårdens 1800-talshus. 
Värmekällan var tre eldstäder, bland annat 
en bergslagskamin. Jag gillar ved och 
den känsla vedeldning förmedlar. Vi har 
dessutom skog som måste tas om hand. 
Bland annat vindfällen som nu kommer 
till användning som ved.
Det är Joel som hålls i skogen med mo-
torsåg och som ser till att träden kommer 
hem till gården på fyrhjulingen, klyvs och 

blir till 50 cm stora bränslekubbar.
– Det blir inget finlir med veden som till 
mysbrasan. Det får jag väl börja med till 
mamma när hon ska inviga sin kamin i 
fina nybyggda undantagsstugan, avslutar 
Joel.

Billigast uppvärmning får du med vedpanna
Det är stor skillnad på nya vedpannor 
och gamla. Förbränningsgraden i den 
moderna är 93 %. Jämfört med 
ca 45 % i en med ca 20 år på nacken.

– Vedeldning är det billigaste sättet att 
värma sin bostad, säger Hasse Johnsson 
på Veosol.se. Förbränningen optimeras 
automatiskt i de bästa pannorna. Det 
minskar också miljöutsläppen.
Det gäller dock att se sig omkring och inte 
köpa ved i säck på macken.
 – Ved till rätt pris är avgörande för hur 
attraktivt uppvärmningssättet är.  
 Flest vedpannor finns på landet, hos folk 
som på något sätt ha tillgång till skog och 
prisvärd ved.
– Men, säger Hasse bestämt, även om du 
köper ved hos vedhandlare är uppvärm-
ningen billig. En normalvilla på 150 kvm 

kostar mellan 5000 och 7000 kronor att 
hålla komfortabel med värme och varm-
vatten under ett år.
 Investeringskostnaden för normalvillan 
ligger på mellan 150 000 och 170 000 
kronor för en vedpanna som eldas mot 
ackumulatortank med 
automatisk värmestyrning.
– Energin som bildas i 
pannan lagras i den skiktade 
tanken och det uppvärmda vattnet 
används därigenom effektivt.
 Vedeldning kräver arbete. Både när det 
gäller själva hanteringen av ved och den 
dagliga eldningen som måste till under 
den kallare säsongen.
– På vintern är det en kvart, 20 minuter 
varje dag som måste läggas på själva 
eldningen. Därutöver ska ju veden fyllas 

på i förrådet.
 Alla vedanläggningar förses med en 
elpatron i ackumulatortanken som går in 
när tanken inte värms av vedpannan. Men 
andra kombinationer är också möjliga.
– Att sätta in en pelletsbrännare i pannan  
     är inte särskilt kostsamt och bidrar till  
        flexibilitet i valet av bränsle. Men det  
        går enkelt att koppla in olika typer av 
värmepump till ackumulatortanken. Så 
man är alltid garderad om något skulle 
göra att man inte längre vill vedelda.

HÅLLBART. En vedpanna 
håller i minst 25 år. Acku-
mulatortanken i minst 50, 
säger Hasse Johnsson på 
Veosol.se. Men byt ut gamla 
pannor. De är så ineffektiva.

Joel torkar veden så här
– Jag följer det gamla sättet att ta hand om 
veden.
Brukar hugga i skogen från senhösten när 
löven fallit.
Före påsk ska veden vara kluven.
Därefter får den torka utomhus fram till 
midsommar.
Sen förvarar jag den inomhus i maskinhallen 
så att den torkar till ordentligt innan den 
används.
Totalt brukar det gå åt ca 25-30 kubik 
på ett år.

LIVSSTIL. Att ta hand om skogen ingår i Joel Tolls vardag. – Det känns bra att ta tillvara vindfällen och sam-
tidigt spara in på uppvärmningskostnaderna.

PÅ LANDET. Den moderna vedpannan ger fin kom-
fort. – Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, 
säger Joel och Ura. Värme- och varmvattentillgång-
en håller komfortabel nivå också mitt i smällkalla 
vintern.

”Att jag inte  

bytte vedpanna 

tidigare”

KOMBO. Joel och Ura Toll är verksamma i arbetet på Lekhults gård. – Det blir en livsstil att jobba där man bor. Tonåringen Moss hjälper till i skogen medan Jason 4 
och Julia 2 månader mest bara är.
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TExT Marie Pallhed
FOTO Blomsterfrämjandet/Anna Skoog

Amaryllis är enkel att lyckas med 
och skapar stämning. Tillbehören 
sätter stilen. Liksom vilken typ av 

amaryllis du väljer.

ÅTERBRUKAT. Loppis-
fyndet blir kreativa 
krukan för snittamaryl-
lis. För vem har sagt att 
långa stjälken måste 
vara kvar? Korta blom-
mor ger vintageeffekt.

Amaryllis är julblomman som passar 
alla inredningsstilar. Dessutom är den 
dekorativ in på nya året. När längtan 
efter växtlighet är som störst.

HANTVERKSFEELING. 
Stickad ytterkruka, vit 
mossa och renhorn trol-
lar med amaryllisens 
strama form och skapar 
en romantisk stämning 
med naturkänsla.

ELEGANT. Skapa nordisk 
elegans med höga 
glasvaser fyllda med 
kastanjer och klassiskt 
röda amaryllis. Ytterliga-
re glasvaser ger mindre 
avskalad effekt. 

STILRENT. I en sparsmakad inredning blir Amaryl-
lisens sobra uttryck en uppskattad accent i designa-
de krukor som förstärker blommornas raka stjälkar.

RUSTIKT. Med mossa, kottar, äpplen och andra lök-
växter i glasvas förvandlas smäckra amaryllisen till 
ett rustikt arrangemang. Gruppera för mer effekt.

Matcha din inredning med 
kameleonten Amaryllis

PASSAR IN. Få julblommor funkar så fint i många hem som amaryllis. För trots sitt omfång går den enkelt 
att förändra med tillbehör som får amaryllisen att byta skepnad från den mest romantiska dekoration till 
en sparsmakad inredningsaccent. Finns som stor- och småblommig i vita, rosa och röda nyanser.

Testa nya sätt att 
inreda med Amaryllis
•  Lägg direkt på en bricka. Linda in löken i         
    mossa. Surra fast med fin silvertråd. 
    Håll fuktig med lätt dusch. Blomman strävar    
    mot ljuset och kommer att resa sig. 
    Ser festligt ut.
•  Sätt i kruka tillsammans med grenar från         
    trädgård och skog. Grenarna ger stadga och  
    amaryllisens höjd. Magnifikt arrangemang.
•  Våga vara lekfull. Återbruka favoriter: en          
    prickig frukostskål eller en teburk. 
    Lägg stenar i botten om krukan är för lätt.
•  Placera en golvkruka i inomhustrappan. 
    Amaryllisar blommar även en bit in i rummet. 
•  Gruppera på en bricka. Smart om du saknar  
    fönsterbrädor. Placera på sidebord eller         
    brickbord vid fönstret. Placera tillsammans  
    med hyacinter, azaleor och julstjärnor. 
•  Häng snittisar upp-och-ner. Fäst med ett 
    snöre och använd stjälken som vas.

Det finns små- och storblommiga amaryl-
lis. Dubbla och enkla. Och alla tänkbara 
nyanser i vita, rosa, orange och röda toner. 
Enfärgade och flerfärgade.
Snitt eller kruka – välj själv. Blir blom-
stänglarna för långa, skär av och placera i 
vas. En snittamaryllis håller sig lika länge i 
blom som lökblomman.
Och testa gärna att driva växten i blom 
nästa år igen. Skär av blomresterna. Låt 
stängeln vissna, knipsa av, placera i föns-
ter, senare utomhus i skuggan. Vattna och 

gödsla. Sluta i september och lägg löken 
torrt, 12-20 C. Ta fram i november, plan-
tera om och vattna. Och räkna med att 
den går upp i blom. Fast inte till jul. För 
Amaryllis är också snyggaste vinter- och 
vårblomman.

Lättskött
Amaryllis köps 
oftast i knopp. 
Stor lök brukar 
ge fler blommor.
 Vattna lite då och 
då. Låt torka upp. 
Och strunta i 
näringen. 
Löken är full-
tankad med allt 
som behövs.

www.idealkok.se

M5 KÖKSCENTER Norra Metallvägen 5, Stallsiken SKÖVDE 
Tel: 0500-48 81 00  |  Fax: 0500-488 120  |  E-post: info@lijo.se
Öppet: måndag-fredag 10 -18, lördag - söndag Stängt

15.200:-

 4 valfria färger på stomme, ingen extra kostnad
 19 valfria profiler på lucka, ingen extra kostnad
 55 valfria färger laminat på lucka, ingen extra kostnad
 Ritservice ingår, ingen extra kostnad

Idealkök premIum

Alla lådor är handbyggda 
och 55 cm djupa!! 
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Gammalt torp och nytt hus i unik kombo
Malin Johansson gick från att 
vara hälsoutvecklare till att 
driva inredningsbutik. Familjen 
har flyttat ut på Kålland till tor-
pet, som är sammanbyggt med 
en helt ny, modern huskropp. 
Här samsas gammalt och mo-
dernt i en fin helhet.

TExT OCH FOTO Anna-Karin Jansson

Malin Johansson och Staffan Jans-
son bodde i en tvårumslägenhet i 
Lidköping. Längtan ut till landet 

var stor, och på en utflykt fick de syn på 
ett gammalt torp som såg obebott ut. De 
stack in ett brev under dörren, att om det 
någon gång var dags för försäljning var de 
intresserade.
 – Ägaren hörde av sig ganska snart och 
vi fick köpa torpet och ängen. Detta var 
2007.     
  Familjen funderade mycket på hur de 
skulle använda det gamla torpet i sin 
husdröm. Slutligen landade de i att bygga 
samman torpet med en modern bostads-
länga.
– Vi var på semester på Österlen och 
fastnade för de vackra skånelängorna. 
Vårt nybygge har tagit sin inspiration från 
dessa. Vi är lite galna, och många sa att det 
skulle bli mycket jobb med att renovera 
det gamla torpet, men vi gillar det. Vi är 
ganska moderna av oss men det är kul att 
få med båda världarna. Malin och Staffan 
är båda intresserade av design, de är 
driftiga och målinriktade. Gemensamt ser 
de också potential, och att behålla torpet 
var en sådan möjlighet.
– Vi satte igång och bygga. Mycket av 
torpet renoverade vi själva. 2009 flyttade 
vi in i vårt nya boende på 180 m2, berättar 
Malin.
     I det gamla torpet finns ett litet 
dressingroom, badrum och Malins och 
Staffans sovrum. Arbetsrummet ligger i 
passagen mellan gammalt och nytt där de 
avsågade gamla timmerstockarna målats 
vita. I den nya huskroppen finns flickornas 
sovrum, TV-rum, tvättstuga, badrum, kök 

KAMINEN. I uterum-
met finns en kamin 
som ger både värme 
och hög mysfaktor.

Favoriter hemma

Vi hälsar på hos
Familj: Malin Johansson, Staffan Jansson och 
deras döttrar, Senna, 8, och Tilma, 2.
Yrke: Staffan är kläddesigner och Malin driver 
inredningsbutik, men är utbildad hälso-
utvecklare.
Bostad: 180 m2 med gammalt och nytt i 
förening på landet.
Inredningstips: Bestämma sig för enhetliga 
basfärger och piffa med personliga detaljer. 
Utgå frånkänslan i huset.
Inspiration: Känslan från ett mysigt fik eller 
restaurang, böcker, tidningar, utflykter, resor 
och mässor, men man måste hitta sin egen grej.
Aktuell med: Har inrett Ballingslövs nya 
köksbutik i Lidköping med möbler och 
inredningsdetaljer.

TRIVSAMT. – Välkommen hem till oss, säger Senna 
och Malin.

”Design går före funktion 
hos oss. Allt måste inte alltid 

vara så praktiskt.”

INREDNINGSMAPPEN. 
Den här klarar sig inte 
Malin utan. Ordning 
och reda i projekten.

ADVENTSMYS. Sobert 
adventspyntat i modern 
stil.

LUFTIGT. Vardagsrum 
och kök är i öppen 
planlösning. Öppningar 
i nock med spjälor in 
mot TV-rummet på 
andra våningen.

GAMMALT & NYTT. Det gamla torpet och det nya 
huset är ihopbyggt genom en betongvägg med 
fönster.

RUMSTEMPERERAT. Fika 
i uterummet fungerar 
året runt tack vare 
kaminen.

RUM FÖR AVKOPPLING. Senna trivs bra i sitt rum, 
som ligger i nya delen.

BJÄLKAR. Mitt emellan 
det gamla torpet och 
det nya huset har Malin 
sitt arbetsrum.

HÄNDIGT. I hallen finns 
en fototapet med det 
gamla torpet innan 
tillbyggnaden och en 
egengjord lång bänk 
med betongsits.

PLATS FÖR MORGONSOL. Den lilla uteplatsen ger en 
avskild läsplats.

KAKELVÄGGEN. Med 
utsikt mot skogen 
blir bordet och kakel-
väggen en installation.

och vardagsrum, där de två sistnämnda är 
i öppen planlösning och med full takhöjd 
till nock. 
     Inte långt från hemmet ligger Malins 
inredningsbutik, Piece of Ease.
– Här säljer jag design som jag tycker om 
själv. Just nu är det mycket mässing, mar-
mor, naturmaterial och betong, berättar 
Malin, som även tar inredningsuppdrag 
både åt privatpersoner och företag.
– Butiken gör ju att jag ofta byter inred-
ning hemma. Det är svårt att låta bli när 
man har allt så tillgängligt.
– Vi blir nog aldrig färdiga. Uterummet 
blev klart i somras, och nu funderar vi på 
ett spa i garaget, skrattar Malin.
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Köper du en skogs- eller trädgårdsma-
skin från Husqvarna Lidköping Skog & 
Trädgård är du garanterat i goda hän-
der. För härifrån levereras inget annat 
än färdigmonterade, oljepåfyllda och 
provkörda maskiner. Ända hem till dig 
eller företaget om du så önskar.

– Vi testar produkterna innan vi levererar. 
Allt ska fungera direkt när du som kund 
får maskinen i dina händer, säger Claes 
Söderqvist som driver Husqvarna Lid-
köping Skog & Trädgård i Lidköping och 
Skara. Vare sig det handlar om skogsma-
skiner för proffs eller mindre maskiner för 
privatbruk.
 Och visst är det tryggt att företaget testar 
maskinerna. För mer proffsigt motor-
kunniga människor än de som jobbar på 
Husqvarna Lidköping Skog & Trädgård 
får man leta efter.
– Jag har ett genuint motorintresse, säger 
Claes. Har skruvat mycket i garaget och 
också ägnat mig åt motorsport. Tävlat i 
Rallycross och i Folkrace bland annat.
 Ett intresse som han delar med dottern 
Rebecka som också arbetar i företaget.
– Hon är också motorsportfantast och 
är väldigt kunnig på motorer. I företaget 
är hon också den klart vassaste på att 

installera robotklippare. I dagsläget har 
hon försett uppemot 800 Skaraborgska 
trädgårdar med robotar.
 Claes själv började sin yrkesbana på 
Volvo och stannade med glädje i 17 år.
– Det var en fantastisk tid där och jag fick 
pröva på många olika uppgifter. Lärde 
mig massor.
Vilket ledde till att han ville pröva på 
yrkeslivet som egen företagare.
– Det är nu snart 10 år sedan jag tog över 
SH Marin. Då ett företag med fokus på 
marina produkter som nu istället är ett 
bolag med fokus på kvalitativa skogs – 
och trädgårdsmaskiner.
 En omställning som de senaste åren visat 
sig vara ett vinnande koncept.
– Vi jobbar hela tiden för att våra kunder 
ska känna sig helt trygga med oss. Från 

inköpet och under hela ägandet av vilken 
av Husqvarnas maskiner det än är. Vår 
verkstad är proffs på varumärkets alla 
produkter såväl vad gäller service på som 
reparation av maskinerna. 
 Just nu är det framförallt service på 
robotgräsklippare som verkstaden jobbar 
intensivast med. 
– Klipparna har gått långt under som-
marsäsongen och behöver en årlig service 
precis som en bil. Vi jobbar för högtryck 
och kommer att behöva utöka och anställa 
ytterligare en installatör/reparatör. 
 Husqvarna Lidköping Skog & Trädgård 
finns också etablerat i Skara.
– I butiken har vi samma stora utbud och 
service som i Lidköping.
 Det är dock inte bara dottern Rebecka 
som inom familjen engagerar sig i företa-
get. Också dottern Lisa ger sitt avtryck i 
verksamheten. Fast inte genom sitt 
motorintresse precis.
– Hon älskar att baka. Varje lördag har 
hon tillverkat något supergott som vi 
bjuder på i Lidköpingsbutiken tillsam-
mans med en kopp kaffe. Det brukar vara 
uppskattat, avslutar Claes Söderqvist.

STORT URVAL. – I 
butikerna finns allt som 
behövs när du jobbar 
i skog och trädgård. 
Maskiner, skyddsut-
rustning och service/
reparation, säger 
Johanna Siljstedht i 
Skara-butiken.

PROFFS OCH PRIVATPERSONER. – Alla maskiner som vi levererar är iordninggjorda av oss, färdiga att 
använda och testade när de levereras till dig som kund, säger Rebecka och Claes Söderqvist på Husqvarna 
Lidköping Skog & Trädgård.
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FÖR EFFEKTIVT SKOGSARBETE

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

HUSQVARNA 435 E-SERIES

ALKYLATBENSIN TVÅTAKT
5 liter förblandat alkylatbränsle som har 
testats och fungerar utmärkt med  
Husqvarnas tvåtaktsmotor.

HUSQVARNA 545

3.290:-
ORD. REK. PRIS 4.900:- INKL. MOMS

170:-
INKL. MOMS

ALLT HANDLAR OM 
RESULTATET.
SKÄRPA som varar.
FÖRSTRÄCKT.
HÖG skärkapacitet.

X-CUT SÅGKEDJA
VI PRESENTERAR NYANYHET!

5.990:-
ORD. REK. PRIS 7.800:- INKL. MOMS

För eFFektivt skogsarbete

Här finns skogs och träd-
gårdsmaskiner för alla
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Lidköping Skog & Trädgård

Skara Skog & Trädgård

Sockerbruksgatan 13
Tel: 0510-298 98
Mail: info@shmarin.se
Öppet: Mån – fre: 7 – 18, Lör 10 -13

Smedtorpsgatan 1
Tel: 0511-44 14 80
Öppet: Mån – fre: 9 – 18, Lör 10 -13

Hemsida: www.shmarin.se

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km. CO₂ 133 g/km. Miljöklass EU6. *Gäller försäljning till juridiska personer 
och kan ej kombineras med andra ramavtal eller rabatter. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. För-
månsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt baserad på SKV nybilspris 2016. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet 
gäller ett begränsat antal bilar. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

Audi Vorsprung durch Technik

Lägg till Alpinpaketet för 19.900 kr:

» Parkeringsvärmare » Dragkrok

» LED-strålkastare med dynamisk blinkers bak

» Lastrumsmatta & lasthållare

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

 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®
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Privatleasing. Det enklaste sättet att  
köra en Volkswagen.  

Golf 1,2 TSI 110.  
Privatleasing från 2 695 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• Adaptiv farthållare och autobroms 
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree 
• 16" lättmetallfälgar Toronto 
• AC, luftkonditionering  

Golf Sportsvan 1,2 TSI 110.  
Privatleasing från 2 795 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• 16" lättmetallfälgar Toronto 
• Adaptiv farthållare med autobroms 
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree 
• Skjutbart baksäte  

NYBILS

NYBILS

Polo 1,2 TSI 90.  
Privatleasing från 1 995 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• AC, luftkonditionering 
• 15" lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms 
• Mediasystem med 5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree  

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 – 5,2 l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 121 g/km. * Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och 
administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser. Golf Sportscombi 1,2 TSI 110 från 186 900 kr. 
Golf Sportsvan 1,2 TSI 110 från 189 900 kr. Polo 1,2 TSI 90 från 139 900 kr. Bilarna på bilden är extrautrustade. Miljöklass Euro 6.  

www.borjessonsbil.se | 0322 -789 10
Kristineholmsvägen 39, Alingsås | Mån-fre 9-18 Lör 10-14 Volkswagen
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Privatleasing. Det enklaste sättet att  
köra en Volkswagen.  

Golf 1,2 TSI 110.  
Privatleasing från 2 695 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• Adaptiv farthållare och autobroms 
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree 
• 16" lättmetallfälgar Toronto 
• AC, luftkonditionering  

Golf Sportsvan 1,2 TSI 110.  
Privatleasing från 2 795 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• 16" lättmetallfälgar Toronto 
• Adaptiv farthållare med autobroms 
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree 
• Skjutbart baksäte  

NYBILS

NYBILS

Polo 1,2 TSI 90.  
Privatleasing från 1 995 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• AC, luftkonditionering 
• 15" lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms 
• Mediasystem med 5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree  

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 – 5,2 l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 121 g/km. * Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och 
administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser. Golf Sportscombi 1,2 TSI 110 från 186 900 kr. 
Golf Sportsvan 1,2 TSI 110 från 189 900 kr. Polo 1,2 TSI 90 från 139 900 kr. Bilarna på bilden är extrautrustade. Miljöklass Euro 6.  

www.borjessonsbil.se | 0322 -789 10
Kristineholmsvägen 39, Alingsås | Mån-fre 9-18 Lör 10-14Volkswagen
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Privatleasing. Det enklaste sättet att  
köra en Volkswagen.  

Golf 1,2 TSI 110.  
Privatleasing från 2 695 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• Adaptiv farthållare och autobroms 
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree 
• 16" lättmetallfälgar Toronto 
• AC, luftkonditionering  

Golf Sportsvan 1,2 TSI 110.  
Privatleasing från 2 795 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• 16" lättmetallfälgar Toronto 
• Adaptiv farthållare med autobroms 
• Mediasystem med 6,5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree 
• Skjutbart baksäte  

NYBILS

NYBILS

Polo 1,2 TSI 90.  
Privatleasing från 1 995 kr/mån* 
inklusive service och försäkring. 
Utrustad med bland annat: 
• AC, luftkonditionering 
• 15" lättmetallfälgar Estrada 
• Autobroms 
• Mediasystem med 5" färgskärm och smartphoneanslutning 
• Bluetooth handsfree  

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 – 5,2 l/100 km, CO₂-utsläpp 107 – 121 g/km. * Volkswagen Privatleasing 36 mån 1 500 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sep 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och 
administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4500 mil, det som inträffar först. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Med reservation för eventuella ändringar och avvikelser. Golf Sportscombi 1,2 TSI 110 från 186 900 kr. 
Golf Sportsvan 1,2 TSI 110 från 189 900 kr. Polo 1,2 TSI 90 från 139 900 kr. Bilarna på bilden är extrautrustade. Miljöklass Euro 6.  
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