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Hem & Trädgård - Antikt - Livsstil

När jag drev inredningsbutik för 
länge sedan gick startskottet 
för vår julskyltning i slutet av 
oktober. Vi skalade upp stäm-
ningen successivt fram till fars 

dag och det gick nästan att ta på förvänt-
ningarna som låg i luften. Förväntningen om 
att få det lite mysigare, med en lite varmare 
mer ombonad känsla.
 Och visst fick vi en del kommentarer. Som 
att: "Oj så tidigt ni startar julen." Och – 
”man hinner ju blir trött på julen redan före 
första advent”. Men de allra flesta var posi-
tiva och glada och det intressanta var att vi 
sålde julsaker som allra bäst precis just då. 
 Det här med att successivt och långsamt 
skifta stämning inför julen istället för att 
pynta med allt samtidigt har följt mig allt 
sedan dess. För några år sedan myntades 
begreppet Novent – kombon mellan Advent 
och November och som beskrivs som en 
icke-traditionell smygstart av julfirandet 
före första advent. En tjuvstart med smaker, 
dofter, tända ljus och stämningsfull musik 
där det inte finns några traditioner eller krav. 
Utan bara egensinnigt mys.  
 Det är dock inga julsaker som kommer fram 
hemma hos mig i november. Men ljus blir 
det, ganska många faktiskt och sen ändrar 
jag färgskalan hemma så där lite lagom lång-

samt. Den röda färgen poppar upp som detalj 
lite här och där, saffransinslagen i maten blir 
fler och känner någon för att baka pepparka-
kor bejakas det med entusiasm.  
 Utomhus kommer de batteridrivna ljussling-
orna på balkongen fram och lyktan med det 
flämtande likaledes batteridrivna ljuset som 
står omgivet av granris, kottar, några kvistar 
och kanske en liten röd 
flugsvamp. Och så lagar 
jag Hannu Sarenströms 
fantastiska grönkålspaj 
för att fira Novent. 
Testa den du också!
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Grönkålspaj a la Hannu
8 port buffé
75 g kallt smör
2 1/2 dl vetemjöl
3/4 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 mat-
beredare. Kör till en deg. Tryck ut degen 
i en rund form med löstagbar botten, 
ca 24 cm i diameter. Vila kallt i 30 minu-
ter. 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. Marie Pallhed 

redaktör
marie@gardochvilla.se

Gård&Villa -Gård&Villa - mässan

Framflyttad till våren! 

22-23 april 2023

Hem & Trädgård - Antikt - Livsstil

Falköping   0515-15233
Lidköping   0510-50057
Mariestad   0501-809850 
Trollhättan   0520-13391 
Vara   0512-10788 
info@solskyddsteknik.se

soLskyddsTeknik - FörsäLjning och MonTering aV soLskydd

Solskydd  
utomhus

Fönstermarkis

Terassmarkis

Korgmarkis

Zipscreen

Pergola

Solskydd  
inomhus

Rullgardin

Plisségardin

Lamellgardin

Persienn

Gardin

10%
rabatt på alla våra produkter
inkl. monteringskostnaden!

Gäller t.o.m. 30 september

Foto | Blomsterfrämjandet

Succé på möbeldagarna!

Matgrupper 
och förvaring 

upp till  

30%
rabatt

25% 
rabatt på hela 
Tibrosängens

sortiment

Fåtölj 
Genova+pall 
svart skinn 
Lagervara 

5995:-

 
3-sits från 

5995:-
4-sits från 

8995:- 
Lagervara

Öppettider: 
mån-fre 10-18  |  lör 10-14  |  sön 11-15

Soffa BoSton

Soffa  claire

Matgrupp cane 
Stolar urBan

Soffa gotland

fåtÖlj 
chic

fåtÖlj  genova

Outlet 
2000 m² 

30-60%
 rabatt

15-50% 
rabatt på 

allt från Bröderna 
andersson 

2-sits 
El-recliner 

med konsoll 
ord 16.995:- 

Nu 11.995:- 
så långt lagret 

räcker!

2-sits 
El-recliner 

ord 14.995:- 
Nu 7995:- 
så långt lagret 

räcker!

Vi fortsätter med 30-50% rabatt på utvalda soffor/sängar/matgrupper/mattor m.m.

MARKISER, SCREEN, PERSIENNER 
RULL-, LAMELL-, PLISSÉ/DUETTGARDINER

ALLTID FRIA HEMBESÖK
ALLTID OFFERT DIREKT

Slätte Ekedals Solskydd
Stockholmsvägen 45 
542 33  Mariestad info@slatteekedalssolskydd.se

MÖT HÖSTEN MED 
NYTT SOLSKYDD

SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD
TÖREBODA  -  MARIESTAD  -  SKÖVDE

www.slatteekedalssolskydd.se  |  0501-400 22

Kåseriet 
från Gård & Villas
medarbetare

Novent med 
grönkålspaj 
och batteri-
drivna ljus-

slingor



Om Gård & Villa
Gård & Villa är ett elegant inspirations- 
och nyttomagasin för människor som 
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om 
att leva och bo i hus. Och roar, inspire-
rar och förenklar för husägare. 
Gård & Villa samarbetar med  
Villaägarna Skaraborg.

Redaktör
Marie Pallhed
marie@gardochvilla.se

Ansvarig utgivare: 
Uno Hufvudsson 
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: Gård & Villa, 
Tallbacksstigen 7, 541 36 Skövde

Layout och grafisk form: 
Reko Reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

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

Anette Sjöman: 0703-63 92 24
nettan@gardochvilla.se

Anita Johansson: 0733-10 25 20
anita@gardochvilla.se

Tryck: Markbladet Tryckeri AB

Distribution: SDR, Svensk Direktreklam
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Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

En stor del av mitt jobb går ut på 
möten. Det är i mötet med andra 
vi kreerar, planerar och beslutar 
men också växer, lär oss och får 
nya perspektiv. 

 Under pandemin lärde vi oss att göra allt 
det där digitalt och begreppet “det nya nor-
mala” spred sig som en löpeld. Inte bara om 
möten utan om många andra saker också. 
 Men något har hänt. Det nya normala är inte 
så normalt längre. Jag skulle faktiskt nästan 
säga att det gamla normala är tillbaka. 
Som exempel har det under september och 
oktober varit snudd på omöjligt att boka en 
konferensanläggning. Det är fullt! Glädjan-
de för en bransch som hade det tufft under 
pandemin. 
 Det är som att hela världen har kommit på 
att det finns ett värde av att träffas fysiskt, 

inte bara digitalt. När man som jag passerat 
nummer tre av fem inplanerade tvådagar-
skonferenser på tre veckor stannar jag upp 
och reflekterar. Hur kommer det sig? Vad 
är själva vitsen? De digitala mötena skulle 
ju vara så effektiva, bara vi lärde oss alla 
finesser i programmen. 
 Jag är den förste att föreslå digitala möten 
i många fall och ofta för att det blir lika bra 
digitalt. Men det är just det där “lika bra”. 
Det blir sällan bättre. Det större värdet går 
lite förlorat. 
 Det större värdet sker när vi får lov att kry-
pa in i den där kreativa bubblan och befinna 
sig där under, kanske ett dygn ihop med 
människor som av någon anledning har be-
stämt sig för att det är just den här kreativa 
bubblan som jag vill vara i just nu. 
 Det är då, emellan allt som går lika bra att 

Det stora konfererandet 
är igång igen

göra digitalt, det sker. Det är då vi krokar 
arm, skapar relationer och allianser. I alla de 
små samtalen. Det är där tankarna som inte 
landar direkt utan som måste få marineras 
och knådas landar och skapar insikt. Det är 
där vi tillsammans lägger grunden till nya 
framsteg och inte bara fortsätter som förut. 
 Dessutom går det åt mindre el när vi samlar 
oss på ett ställe...

MER INFO. 
Scanna QR-koden så kommer du 
direkt till Mattcentrums hemsida 
där du enkelt kan ta del av vårt 
stora utbud av mattor.

Mattcentrum
Vipans gränd 2, Skövde
Tel 0500-48 59 15
Mån-fre 10–18, 
Lör 10–15, 
Sö stängt

Det berättar Henrik Sandfrids-
son på Mattcentrum som själv 
har en förkärlek för orientalis-
ka mattor.
 – En orientmatta är som ett 

konstverk. Den tillverkas för hand av hant-
verksskickliga människor och varje matta 
har ett unikt uttryck. Det gör mattorna så 
levande.
 Främst tillverkas mattorna i Pakistan, Iran 
och Afghanistan och varje land, ja varje by, 
har sin speciella typ av mönster och infärg-
ning och sin egen historia i detta hantverk.
– Poplära bland de klassiska mattorna är 
kashghai som är en iransk matta från om-
rådet Kashghai där man knyter en viss typ 
av mönsterbilder, men också Keshan är lite 
trendig bland de klassiska orientmattorna, 
säger han och fortsätter:
– Men på senare tid har vi också fått in mat-
tor med modernare uttryck och med mönster 
som är färganpassade till vår Skandinaviska 
färgsättning. Patchwork är en typ och en 
annan är vintage som är gamla mattor, ofta 
kashgaier, som har färgats om och slipats 
till mattor med lite diffusa mönster i en och 
samma färgskala. De har verkligen ett jätte-
spännande uttryck. 
 Henrik har under 25 års tid skaffat sig en 
gedigen kunskap om orientmattor. Ett par 
gånger varje år beger han sig till Danmark 
för att hos sin grossist handplocka de orient-

mattor som han senare säljer i sin butik 
Mattcentrum. Och han vet exakt vad han 
söker – kvalitet.
– Jag börjar med att titta på färgerna, att 

nyanserna matchar varandra. Därefter tittar 
jag på mattans stil, vad som gör den unik 
och om det finns detaljer som tillför det lilla 
extra. Det är viktigt att mattorna, som ju är 
unika konstverk, verkligen är lite speciella.
 Därefter kollar Henrik självklart mattans 
kvalitet, som att lång– och kortsidor är väl-
gjorda och att fransarna håller kvalitet.
– Du kan aldrig få en fabriksgjord matta 
som känns lika levande som en handgjord 
orientalisk och här i butiken kan du både se 
mattorna i verkligheten och uppleva känslan 
av dem.
 Orientmattor finns i olika kvaliteter och 
prisklasser. De är slittåliga och fungerar 
utmärkt att lägga också på lite ovanliga ställ-
en. I hallen exempelvis som ett välkomnan-
de smycke eller utanför de blöta områdena i 
badrummet.  
– Du kan kombinera en klassisk orientmatta 
med alla inredningsstilar och i alla rum. 
Men du kan också välja att gå mot de lite 
mer moderna vintageuttrycken i mattorna 
som just nu är stor trend. Oavsett så kommer 
din inredningsstil att genom mattan bli ännu 
mer personlig.
 Mattcentrum är Skövdes största mattbutik 
och aktuellt i butiken just nu är också hel-
täckningsmattor.
– Trenden bland heltäckning går mot mer 
ullmaterial nu när allt fler vill ge sina kalla 
golv en mer värmande känsla. Vi har hela 
rullar på lager i butiken, över 1000 mattor 
för beställning och hjälper både privatper-
soner och företag med inläggning, avslutar 
Henrik Sandfridsson på Mattcentrum i 
Skövde.

Här finns orientmattor 
för alla inredningsstilar

HeLA DeNNA 
SIDA äR eN 

ANNONS

Henrik Sandfridsson Mattcentrum i Skövde: 
- Vi har ett stort sortiment orientmattor i butiken.

Visste du att orientmattor finns både med moderna mönster och med klassiska?  
– De återbrukade vintagemattorna är stor trend eftersom de är färganpassade till den nordiska stilen. 
Men som alltid finns det också en stor efterfrågan på klassiska orientmattor som är lite speciella. 



Albanien - uppstickaren 
på turistkartan

Fortsättning nästa siDa

albanien är nykomlingen på den skandinaviska turismkartan och lär komma rejält framöver. 
Begränsningen idag är väl främst bristen på direktflyg till de främsta turistorterna där, 

för som resmål har albanien mycket att bjuda.

text och Foto Ulf C Nilsson
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Boka ett hembesök & få hjälp av vår 
inredare med mått & färgsättning 

www.skaraborgsolskydd.se    
0510-501 50

TURISTORT. Albaniens populära badort Saranda bjuder besökaren på många intressanta upplevelser.

FÖR UTFLYKTeR. Marinan i Saranda är liten, men utbudet av utflykter eller hyrbåtar är stort.

Det var i början av 2000-talet 
som turistsatsningarna drogs 
igång på allvar i Albanien och 
tillväxten har gått rekordfort. 
Hotellen är nästan genom-

gående nybyggda, även om standarden 
varierar.
 Så, hur är det då att semestra på det här res-
målet? Populärast är badorten Saranda och 
för att ta sig dit står valet mellan att antingen 
flyga till fastlandet och då är det tre timmar 
i buss som gäller innan man är framme - 
eller att flyga till Korfu och ta båten över 
till Albanien. Visserligen är det bara ett par 
kilometer vatten som skiljer, men båtturen 
är längre än så eftersom man åker genom 
sundet. Snabbast är expressbåtarna som fixar 
turen på 40 minuter, alternativt den lång-
samma på närmare en och en halv timme. 
 Saranda är en en gammal stad och i 
närheten pågår utgrävningar av romerska 
ruiner som nu är ett besöksmål i sig. Under 
1900-talet blev staden omsorgsfullt planlagd 
som en amfiteater som öppnade sig mot 

Dags att renovera 
badrummet?

På Colorama hjälper vi dig att 
designa badrummet så att det 
matchar dina behov. Vi har ett 
brett utbud och expertis så  
att du får det precis som du  
vill ha det.

Du hittar inspiration i butik  
och på colorama.se  
Vi hjälper din idé att hitta hem.

COLORAMA TIBRO 
Norra vägen 7A, TIBRO
Tel. 0504-102 58 
Öppet: Mån–fre 07–18 • Lör: 10–13

Vi har 

egna snickare, 

plattsättare och 

mattläggare som 

gör om ditt 

badrum!

MONTERAT & KLART
fr. 15 900:-

Välj en svensktillverkad garageport!

✓ Smart konstruktion

✓  Snabb montering

✓  Utvecklad med säkerhet i fokus

✓  10 000 storlekar i lager

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

OBS!
Efter godkänt 

rotavdrag
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NATURSKÖNT. Inåt landet byter landskapet skepnad. Odlade slätter och höga berg avlöser varandra.

VID DAGeNS SLUT. Att avnjuta solnedgången från 
berget ovanför Saranda är en speciell upplevelse. 
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MONUMeNT. Kyrkan i Mesopotam från 1224 är ett kulturellt monument som överlevde rivningsvågen och 
nu underhålls igen. Den har som synes byggts i omgångar och grunden sägs vara ett Dionysos-tempel 
från forntiden.

FANTASTISK UTSIKT. Slottet Lekurës från 
1500-talet är bästa utsiktspunkten i Saranda och 
att se solen gå ned bredvid Korfu är ett måste.

bukten. Idag är ”teatern” fullsatt av hotell 
som krigar om havsutsikten. Sitt namn fick 
Saranda efter det grekiska ordet för fyrtio, 
vilket var det antal kyrkor som omgav klost-
ret som fanns där. Fanns, för det bombades 
bort under andra världskriget och efter att 
den kommunistiske diktatorn Enver Hoxha 
utropat Albanien till världens första ateistis-
ka stat följde en rivningsvåg bland kyrkor, 
moskéer och kloster. Religionsförbudet togs 
bort så sent som 1996.
 Fast som turist är man mer intresserad av 
miljön som sådan och här bjuds mycket sol 
och varmt kristallklart hav. De flesta strän-
der - och det finns många - är steniga, så 
badskor rekommenderas.
Maten lutar åt det grekiska, alltså hälsosam 
medelhavskost. Priserna är inte så billiga 
som för några år sedan, men definitivt över-
komliga. Och matställen finns det gott om 
i denna ”smekmånadernas stad” som den 
kallas inom landet. 
 Men, det gäller att ha full rörelseförmåga 
om man lämnar centrum. Promenaderna kan 
närmast liknas fjällvandring och de kompli-
ceras ytterligare av albanernas ”kreativa” 
parkeringar av sina bilar. Dessutom - precis 
som de flesta städer i detta bergiga land, är 
höjdskillnaderna stora eftersom man bygger 
på bergssidorna och sparar slättlandet för 
matproduktion. Gratis motion alltså. Fast 
som svensk stör man sig lite på att det ligger 
så mycket skräp, mest plastflaskor, slängt 
här och var. En nationell städkampanj borde 
kunna göra underverk.
 Antalet stjärnor på hotellen ska man ta med 
en nypa salt, för de motsvarar inte riktigt 
den svenska klassificeringen - men ger i alla 
fall en uppfattning om standarden i jämförel-
se med de övriga i landet. Ett tips är att läsa 
omdömena innan man bokar.
 Överallt gäller att ”cash is king”. Nästan 
ingenstans går det att betala med kort. Men, 

NATURUPPLeVeLSeR. Nationalparken är frodig och 
här satsas på hiking och även rafting för turister.

Fortsättning nästa siDa

valutan är enkel att lära sig eftersom det 
bara är att plocka bort en nolla, så är man 
ganska nära - alltså 1 000 lekh är ungefär 
100 kronor. Euro funkar ibland och växlings-
kontoren eller uttagsautomaterna är många.
 Buss är billigt, men ordet fullsatt är okänt. 
Räkna med trängsel! Alternativet är rese-
bolagens behagliga utflykter med kunniga 
lokala guider eller taxi - efter prutning. Att 
köra själv är däremot en utmaning eftersom 
det är trångt i städerna och vindlande bergs-
vägar utanför. Albanien är ju ett mycket 
bergigt land, men utflykter är att rekom-
mendera eftersom det finns mycket att se. 
En av de mest kända attraktionerna ligger i 
en stor nationalpark, nämligen källan Blue 
eye som matar upp 7 000 liter iskallt vatten 
i sekunden någonstans djupt nerifrån. Hur 
djupt vet ingen. Strikt badförbud råder, men 
något hundratal meter nedströms är det bara 
att hoppa i om man blir sugen.

MYSIGA ReSTAURANGeR. Det är inte bara internationella satsningar på turismen. Småskaliga initiativ - 
som en restaurang med två bord - finns också i utbudet.

MARKNAD. Frukt- och grönsaksmarknaden i Saranda är väl värd ett besök. Den ligger alldeles intill ett 
litet tivoli med pariserhjul, så det är lätt att hitta dit - och att hitta lokala delikatesser, juicer och olivoljor. 
Det som hänger är inte korvar, utan torkade fikon.

BLÅTT KäLLVATTeN. Floderna matas med käll-
vatten och den mest kända är ”Blue eye”, eller 

Syri i Kaltër, där iskallt vatten kommer upp djupt 
nerifrån. Omgivningen är mycket lummig. 
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Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

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

 Blue eye är bara en av många källor, men 
de flesta har blivit ”tämjda” och levererar 
bland annat vatten till kraftverk, så hela 
landets elförsörjning kommer från vatten-
kraft, enligt vår guide.
Hur som helst, något nytt Mallorca är inte 
Albanien, men väl värt besväret att ta sig dit.

KONSTVeRK. Tvålskapande verkar vara en egen 
konstart i Albanien. 

LOKALPRODUCeRAT. Vinproduktionen är på 
frammarsch i Albanien och det finns många goda 
både röda, vita och orangea att välja på. Men inte 
på Systembolaget hemmavid, så det gäller att 
passa på under resan.

STORT UTBUD. Utbudet av mattor i den lokala färggranna stilen är stort.

FÖR TURISTeR. Sedan utländska investerare släpptes in har hotellbyggandet exploderat - och alla vill ha 
havsutsikt. Hela Serandas centrum finns runt strandpromenaden och - den ganska steniga - stranden.

< VäXTKRAFT. Ingen blomsteraffär, utan en restaurang. Överallt pyntas det med krukväxter.

36 månaders

delbetalning

helt utan ränta

och avgifter

Kom och spela boule i 
”länets snyggaste boulehall”

”Kom 2 betala för 1”
Gäller t.o.m. 31/12

Ring och boka på tel. 0500-44 20 00
Du kan även boka in dig på årets häftigaste julbord 

hos oss med klassiskt julbords buffé och bouleaktivitet 
alt 3-kamp med jakt/skytte & simulatorgolf.

Du hittar oss i Skövde vid Billingehov

www.loftgolf.se/bouleKli
pp 

ut 
och

 ta
 m

ed
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naturnära liv utan krävande trädgård eller husunderhåll. Det prioriterar Lasse holgersson numera. 
istället har konstnärskapet fått ta större del av hans tillvaro.

Lasse blev granne med 
Hornborgasjön

ForTSäTTninG på Sidan 14

text och Foto Ulf C Nilsson

ATeLJÉN. Det är här Lasse Holgersson vill lägga tid och energi - i sin ateljé där han bland annat har mycket beställningsjobb från kunder som vill ha sina 
favoritbilar avmålade i hans speciella stil.

När Lasse Holgersson för sju 
år sedan letade nytt boende 
fick han tips om Bredegården 
i Bjällum som ursprungligen 
hette Sven Bengts-gården 

innan den inlemmades i grannfastigheten.
– Jag tog cykeln hit och när jag kom fram 
fick jag ställa den vid vägen och tränga 
mig fram bland snår och träd. Det var helt 
igenväxt här.
 Mangårdsbyggnaden och ladugården från 
mitten på 1800-talet var rivna och borta. 
Kvar fanns ett förfallet torp som ursprungli-
gen varit brygghus samt ett vedskjul. ”Per-
fekt” tänkte Lasse och slog till.
 Från början var tanken att uppföra en man-
gårdsbyggnad på nytt.

sid 12  |  www.gardochvilla.se
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Gaselle EVO Combi

VEDPANNOR & PELLETS 
Pelletsförråd | Solfångare | Solceller 
Reservdelar till flera fabrikat!

Även pannor för 

METERVED

Arca Pelletskaminer 
Vi har pelletskaminer i 
olika storlekar, passar allt 
från uterum till stora villor, 
med eller utan skorsten. 
Välkommen!

Var senaste 
elräkningen dyr????

- jag kapar den och värmer 
huset samtidigt

www.agronola.se 
Tel 0511-293 44

 PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg

16

Macken är utrustad med sedelautomat & automatiskt
betalsystem för bankkort och evt. egna kontokort.

Eget
Kort

Eget
Kort

0515-201260

Tanka på GP samt
beställ din diesel och 

smörjmedel.
Adblue

• Spolning                 
• Filmning          
• TorrSugning          

• punkTlagning      
• ConTaineruThyrning
• CiSTernkonTroll

Vi hjälper dig ring: 0515-13846
Jour dygnet runt: 0479-140563

www.pr-slamsugning.se

• olJeaVSkilJare
• 5-årSbeSikTning 
• gödSelTranSporTer

Vi har 7 st gödseltrailer för utförandet av gödselkörning!

ÖPPETTIDER 
mån-fre 10-18  |  lunch 12-13  |  lör 10-14

Beställ bilder på www.fotocenter.se

välkommen in och handla i våran butik! få hjälp och goda råd på köpet!

Gransikagatan 4C, Skövde   tel. 0500-41 13 29

NORRMALM

vi har funnits i 19 år och är 
nu enda butiken i staden som 
klarar det mesta inom foto!

vi gör 
flera meters
förstoringar 

 på canvas, 
akvarell, 

fotopapper 
m.m.

foto-

böcker, 

tackkort, 

kalendrar 

m.m

• eget fotolabb

• expressframkalling

• framkallare 

på fujifilms bästa 

fotopapper

• id- körkort- visum- 

och passfoto

 • vhs 

och super 8 

till dvd eller 

usb-minne

• digitalisering 

av diabilder

LIKA STORA. Ateljén och bostaden, före detta vedbod respektive brygghus, är nästan jämnstora, en sig-
nal så god som någon om vad Lasse tycker är viktigt i tillvaron. Lasses hus var från början ett brygghus 
som hörde till den sedan många år rivna Sven Bengts-gården.

Gustav Adolfs gata 53 
541 45 Skövde 
Tel. 0500-412210 
Öppet 9-18, lörd. 9-15, sön. 10-15

Följ oss också på

Här kan du använda 
ditt cashback card!

Skapa unika 
väggytor med 

gör-det-själv-vänliga 
produkter 

från DETALE CPH
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BäSTA HÖRNAN. Tomaterna sjunger nu på sista versen och lite extra rörigt är det nu när den gamla 
öppna spisen är under nedmontering för att ge plats åt en braskamin.ForTSäTTninG på Sidan 16

HUSeTS HJäRTA. Köket är enkelt och funktionellt.

– Men så kom jag att tänka på hur mycket 
jobb det hade varit att driva Mellomgården. 
Det var ju mitt konstnärskap jag ville lägga 
tid på, inte hus.
 Men inledningsvis blev det mer grovjobb än 
konst. Träd fälldes, buskar röjdes och rötter 
grävdes upp, så att det åter blev en trädgård 
här. Det lilla torpet utsågs till bostad, så 
med hjälp av sin svåger grävde han upp det 
murkna golvet och sänkte det, så att det blev 
någorlunda ståhöjd inomhus.        
 Sedan rustades det upp till fungerande bo-
stad med kök, bad och allt som hör till.
– Visserligen är det en liten boyta, men 
egentligen behöver man ju inte mer. I ef-
terhand kan jag konstatera att det nog hade 
blivit enklare att helt sonika riva alltihop 
och bygga nytt, men här vid Hornborgasjön 
vet man aldrig om man får bygglov eller inte, 
så jag valde att inte chansa, säger Lasse.

PÅ RAD. Hattar och kepsar vid ytterdörren. Det är bara för Lasse att plocka ned den som passar för dagen.

NUMMeR eTT. Första barnboken om traktorn Plutt 
och hans vänner låg länge i en skrivbordslåda. Men 
så fick ett förlag nys om den och sedan dröjde det 
inte länge innan den hittade ut över hela landet. I 
dagarna släppte Lasse sin femte bok i serien.

MeD PATINA. I Lasse trädgård döljer sig en hel 
del oväntade inslag - som den här rostpatinerade 
gamla racercykeln.

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT LÖSNING!

Glaskedjan i Skövde 
Ventilvägen 4, Skövde • 0500-43 0500 • skovde@glaskedjan.se

Glaskedjan i Götene – Götene Glasmästeri 
Västergatan 16, Götene • 0511-595 15 • gotene@glaskedjan.se

www.glaskedjan.se
 

ENERGIRENOVERING  
AV FÖNSTER

Vi bygger om dina befintliga fönster  
och anpassar dem för montering av ett  

2-glas isolerglas med lågt u-värde. 

Slutresultatet? Moderna fönsterglas  
med fina nymålade bågar – utan åverkan  

på fasad m.m. Bra för både klimatet  
och inomhusmiljön!

NYA 
MODERNA 

ISOLERGLAS 
i dina befintliga 

fönsterbågar!

BRA FÖR BÅDE KLIMATET 
OCH INOMHUSMILJÖN!

SPARA ENERGI OCH PENGAR!

Välkommen  
till oss!
Att måla och tapetsera 
är ett fantastiskt sätt att 
förnya ett hem!  

Med färg och tapet kan 
vi hjälpa dig att skapa 
ett ännu finare hem.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Hantverkaregatan 3, 542 32 Mariestad  
Tel: 0501-707 90  •  www.sanda.se

Vi hjälper  dig med ROT-avdraget!
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I VäNTAN PÅ SJÖHÖJNINGeN. Lasse har byggt en egen båtbrygga där han kan avnjuta sitt bryggkaffe 
tillsammans med grannens kor.

SKYLTAT. Humoristiska inslag är Lasses signum. 
Här är entrén till Hornborgasjöns ”beach” där det 
finns både brygga och båt även om vattnet är ett 
par hundra meter längre ut . . .

sid 16  |  www.gardochvilla.se

Kompletta lösningar

Boka ert tak redan nu!

SkåningS-åSaka gålStad 1 Skara  I  0511-290 50  I  tjtak.Se  I  info@tjtak.Se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

• tak    • faSad    • fÖnSter eller PlåtarBeten 

TäTT & TryggT 
SnaBBt och Snyggt 

www.stjarnfonster.se

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

5år
s garanti

På UtFÖrt ar

BE
tE

 Vedskjulet, sannolikt byggt av restvirke från 
den gamla mangårdsbyggnaden, inreddes till 
en funktionell konstnärsateljé och där ska-
par Lasse idag sina verk - och barnböckerna 
om traktorn Plutt. I dagarna släpptes den 
femte boken i serien.
 Hela den 3 500 kvadratmeter stora tomten 
är en happening i sig med oväntade pynt-

FRÅN GRUNDeN. Trådgården har Lasse skapat. 
Första gången han tittade på huset var det helt 
igenvuxet här med snår och stora träd som fått 
breda ut sig fritt under många år.

saker som en rostig gammal racercykel, 
surfshop och badbrygga - fast det är ett par 
hundra meter ner till vattnet…
– Men det är mysigt att sitta här och äta 
lunch omringad av nyfikna kor.
 Hela gården omgärdas av betesmarker där 
korna samsas med tranorna under säsong. Så 
det är ett liv nära naturen, precis som Lasse 
vill ha det.
 Senaste projektet är att riva ut den gamla 
öppna spisen och istället installera en 
braskamin som värmekälla. Annars är det en 
luftvärmepump och golvvärme som svarar för 
behagligt inomhusklimat.
– Så nu har jag lagom mycket arbete med att 

fixa med trädgård och hus. Istället kan jag 
fokusera på konsten.
 Att inte längre ha egen utställningshall som 
han hade tidigare, tycker han också är en 
fördel.
– För jag tycker det är rätt skoj att istället 
åka ut och visa mina grejor.
 Ofta handlar det om olika bilmotiv. En nisch 
Lasse mutat in är målningar av favoritbilar 
eller -traktorer som ägarna vill ha avbildade. 
Några exempel hittar man på hans hemsida 
artbyholgers.se. På Lasses egen önskelista 
står nu ett eget garage på första plats.

VIDA VIDDeR. Här finns gott om plats att koppla av och bara njuta av omgivningarna.



FORTSäTTNING NäSTA SIDA
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Stort 30 års jubileum
i både butikerna och

på webben!

WWW-HIFI-----------
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LLLLLLLLL 11
0500 - 41 06 40

TTTTTTTTTTT
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0520 - 147 40

Sätt nya smaker 
på glöggminglet

2 dl torkade gula ärter 
1 msk japansk soja 
2 msk rapsolja 
2 tsk pepparkakskryddor 
1 tsk flingsalt

Billiga, nyttiga, hållbara och dessut-
om riktigt trevliga att mumsa i sig. 
Lägg ärterna i blöt över natten eller 
i cirka 10 timmar. 

Pepparkaksärter
Sätt ugnen på 200˚C. 
Skölj ärterna, låt torka helt på en 
kökshandduk. Blanda runt ärterna 
med resten av ingredienserna på en 
plåt. Rosta i mitten av ugnen i cirka 
30 minuter tills de fått fin färg, skaka 
plåten ett par gånger under tiden. 
Låt kallna.

- tiderna förändras, och nu är det hög tid att tänka till kring våra 
jultraditioner. Kanske våga förändra dem litegrann.  Med den här boken vill jag 
på ett enkelt och lustfyllt sätt visa på klimatsmarta val med början vid första 
advent, genom glöggkalas och decembermys, med julbordet som höjdpunkt  
och utan att tumma på den magiska julstämningen!
Det säger Malin Landqvist författare till den nyutkomna boken en  grön Jul.  
här några riktigt spännande mingelrecept.

FOTO Susanna Blåvarg
Foto: Per Ranung

Sötsalt nötmix med bär
Cirka 5 dl: 
3 dl nötter och mandlar, t ex macadami-
anötter, valnötter och sötmandel 
1 tsk neutral rapsolja 
1 msk honung 
cirka 1 tsk flingsalt 
2 dl torkade bär, t ex tranbär, blåbär, gröna 
russin
Sött och salt funkar alltid bra ihop! 
Knapriga nötter och mjuk-sega bär blir en 
god mix. 
Rosta nötter och mandel gyllene runt 
om i olja i en stekpanna i cirka 5 minuter. 
Tillsätt honung. Skaka pannan så att ho-
nungen täcker nötterna väl. Låt puttra 
ihop på svag värme i 2–3 minuter, utan att 
det bränns. Häll över på bakplåtspapper 
och låt svalna. Sprid ut att torka. Smula 
över flingsalt. Blanda med torkade bär. 
Om det mot förmodan skulle bli något 
över, förvara i burk med tättslutande lock.

Grönkålschips
Cirka 1 liter chips: 
200 g färsk grönkål (eller rödkålsskott, 
purpurkål) 
2 msk rapsolja 
 ½ tsk salt + ev lite flingsalt
 Grönkålschips börjar kvala in som 
  klassiker bland julsnacks. De är även    
  fina att  smula över snittar, soppor och  
  sallader. 
  Sätt ugnen på 150 °C. Skölj och torka         
   bladen. Repa bladen från grova stjälkar.  
   Krama ihop med olja och salt. Bred ut    
    på bakplåtspappersklädd plåt. Torka i      
    mitten av ugnen i 20–30 minuter tills de     
    precis börjar få lite färg i kanterna. 
    Plocka ut vartefter de blir klara. Bladen  
     är olika tjocka och behöver därför olika  
     lång tid. Låt kallna. Smaka eventuellt av  
      med lite flingsalt.

En förmånscykel ger dig möjlighet att öka vardagsmotionen och samtidigt spara tid till och från jobbet. 
Detta bidrar till en vardag med mindre stress, ökad koncentration samt ökat välmående. 

Vår modell är kostnadsneutral och ger minimal administration för arbetsgivaren.

Vill du veta mer? Besök oss på Södra Metallvägen 2 i Skövde eller läs mer på www.sportson.se/formanscykel

FÖRMÅNSCYKEL
FÖRMÅNEN SOM BARA RULLAR PÅ

Vi har boendet för dig!

Kontakta oss: 0504-142 30
www.tibrobyggen.se

Vi behöver bli fler
– bli medlem 

- var 20:e minut får
någon en stoke 

www.strokeförbundet.se/bli-medlem

Du är inte ensam -

tillsammans är vi 

starkare!



Glöggcrostini
Cirka 30 stycken: 
1 baguette 
smör och olja till stekning 
(eller bara olja) 
Spenathummus och äpple: 
1 förpackning kokta kikärter (380 g) 
60 g sköljd spenat 
2 msk saft av ekologisk citron 
1/2 vitlöksklyfta 
1/2 dl rapsolja 
1/2 dl vatten 
salt och svartpeppar 
ev några strimlor färskt äpple 
ev rostade hasselnötter 
Grön tapenade: 
ca 400 g urkärnade, gröna oliver 
1 liten vitlöksklyfta 
finrivet skal av 1/2 ekologisk citron 
2 msk hackad persilja 
2–3 msk olivolja 
ev extra oliver till garnering 
Mozzarella och fikon: 
2 buffelmozzarella (à 125 g) 
2 ätmogna fikon 
flytande honung 
färsk rosmarin
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Grönkålscheesecake
Cirka 15 bitar: 
300 g hackad, fryst grönkål 
200 g kavring 
75 g smör eller kokosolja 
2 gelatinblad 
(eller motsv mängd agar agar) 
2 rödlökar 
4 dl valfri crème fraiche 
200 g naturell färskost 
2 krm riven muskotnöt 
1 msk sötstark julsenap 
2 krm nymalen vitpeppar 
ev 1 kvist färsk grönkål 
3 msk olivolja 
finrivet skal och saft av 
1/2 ekologisk citron 
ev 1/2 dl rostade valnötter 
1 tsk salt
en frisk och len cheesecake som kan 
serveras vid en glögg-bjudning likväl 
som i mindre bitar på julbordet. 
Tina grönkålen och krama ur den väl. 
Mixa kavringen till smulor. Smält 
smör eller kokosolja och mixa ihop 
med smulorna. 

Precis vad man önskar till glögg-
minglet. Något som mättar lite 
lagom före allt sött. 
Gör en sort eller prova allihop! 
Förbered gärna både crostini 
och röror, men lägg ihop dem 
strax före servering, annars blir 
de mjuka. Om det blir lite röror 
över är de perfekta till sallader, 
på julbordet eller att klicka i en 
varm vintersoppa. 
Skiva baguetten tunt och stek 
brödskivorna frasiga i smör 
och olja på båda sidor. 

Spenathummus och äpple 
Skölj kikärterna. Mixa dem 
med alla ingredienser utom 
äpple och nötter till en slät 
hummus. Smaka av med salt 
och peppar. Bred en klick på 
var och en av tio crostini. 
Toppa gärna med lite äppelstrimlor 
och rostade hasselnötter. 

Grön tapenade 
Mixa ihop ingredienserna till tapena-
den. Klicka på tio crostini. 
Toppa gärna med en olivhalva. 

Mozzarella och fikon 
Bryt mozzarellan i mindre bitar. 
Skiva fikonen. Fördela på tio crostini 
och toppa med lite honung och en 
ytterst liten rosmarinkvist.

Tryck ut dem väl i en form med lös-
tagbar kant, cirka 20×30 cm. 
Lägg gelatinbladen i kallt vatten i 
cirka 5 minuter. Skala och hacka den 
ena rödlöken riktigt smått. Värm 1 dl 
crème fraiche i en kastrull. Ta upp 
gelatinbladen och låt dem smälta i 
den varma crème fraichen. Rör ihop 
resten av crème fraichen väl med 
färsk-ost, grönkål, hackad rödlök, 
muskot, senap, salt och peppar i 
en bunke. Tillsätt den varma crème 
fraichen under omrörning. Bred ut 
blandningen väl i formen. Ställ kallt 
att stelna i cirka 4 timmar. 
Skala och skiva den andra löken. 
Repa av en rejäl kvist färsk grönkål 
om det finns, ta annars persilja eller 
dylikt. Vänd runt allt i en skål med 
lite olja, citronskal och citronsaft. 
Salta och peppra lätt. Toppa 
cheesecaken med lökblandningen 
och strö gärna över rostade 
valnötter. 
Riven pepparrot är gott att toppa 
cheesecaken med.

Enkla adventsplock
● Fördela bitar av juledamer i torkade aprikoser. 

● Bred eller klicka roquefortost i torkade eller färska fikon och droppa över honung. 
● riktigt ätmogen, mörkt orange sharonfrukt i halvor toppas med ädelost. 

● Färska fikon. Servera dem precis som de är. i december brukar man kunna hitta fina, färska fikon. 
● Ett bra riktmärke är att de ska vara riktigt runda och tjocka, och fråga i butiken om de är söta. 

● Skär gärna ett kryss i toppen, det ser trevligt ut.

Välkommen till
Din lokala maskinuthyrare

www.hyrmaskinertibro.se

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

Kampanjen pågår till och med den 31/10. www.borga.se
 

 (105:- exkl. moms)
131,50/m2 

Ring och beställ idag 0511-79 18 30  

Måttkapad plåt med snabb leverans! 

Nu har vi kampanj på plåtprofilen EKONOMI som är  
vår mest populära och traditionella profil för tak och vägg.

•  Svart, mellanröd, tegelröd, mörkröd 

•  P30, 0,5 mm

•  Valfria längder upp till 9 m. 

•  30-års garanti

•  Avhämtning i Skara eller fraktas mot tillägg

•  Ställkostnad tillkommer  
    på order under 100 m2

 

HÖSTKAMPANJ 
PÅ TAK OCH VÄGGPLÅT  

Kampanj!

Räkna på ditt tak i vår  
   Takberäknare och få  
      ett estimerat pris direkt.
        Snabbt och enkelt! 

Scanna QR-koden 
och läs mer om vår 
plåtkampanj!

Vi köper stål och metall-
skrot, alltid till högsta 
dagspris!

För mer info:

0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

 Forsvägen 36, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

Nu finns vi även i Töreboda igen! 
Industrigatan 14, tel 0506-790179

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 

glasögon & linser

Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Öppet tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. 
Tel 0511-606 99     Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet 

Låga omkostnader 

möjliggör kvalitetsvaror 

till lägsta pris. 

Senaste bågmodet. 

Marknadens bästa glas. Leverantör på plats. Vi bjuder på fika.

Vi finns på 

Välkommen till en fristående och 
helt unik butik!

Bågmärken är bl.a. skaga och Pilgrim

BågVisning
3 november  |  kl.13 -18
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Välj mellan 
Traditionellt julbord,  
Jultåg,  Jul-ös  eller 

Julkonsert med julbord.

Ring för att boka tel 0511-571 90. 
Besök oss på www.lundsbrunn.se

VI HAR JULBORD 
FÖR ALLA!

VI HAR JULBORD VI HAR JULBORD VI HAR JULBORD VI HAR JULBORD VI HAR JULBORD VI HAR JULBORD 

Läs mer om 
våra julbord, jultallrikar,
jullandgångar m.m. på 

www.kottex.com

Läs mer om 
våra julbord, jultallrikar,
jullandgångar m.m. på 

www.kottex.com
Lundängsgatan 9
533 91 GÖTENE
Tel. 0511-596 51  

Köttex- mat 
och delikatess

Julmeny 2022
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KURORTENS KLASSISKA JULBORD – NU I UTÖKAD 
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TISDAG-TORSDAG KVÄLL SAMT DAGTID SÖNDAGAR
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Ring 

och boka 

ditt julbord nu 

– bästa tipsen här!

l
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Välkomna 
på julkaffe-

bord!
28 november - 2 december

På bordet finns kakor, 
vetebröd och tårta i både 

“juliga“ och klassiska smaker. 
Allt är givetvis bakat hos 

oss på Österbergs! 
Det lilla konditoriet   

med stort 

129:-/
person inkl kaffe/te

Österbergs
Konditori

Tidan
Öppet: mån-fre 8-18 

E

KAMPANJPRISER PÅ ALLA BILAR!

PROVKÖR NYA ALFA ROMEO TONALE

& FÅ EN GOODIEBAG!

RÄNTEKAMPANJ!

VI FYLLER 10 ÅR & VILL HA MED DIG!
28, 29 & 30 OKTOBER

FREDAG 
LÖRDAG
SÖNDAG 

VI BJUDER PÅ 

KORV MED BRÖD, TÅRTA

 & KAFFE!

HRM BIL AB - 0510 604 00
TALLHAGSGATAN 1 - 531 40 LIDKÖPING

09:00 - 18:00
10:00 - 15:00
11:00 - 15:00

Välkomna till en 
vacker 1800-tals 
Herrgårdsmiljö 

Götala Herrgård, Skara
Bokningar 0511 - 10075 
www.gotalaherrgard.se
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BORGUNDANYHETER

NU ÖPPNAR VI 
KÖKSCENTER 
I SKÖVDE CITY

D et centrala läget blev avgörande för  
satsningen i Skövde, säger Hans Johans-
son, VD för Borgunda Bygghandel.
 – När vi fick reda på att lokalen vid 
porten till Storgatan var ledig bestämde 
vi oss för att öppna här, säger han. Efter-

som många butiker flyttar ut från Skövde centrum så  
kanske det är rätt att göra tvärtom och flytta in i stället.
 Den 150 kvadratmeter stora citybutiken har plats för 
en Ballingslövutställning med fyra, fem kök, lika många 
badrum samt några garderobsinredningar.
 – Ballingslöv har den premiumkvalitet som vi tror att 
våra kunder efterfrågar, säger Hans Johansson. Tidigare 
hade vi deras kök i vår anläggning i Vinninga och nu ser 
vi fram emot att samarbeta med dem igen.
 I Citybutiken kommer kunderna att träffa Teodor  
Axelsson, kökssäljare med många års erfarenhet av  
Ballingslövs produkter.
 – Jag tycker verkligen att Ballingslöv ligger i framkant 
och är mycket duktiga på att hitta aktuella trender. Just 
nu är det jordnära, mörka kulörer som är populära. Grått 
är väldigt uppskattat och inför 2023 tror jag att det blir 
mycket färgat trä i olika varianter.
 Han ser också ett fortsatt intresse för ångugnar.
 – Kunder med stort matlagningsintresse väljer  
”ångmaskin” istället för mikro. Men det som är mest  
trendigt i dag är att sätta köksfläkten i bänken istället för 
att ha en traditionell fläktkåpa.
 Ballingslöv grundades 1929 av Albin Svensson i  
Ballingslöv norr om Hässleholm. Där sker tillverkningen 
också i dag. Antalet medarbetare är cirka 470. Ballingslöv 
AB ingår i Ballingslöv International AB som till 100  
procent ägs av investmentbolaget Stena Adactum AB.

TEXT PER-OLOF VON BRÖMSEN

Borgunda Bygghandel utökar med ytterligare 
en köksutställning – Citybutiken Ballingslöv 
Center i Skövde. Läget är bästa tänkbara i hörnet 
Storgatan–Långgatan, mitt emot Skövdevillan.

Teodor Axelsson  
kommer du att träffa  
i vårt nya kökscenter. 
Bilden nedan: Gastro  
i sobert grågrön kulör 
är ett populärt kök i 
Ballingslövs sortiment 
just nu. Du kan bekan-
ta dig med Gastro i  
Citybutiken på Stor- 
gatan i Skövde.

Läs mer på ballingslövcenter.se
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