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Hem & trädgård - antikt - Livsstil

Det är under helgen den 
29 - 30 oktober det händer. 
Gård & Villa-mässan går åter 
av stapeln på Billingenhov i 
Skövde med utställare från 

Hem & Trädgård, Antikt och Livsstil. 
– På mässan kommer du att möta utställare 
som visar dig det du är nyfiken på och som 
hör hemma-livet till. Men du kommer också 
att få en uppfriskande dos av antikt och 
loppis, liksom av delikatesser, resor, skönhet 
och annat livsstilsrelaterat, berättar Uno 
Hufvudsson ansvarig för Gård & Villa och 
fortsätter:
 – På scenen medverkar Knut Knutson och 
Bo Knutsson som båda entusiastiskt tar sig 
an de föremål som vunnit Gård & Villas täv-
ling: ”Knut och Bo: Värdera mitt second-
handfynd!” Och självklart kan du delta i 
tävlingen. Maila en bild på den sak du vill få 
värderad till info@gardochvilla.se så är du 
med i dragningen. Skriv gärna någon rad om 
föremålet som inte får vara större än att du 
själv kan bära det med dig till mässan.
På Gård & Villa-mässans scen medverkar 
dessutom fem experter från Skaraborg. De 
kommer att inspirera dig till nytänk hemma. 

– Föredragen handlar om allt från inred-
ning och trädgård till ljussättning utomhus, 
återbruk och innovativ arkitektur, säger Uno 
och fortsätter:
– Dessutom kan du flanera runt bland ett 50-
tal lokala företag och möta utställare inom 
områdena Hem & Trädgård och Antikt och 
du kommer också att hitta utställare inom 
resebranschen, skönhet, mat och delikates-
ser.
En hel del överraskningar utlovas också 
under mässdagarna den 29 och 30 oktober. 
Uno igen:
– Bästa sättet att hålla dig uppdaterad är 
att följa Gård & Villa på Facebook eller 
Instagram. Biljetter köper du 
hos Next Skövde eller via 
Ticketmaster.se
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Antikexperter och lokala 
influencers på höstens 

Gård & Villa-mässa
I oktoBer är det åter daGS för Gård & VIlla-mäSSan 

I SköVde med BeSök aV de från SVt kända antIk-
experterna knut knutSon och Bo knutSSon. deSSutom 
får du träffa nåGra aV SkaraBorGS meSt InSpIrerande 

InfluencerS Inom hem & trädGård. pluS ett 50-tal 
lokala företaG Som Ställer ut. 

På gård & villa-mässans scen
• Knut Knutsson och Bo Knutsson, 
kända antikexperter från bl. a Svt 
värderar föremål från vinnarna i 
Gård & Villas tävling: ”Knut och Bo: 
Värdera mitt secondhandfynd!”

• Anna Stenberg, trädgårdsarkitekt 
och inredare add:design: ”Novent – 
ett längre sätt att njuta advent när 
du längtar som mest.”  

• Fredrik Gladh, proffsamatör på 
inredning och trädgård: ”Stay cheap 
med smart och snyggt återbruk i 
hem och trädgård.”

• Camilla Sandström, ljusdesigner, 
Atmospherelight: ”Trädgårds-
belysning - skapa trivsel med 
hjälp av ljus och mörker.”

• Ingvar Blixt, arkitekt, Ritningen 
Arkitektbyrå: "Villatrender igår, 
imorgon, idag - manifestation, 
tradition och vision.”

• Morgan Sjöberg, trädgårdsexpert, 
Sinnlig trädgård: ”Skapa magi med 
vårens lökväxter - bästa 
planteringstiden är nu.”

Uno Hufvudsson
ansvarig utgivare
uno@gardochvilla.se

Gård&Villa -Gård&Villa - mässan

mässdagar: 29-30 oktober
PLats: biLLingeHov i skövde
öppet lördag och söndag kl 10-17

erbjudanden!
tävlingar!
Underhållning!
fika!

ett 50-tal lokala utställare - fullt scenprogram!

entré: 100:-. biljetten gäller för båda dagarna!

Just-nu-erbjudande: gå två till priset av en!

biljetter på next skövde eller ticketmaster.se. 

@gardochvilla

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

Kampanjen pågår mellan den 26/8 - 30/9. 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,     
    och 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!

Läs m
er om

 vår 
plåtkam

panj!

Räkna på ditt tak  
och få ett estimerat 
pris direkt!  

Kampanjer och 

mässerbjudanden 

på ALLT i hela 

butiken!  

Nu tjuvstartar vi möbeldagarna!

10%
på hela Hagas 

sortiment

15% 
rabatt på 

hela Torkelsons
sortiment

15% 
rabatt på 

hela Göinges 
sortiment

25% 
rabatt på hela 
Tibrosängens

sortiment

Fåtölj 
Genova+pall 
svart skinn 
Lagervara 

4995:-

 
3-sits från 

5995:-
4-sits från 

8995:- 
Lagervara

15-50% 
rabatt på 

hela Bröderna 
Anderssons
sortiment 

ÖppeTTider: 
mån-fre 10-18  |  lör 10-16  |  sön 10-16

10% 
rabatt på  

hela Aboves
sortiment

SoffA BoSTon

SoffA  
eLecTrA 

MATgrupp cAne 
SToLAr urBAn

SoffA 
goTLAnd

SoffA 
pALMA

fåTÖLj LiSSABon

fåTÖLj  genovA

Outlet 
2000 m² 

30-60%
 rabatt



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
 

 www.gardochvilla.se  |  sid 5  sid 4  |  www.gardochvilla.se 

Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

Visst är det fantastiskt hur kort 
vårt minne är. Senast för någ-
ra dagar sedan fick jag frågan 
hur sommaren varit och jag 
utbrast spontant "-fantastisk, 

fint väder, åka båt".
 Men så var det ju inte. Det var sista 4 
dagarna som var varma och lite vind. Om 
jag ska vara lite mer exakt så var ju det rätt 
blåsigt, inte så himla varmt (förutom den 
stora värmechocken på hela två dagar) men 
med lite regn.
 Men det är inte det man kommer ihåg. Man 

kommer ihåg det senaste. Tänk om det reg-
nat de där sista dagarna. 
 Nu var semestern bra ändå. Vi fick tillfälle 
att besöka goda vänner i Ålesund istället. 
Det var verkligen fantastiskt. Men minnet är 
kort. 
 När jag köpte hus, 1998, fick jag ett erbju-
dande om en tioårig boränta på 6,10%. Så 
låg hade räntan aldrig varit så jag slog till 
direkt. 6,10%, smaka på den idag. 
  När saker inte är som man önskar får man 
som militären säger "laga efter läge" eller 
som det svengelska uttrycket "när världen 

När korttidsminnet är uppenbart

kåseriet från 
gård & villas
medarbetare
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ger dig citroner, lär dig göra lemonad". 
  Det blir bra det också. Även om du hellre 
ville ha jordgubbssaft.

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

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

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!



ANNONS

Stay cheap när Fredrik 
och Jesper skapar 

sin trädgård

»FoRtSättnInG näStA SIdA

hösten har kommit till trädgården hos fredrik Gladh och Jesper karlsson. 
de intensiva sommarmånaderna med vattning och övrigt arbete har gett utdelning med skörd av 

grönsaker och ovanliga frukter som persikor. och en jordkällare som är fylld av saft och sylt. 
är det inte tid för mer vila och avkoppling nu? nej, inte om man frågar fredrik.

text och foto Anita Johansson

SKÖRDETIDER. I trädgården växer inte bara 
ögongodis utan även gott att äta. Hunden 
Lajka älskar gurka och följer gärna med 
Fredrik runt om i trädgården.
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Stay cheap när Fredrik 
och Jesper skapar 

sin trädgård

Boka ett hembesök & få hjälp av vår 
inredare med mått & färgsättning 

www.skaraborgsolskydd.se    
0510-501 50

36 månaders

delbetalning

helt utan ränta

och avgifter

Vi har boendet för dig!

Kontakta oss: 0504-142 30
www.tibrobyggen.se
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Inte långt ifrån sjön Lången mellan 
Timmersdala och Lerdala ligger parets 
trädgård. Omgiven av stora fält och med 
generöst solljus har växterna fått frodas. 
Under flera år har trädgården utvecklats 

undan för undan till en härlig oas och även 
huset har inretts med kreativt återbruk. Och 
även om det på intet sätt syns i resultatet har 
de jobbat efter konceptet ”stay cheap” både 
inne och ute. Allt för att hålla nere kostna-
derna. Fredrik Gladh berättar:
– Vi gillar tanken på att återanvända saker 
som byggmaterial, heminredning och annat. 
Det slängs för stora summor varje år, saker 
som fortfarande fungerar vilket är helt 
onödigt. Man måste bara våga fråga när man 
ser att något ska kasseras. Vi brukar också 
lägga in bevakningar på både blocket och 
Marketplace på Facebook. 
Men växterna då som brukar kunna vara en 
ganska stor utgift, hur gör ni för att få tag i 
dessa till ett stay-cheap-pris? Fredrik igen:
- Vi byter ofta växter med andra. En planta 
fördubblas ofta under en växtsäsong så en 
rabatt fylls ut bra på ett par år. Dessutom 
drar vi upp egna plantor från fröer.  Runt 
nyår sår vi de första fröerna som är chili till 

NYA RABATTER. En rabatt för liljor och kaktusar iordningsställs. Med återbrukad kantsten skapas en 
form som sedan fylls med lager av tidningspapper. Därefter fylls den med ett tjockt lager av jord. 

VINDRUVSSKÖRD. Här har Fredrik låtit en 
vinranka klättra upp i ett nät gjort av arme-
ringsnät. Med bra näring kring fötterna växer 
den som aldrig förr och skörden blir stor.
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EXOTISKA FRUKTER. I söderläge intill den varma röda 
väggen har Fredrik planterat ett persikoträd. Med rätt 
skydd under blomningen är chansen för solmogna 
persikor till hösten stor.

VITLÖKSKNIPPE. En stor knippa med vitlök med 
massor antioxidanter ska hängas på tork. Skalet 
tjocknar och vitlöken står sig fint under 
kommande månader.

UPPHÖJT. Med hjälp av lecablock har odlingsbäd-
den blivit lite mer användarvänlig. Växterna skyd-
das också för objudna gäster. Här växer pumpa, 
squash, morötter och frilandsgurka.

växthuset. Och så köper vi en hel del, ofta 
från Marketplace.
 Men det finns avigsidor med att byta och 
köpa växter privatpersoner emellan. Som 
risken att få in skadedjur exempelvis. Hur 
tänker ni kring att få in mördarsniglar på 
köpet?
– Det är väldigt svårt att undvika. Vi har 
själva fått in åkersniglar som är ännu värre 
än den vanliga sorten. Vi slet en hel sommar 
med att plocka dem och mata på med biolo-
gisk pellets, säger Fredrik och fortsätter:
– Men det man kan göra är att sätta den nya 
plantan i karantän. Sätt ner plantan i en 
hink vatten en stund, skaka ur den så endast 
rötterna är synliga. Då försvinner all jord och 
eventuella snigelägg.

I höst pågår ett flertal nya projekt i Fredriks 
och Jespers trädgård. Bland annat kommer 
det att bli några nya rabatter. Bland annat 
med plats för liljor av olika slag och kaktu-
sar som är avsedda för att klara skandina-
viskt klimat med snö och frost.
– Ramen bygger vi antingen av begagnade 
kantstenar eller återvunna telestolpar som 
har kapats och ställs på rad. Därefter ska 
marken förberedas innan växterna kommer 
på plats, säger Fredrik som tipsar om att 
lägga 4 lager tidningspapper eller kartong i 
botten av rabatten och sedan fylla på med ett 
tjock lager jord:

CHILI. När de svalare höstkvällarna kryper inpå är det 
skönt att njuta av värmen i växthuset. Här växer chili 
som snart är klara att skördas.

fortSättnInG näSta SIda
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– När väl plantorna är på plats brukar jag 
lägga på ett topplager med bark. Det håller 
det mesta av ogräset borta. 
 Att det skulle bli hus med trädgård har 
känts helt naturligt för både Jesper och 
Fredrik. Båda har ärvt sitt intresse via sina 
morföräldrar. Och med stor nyfikenhet och 
ett ständigt sökande efter mer kunskap plus 
inspiration från olika plattformar, har de på 
sitt eget sätt skapat en hel fantastisk miljö 
att njuta av. 
– Allt började med ett genuint intresse. Vi 
gillar att skapa i vår trädgård för att sedan 
kunna njuta av resultatet och vi letar hellre 
inspiration på nätet än att slötittar på olika 
tv-serier, säger Jesper och Fredrik som av-
slutningsvis tillägger:
– Genom engagemang i trädgårdsföreningen 
åker vi också på studieresor för att lära oss 
mer. Vi kunde inte allt från början utan har 
fått prova oss fram. Man behöver inte kunna 
trädgård för att ha trädgård.

MATFÖRRÅD.  Den ursprungliga jordkällaren har 
renoverats och fyller nu samma funktion som förr. 
Här fylls matförrådet på allt eftersom inför kom-
mande vinter. 

EGENODLAT. Bara tanken på att få sätta tänderna 
i en solmogen persika från egen täppa, känns 
smått osannolikt på våra breddgarder. Med rätt 
omsorg funkar det.

HÖSTSKÖRDEN. Efter en sommarsäsong med hårt 
arbete i trädgården kan man nu på hösten skörda 
belöningen. Morötterna har blivit många i år.

ˇ

PORLANDE. På gaveln av det gamla grishuset har 
paret installerat en fontän med lejonhuvud. Till-
sammans med palmer och andra vackra växter 
drömmer man sig bort till Italiens Toscana. 

SOMMARFYND. I år inhandlades ett större citrus-
träd till parets stora glädje. Nästa år hoppas man 
på härliga citroner att plocka.

fredrik tipsar:
• Gå med i olika lokala 
  Facebookgrupper som delar 
  trädgårdsväxter.
• Köp fröer på rean. de håller till 
  kommande år också.
• Leta inspiration på exempelvis 
  Pinterest.
• Våga fråga efter överblivet bygg-     
  material.
• Byt växter men tänk på 
  karantänen.
instagram: @melldala

HETA FAVORITER. Jesper är chilimästaren i famil-
jen. Fröerna sår han redan vid nyår så de hinner 
bli stora inför planteringen i växthuset. 

PUMPADAGS. Årets pumpa till halloween breder 
ut sig på den vackra grusbädden. I kvällsljuset 
liknar den ett stilleben.
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träffa fredrik på 
gård & villa-mässan 
den 29-30 oktober! 
Fredrik är en av fem expertföreläsare 
på mässan och där kommer han att 
fokusera på återbruk:
”Stay cheap med smart och snyggt 
återbruk i hem och trädgård”.

Massor av tips utlovas!

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

GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER 

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

Residensgatan 5, Vänersborg 0521-100 64
Nygatan 2, Trollhättan 0520-41 11 96 
Lögegatan 4A, Skövde 0500-48 11 96

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

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

20%
på dörr- &

entrémattor

mattcentrum 
Vipans gränd 2, 541 31 Skövde
tel. 0500-48 59 15
måndag-Fredag 10-18  |  Lördag 10-15
Söndag Stängt

www.mattcentrum.se                  Gäller till 2/10 och så långt lagret räcker.

GUSTAV ADOLFS GATA 40, SKÖVDE 
0500-41 33 20

(intill Billinge Färg och Team Sportia) 
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tänk dig ditt hem som du tänker dig din garderob där du har säsongs-
plagg som du tar fram i skiftet mellan årstiderna.  

– Inför hösten längtar vi efter att ha lite tyngre material närmare 
kroppen och precis likadant är det i inredningen. Grövre material och 

lager på lager hör hemma där också.

Strunta i trenderna - 
så här inreder 

du höstfint 

FoRtSättnInG På SIdAn 14

text Marie Pallhed  |  foto Anna Stenberg

Anna Stenberg, 
trädgårdsarkitekt 
och inredare 
på add:design.

Byt till höstkläder på inredningen hemma med lite 
grövre texturer, dovare färger och lager på lager. 

D
et säger Anna Stenberg inre-
dare och trädgårdsarkitekt på 
Skaraborgsföretaget add:de-
sign och Anna förespråkar att 
du har en ”säsongsgarderob” 

också för inredning. 
– Nu på hösten tar jag bort sommarens lätta 
filtar, de skira materialen och de fladdriga 
kritvita gardinerna och så plockar jag istället 
fram fårskinnsfällen, den stickade ylleplä-
den och linnegardinerna med lite grövre 
struktur.
 För det är just med gardiner, plädar, kuddar 
och bäddtextilier som du enkelt kan förändra 
inomhus efter säsong. Och Anna är mån om 
att det ska vara lätt att göra hemmet höstmy-
sigt.
– Sinnebilden av hösten inomhus är en 
rykande kopp te, en bok på ett bord bredvid 
en go fåtölj. Det är en härlig bild av mys som 
vi ska unna oss, men som kanske inte är helt 
realistisk få till överallt hemma. Det är ju så 
mycket mer än att inreda som ska få plats i 
tidsschemat, säger hon och fortsätter:
 – Men det går att skapa några få mysiga 
platser som gör att det ändå blir en scenför-
ändring hemma. Fokusera på sovrummets 
sängkläder, vardagsrummets textilier och 
höstväxter vid entrén utomhus.
 Entrén är viktig, menar Anna. Trädgår-
den kan du bara låta vara men gör entrén 
välkomnande både för dig själv och andra. 
Anna igen:
–  Börja med att plocka bort allt på och vid 
trappan. Pelargonerna har gjort sitt för i år. 
Hur ont det än gör så ta ändå bort dem. De 
tillför inget nu. Och sopa av och gör rent. 
Det ger en oslagbar känsla som inte kostar 
pengar, säger hon och fortsätter:
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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

Behöver du material?
Vi har materialet till ditt anläggningsprojekt; bärlager, väggrus, stenmjöl, naturgrus, 
harpad jord, täckbark samt produkter från Hasselfors Garden. Vi lastar din bilkärra 

vardagar kl 07.00-15.45 eller levererar på lastbil - löst eller i storsäck.

Utförande av anläggningsarbeten
Med vår breda maskinpark hjälper vi både privatpersoner och företag. 

Grävmaskiner - stora och små, dumpers, lastmaskiner, mobilkran samt maskin-
trailers - med våra maskiner fixar vi det mesta!

Truckgatan 2 Lidköping
tel 010- 474 12 20
www.xr.nu

 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
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 – Därefter räcker det med någon kruka med 
höstväxter i mustiga toner.
 Inomhus får du säsongskänsla genom att 
uppdatera sovrummet och här är valet av 
material i sängkläderna av avgörande bety-
delse.
– Du har kanske haft en sommarsvalkande 
bomullssatin i bäddtextilierna fram till nu, 
men i höst och vinter föreslår jag att du 
istället väljer lite grövre bomull eller flanell, 
säger Anna och berättar samtidigt att om 
du också ändrar kulören på sänglinnet så 
åstadkommer du en ännu större förändring i 
rummet.
–  Gå mot de mer brända tonerna i säng-
linnet så byter sovrummet skepnad direkt. 
Höstens färgskala hittar du i de dova 
mustiga nyanserna med mycket svärta i, 
medan sommarens och också vinterns färger 
är betydligt klarare som grönt och rött, och 
vårens mer pastelliga.
 Valet av kulör på sänglinne, gardiner och 
kuddar gör alltså stor skillnad men du 
behöver inte dra på med starka färger för att 
åstadkomma detta. 
– Vill du ha det ljusa, neutrala, naturnära 
som så många älskar så låt bli de starkare 
nyanserna. Det blir höstkänsla ändå.
 Vardagsrummet behöver också en höstlig 
uppdatering och du ger rummet en mer 
ombonad känsla genom att  förändra med 
textilier som gardiner, plädar och kuddar. 
– Försök att koppla ihop inne med ute och 
ju större fönster du har desto viktigare är det 
att vara varsam med den övergången. Titta 
ut och se vilka färger som finns utomhus och 
anpassa gardiner och växter så att kulörerna 
passar ihop, säger Anna och fortsätter:
 – Vänta med det klargröna till advent och 
sätt istället strån, blad, kvistar och enstaka 
blommor i fönstret. Och gillar du de ljusa 
nyanserna på gardiner och textilier så välj 
mer naturfärger eller kulörer åt det mer 
crèmefärgade hållet.
 Att ha en säsongsgarderob för din inredning 
är en spännande upplevelse. Det blir lite 

Anpassa gardiner och växter till de färger som just 
nu finns utomhus. Så blir övergången mellan inne 
och ute varsam.

Uppdatera vardagsrummet inför hösten genom att förändra med textilier och en dovare färgskala. 
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Gå mot de mer brända tonerna i 
bäddtextilierna så byter sov-

rummet skepnad direkt.

Vi tillverkar L-stöd 
i två olika utföranden – exklusiva 

och standard
Begär prisuppgift  |  få snaBBt sVar  |  BestäLL redan idag

L-stödethar Visat sig VaraöVerLägset som stöd-mur men ansetts somtråkiga, det BehöVerinte Vara så!

kontakt 
mail: jorgen@betongexperten.nu
mobil: 070-5453232
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träffa anna på gård & villa-mässan 
Anna är en av fem expertföreläsare 
på mässan och hennes föreläsning 
handlar om stämningshöjare i den 
tid som nu snart är här:
”Novent – ett längre sätt att njuta 
advent när du längtar som mest”

Massor av tips utlovas!

som julafton varje gång du plockar fram dina 
nygamla saker.
– Du ska verkligen inte behöva köpa en 
massa nytt för att uppdatera ditt hem. Det 
mesta har du förmodligen redan. Men - om 
du vill uppgradera med någonting föreslår 
jag att du ser över din belysning och köper 
en lampa. Belysning på olika nivåer är 
superviktigt för den varma känslan men ar-
maturer är också en viktig stilmarkör, säger 
hon och exemplifierar:
 – Vill du gå åt det lite mer lantliga hållet är 
skomakarlampan en typisk stilmarkör medan 
designklassiker som Arne Jacobsen-lampan 
säger något helt annat. 
 Anna jobbar både som inredare och träd-
gårdsarkitekt i sitt eget företag add:design 
och gör om gamla hus och gårdar till nya äls-
kade hem, ritar hus och tillbyggnader liksom 
hela eller delar av trädgårdar.
 På Gård & Villa-mässan i Skövde den 30 
oktober har du möjlighet att träffa henne och 
inspireras av hennes föreläsning ”Novent 

Höstens färgskala finns i de dova mustiga nyan-
serna med svärta i. Som också kan vara ljusa.

Det räcker med att ge några få platser en höst-
känsla. Du får ändå en scenförändring hemma.

Vänta med det klargröna till advent och placera 
istället strån och annat med höstfärger i fönstret.

Börja uteplanteringen med höstväxter och fyll 
successivt på med växter under Novent.
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En höstfin entré ger en välkomnande känsla varje 
gång du kommer hem.

ˇ

– ett längre sätt att njuta advent när du 
längtar som mest”.  Anna är en av Skaraborg 
lokala experter som från scenen ger dig tips 
och idéer om belysning, arkitektur, trädgård/
växter, återbruk och design inne och ute.
– Novent är när du låter julstämningen 
smyga sig på lite successivt redan tidigt i 
november då det inte finns några måsten 
från traditioner. Det är en tid då du helt fritt 
kan skapa din egen noventstämning. Jag ser 
verkligen fram mot att ge dig lite inspiration 
hur du kan göra, avslutar Anna Stenberg.
Instagram: @adddesign.se
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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



Second hand - ett 
sätt att både 

shoppa loss och 
göra gott

Second hand - ett 
sätt att både 

shoppa loss och 
göra gott

FORTSäTTNING NäSTA SIDA
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att handla second hand är både 
miljösmart och ekonomiskt. 
allt fler har också tagit till sig 
detta som ett alternativ till att 
handla nytt. om man samtidigt 
bidrar till en god sak blir ju 
saken inte sämre.

TEXT OCH FOTO Ulf C nilsson

Kaisa Gustavsson och Christel Nilsson håller i verksamheten tillsammans med Madeleine Karlsson. 
Bakom dem syns en del av jättelagret med skänkta gåvor. – Vi har bland annat 48 fulla pallar 
med julsaker redan, berättar Kaisa.
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En av de stora aktörerna på 
second hand är Gengåvan/
Erikshjälpen som har 60 butiker 
runt om i Sverige och ytterli-
gare två i Norge. Den i Skövde 

är den femte största och där hittar vi Kaisa 
Gustavsson som varit föreståndare i sex år 
nu. Till sin hjälp har hon två arbetsledare, 
15 medarbetare samt inte minst ett 20-tal 
till som går i arbetsträning plus ett 80-tal 
volontärer. Så bara den här verksamheten 
ger sysselsättning åt runt 100 personer i och 
omkring Skövde. Och gåvorna strömmar in i 
en obruten ström, stort som smått.
– Vi har ett givmilt folk här i Skövdetrakten, 
konstaterar Kaisa.
 Det kunderna ser ute i butiken är bara 
”toppen på isberget”. Lagret bakom är minst 
sagt välfyllt. Där finns till exempel redan 48 
proppfulla lastpallar med julsaker redo att 
pytsas ut när den säsongen kommer.
– Det händer att givare hör av sig och frågar 
efter saker som lämnats in av misstag, men 
där kan vi inte hjälpa till. Inflödet är enormt, 
berättar Kaisa.
 Allt sorteras och gås igenom. Kläder som 
går vidare ska till exempel vara hela, fräscha 
och rena innan de går vidare och även allt 
till hem och hushåll diskas innan det ställs 
ut.
– Tyvärr är en hel del kläder och textilier vi 
får in trasiga och smutsiga. De blir bara ett 
problem för oss att bli av med. Sådant vill vi 
inte ha. Samma sak med trasiga elapparater, 
kemikalier och vapen. Det har tyvärr faktiskt 

– Jag bara kollar runt lite och letar inte efter något 
speciellt, säger Agnes Fekete. Samma sak gäller 
de flesta - innan man hittar det man inte visste 
att man ville ha.

Innan möblerna kommer ut i butiken ses de över 
och fixas vid behov till av August Hardarsson. 
– Det blir mest att limma ihop och klä om slitna 
stolar, berättar han.
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Stort 30 års jubileum
i både butikerna och

på webben!

WWW-HIFI-----------
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0500 - 41 06 40
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0520 - 147 40

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!

Välkommen till Lilla Boden på Espås 

Inredning i ett gammalt magasin, 
allt från lyktor till möbler, 

gamla som nya. 

Välkommen till Lilla Boden på Espås 

Inredning i ett gammalt magasin, 
allt från lyktor till möbler, 

gamla som nya. 

Håkantorp Äspås Gård 2, 521 96 Falköping 
Mobil: 070-225 28 62
Besök Lilla Bodens Facebook för öppettider!

Följ oss också på

● Brudkonsultationer
● Makeupkurser o Försäljning
● Inspirationsföreläsningar
● Lash Lift
● Brynfix
● Färganalys & Stilanalys
● Garderobsplanering
● Hudvård

Med mer än 30 års erfarenhet,
har jag kunskap att hjälpa dig.

Välkommen till B-Uniqs Studio, Anette Sjöman
mobil 070 3639224

info@b-uniq.se  |  www.b-uniq.se
@b-uniqmake-up&styling 

Följ oss också på
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Volontären Marika Karlsson synar och sorterar 
skänkta kläder. Allt till butiken ska vara fräscht 
och helt. – En del drar sig för att köpa begagnat, 
men sover gärna på hotell i lakan som många 
gäster sovit i innan. Kläderna här är tvättade och 
innehåller dessutom mindre gifter än vad nya gör, 
påpekar Kaisa Gustavsson. 

– Det är första gången jag är här 
och jag har hittat mycket, 
bland annat köksredskap 
och grejor till bilen, 
berättar Valeria 
Aliabiera.

– Här finns det mesta och ibland 
hittar jag sådant jag vill ha. De får ju 

in allt möjligt, säger Peter Johansson.

Vikky Engdahl 
kollar utbudet av 
serie-tidningar. 
– Jag brukar köpa en 
hel del sådana och även 
kläder här, berättar han.

Tomas Frost hade fyndat en DVD, en CD och en 
tidning om Opels sportbilar.
– Jag har en sådan, så det ska bli intressant att 
läsa om dem, säger han.
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hänt att vapen funnits med i det inlämna-
de. Vad gäller böcker vill vi slippa lexikon, 
för sådana är osäljbara idag, säger hon och 
fortsätter:
 – Vi har blivit duktiga på att googla och ser 
till att ligga lite under nätpriserna på exem-
pelvis porslin. Men riktiga rariteter säljer vi 
via Bukowskis, för det är ändå ingen som ex-
empelvis köper en tavla för 100 000 kr här. 
Det har faktiskt hänt att vi fått in sådana. 
Samma sak med dyra smycken. 
 Men, visst går det att göra vardagsfynd i 
butiken. Många handlare ”trålar” också här, 
men för att det inte ska bli helt rensat på 
fynd ser man till att fylla på i hyllorna flera 
gånger om dagen.
– Det som blir osålt här skickar vi vidare till 
en systerkedja i Estland, så att vi hela tiden 
har omsättning och nytt i butiken. I Estland 
går också överskottet till välgörande ända-
mål, men där får de väldigt lite gåvor lokalt 
eftersom estländarna använder och sliter ut 
sina kläder och saker själva.
 För skövdebutikens del ligger omsättning på 
runt 14 miljoner om året. Erikshjälpen är en 
barnrättsorganisation och överskottet går 
oavkortat till barn.

De lite dyrare sakerna väntar på sina kunder 
bakom glas.

”Lite billigare 
än listpris” är vad som gäller. 
På senare år har man blivit bättre på att 
prissätta även porslin, som till exempel den 
här Arabiaservicen ”Ruija”.

Porslinsdelen är väl-
försedd och fylls på 
hela tiden.

tävLing!
knut och bo: 

värdera mitt secondhandfynd!
Vill du få någon av dina gamla saker värderad? I så fall: 

Häng på Gård & Villa-mässans tävling. 
Kanske blir det just du som vinner priset att få veta 

mer om ditt föremål av antikexperterna Knut Knutson 
och Bo Knutsson. Från scenen kommer de att berätta 

det mesta om föremålen som vinner.

gör så här: 
• Maila en bild till Gård & Villa på det föremål som du vill 

få värderat. Föremålet måste vara så litet att du enkelt 
själv kan bära med dig det till Gård & Villa-mässan på 

Billingenhov den 29 oktober.

• Skriv några rader om hur föremålet hamnade hos dig.

• Maila senast den 16 oktober till info@gardochvilla.se 
och glöm inte att skriva namn och mobilnummer.

Vinnarna tar själva med sig sitt föremål till Gård & Villa-mässans 
Antik & Loppisdag på Billingehov i Skövde lördagen 

den 29 oktober. 

vi är så nyfikna på vad du har i dina gömmor!
Maila en bild till Gård & Villa redan nu.

Hem & Trädgård - Antikt - Livsstil
Billingehov Skövde  |  29-30 oktober 2022 

Gård&Villa -Gård&Villa - mässan

mässdagar: 29-30 oktober
PLats: biLLingeHov i skövde

öppet lördag och söndag kl 10-17

erbjudanden!
tävlingar!

Underhållning!
fika!



 www.gardochvilla.se  |  sid 23  sid 22  |  www.gardochvilla.se 

Välkommen till
Din lokala maskinuthyrare

www.hyrmaskinertibro.se

10%
på golv från:

20%
på kalkel & klinkers från

20%
på badrumsmöbler från

10%
på COREtec-golv 

från 
Miljöagenturer!

20%
på alla badrumsmöbler från

20%
PÅ FIX, FOG & 

TÄTSKIKT

20%
på textilmattor från

495:-/ m 2
Allt från badrums -

möbler till kakel 
& klinker.

från Tarkett med 
nya mönster på 

både våtgolv & våtvägg!

Vid tecknande av arbetsorder innefattande 
badrumsrenovering så har två kunder chansen till en 

kostnadsfri 90x90cm duschhörna från Macro!

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Kampanjpris 

349:- /m 2

Kvinnlig

Inspirationsk
väll!

ONSDAG 7/10

Missade du �olårets succé? 

Nu är chansen här igen! 

Leverantörer samt lokala företag 

på plats under kvällen. 

För info och anmälan kontakta 

butiken: 0510–603 05

399:-
30x 30 cm

20:-
I RABATT PÅ ORD. PRIS

(ej lagervaror)

20%
RABATT

(ej lagervaror)

Heltäckningsmattor

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Skaragatan 68, Lidköping

0510-603 05 • Öppet: mån–fre 9–18

jubels–golv.se 

1-stav Mattlackad

495:-/ m 2

Ny våtrumskollektion 
Tarkett med 

nya mönster på 
både våtgolv & våtvägg!

Vid tecknande av arbetsorder innefattande 
badrumsrenovering så har två kunder chansen till en 

kostnadsfri 90x90cm duschhörna från Macro!

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
mån-fre 10-18 lör 10-13

Lidköping - kontakta butiken för 
anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
mån-fre 10-18 lör 10-13

anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Kampanjpris 

349:- /m 2

Kvinnlig

Inspirationsk
väll!

ONSDAG 7/10

Missade du �olårets succé? 

Nu är chansen här igen! 

Leverantörer samt lokala företag 

på plats under kvällen. 

För info och anmälan kontakta 

butiken: 0510–603 05

/m

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
mån-fre 10-18 lör 10-13

Lidköping - kontakta butiken för 
anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Skaragatan 68, Lidköping

0510-603 05 • Öppet: mån–fre 9–18

jubels–golv.se 

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m 2

• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

495:-/
Allt från badrums -

möbler till kakel 
& klinker.

från Tarkett med 
nya mönster på 

både våtgolv & våtvägg!

Vid tecknande av arbetsorder innefattande 
badrumsrenovering så har två kunder chansen till en 

kostnadsfri 90x90cm duschhörna från Macro!

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m
• Pergo 25:- i rabatt/m
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m
• Pergo 25:- i rabatt/m
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Kampanjpris 

349:-
Kvinnlig

Inspirationsk
väll!

ONSDAG 7/10

Missade du �olårets succé? 

Nu är chansen här igen! 

Leverantörer samt lokala företag 

på plats under kvällen. 

För info och anmälan kontakta 

butiken: 0510–603 05

399:-
30x 30 cm

20:-
I RABATT PÅ ORD. PRIS

(ej lagervaror)

20%
RABATT

(ej lagervaror)

Heltäckningsmattor

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m
• Pergo 25:- i rabatt/m
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

Skaragatan 68, Lidköping

0510-603 05 • Öppet: mån–fre 9–18

jubels–golv.se 

både våtgolv & våtvägg!

Vid tecknande av arbetsorder innefattande 
badrumsrenovering så har två kunder chansen till en 

kostnadsfri 90x90cm duschhörna från Macro!

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

20%
RABATT

(ej lagervaror)

Heltäckningsmattor

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet

jubelsgolv.se

Skaragatan 68, Lidköping

0510-603 05 • Öppet: mån–fre 9–18

jubels–golv.se 

TARKETT 
13 mm ek XT 

1-stav Mattlackad

495:-/ m

Passa på
 att kolla in vår 

fyndcontainer 
utanför butiken! 

Allt från badrums -
möbler till kakel 

& klinker.

Ny våtrumskollektion 
från Tarkett med 
nya mönster på 

både våtgolv & våtvägg!

Vid tecknande av arbetsorder innefattande 
badrumsrenovering så har två kunder chansen till en 

kostnadsfri 90x90cm duschhörna från Macro!

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

M issa inte vår inspirationskväll 
för kvinnor, torsdag vecka 40 i 
Lidköping - kontakta butiken för 
anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m
• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05

M issa inte vår inspirationskväll 
för kvinnor, torsdag vecka 40 i 
Lidköping - kontakta butiken för 
anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m
• Pergo 25:- i rabatt/m 2 
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

& Pergo m fl.

Vi har flertalet 
färger på lager! 

Kampanjpris 

349:- /m

Kvinnlig

Inspirationsk
väll!

ONSDAG 7/10

Missade du �olårets succé? 

Nu är chansen här igen! 

Leverantörer samt lokala företag 

på plats under kvällen. 

För info och anmälan kontakta 

butiken: 0510–603 05

FORBO
MARMOLEUM CLICK

399:-
30x 30 cm

/m 2

PERGO LVT
CLICK

20:-
I RABATT PÅ ORD. PRIS

(ej lagervaror)

/m 2

20%
RABATT

(ej lagervaror)

Heltäckningsmattor

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

M issa inte vår inspirationskväll 
för kvinnor, torsdag vecka 40 i 
Lidköping - kontakta butiken för 
anmälan.

Brandtbil ställer ut bilar utan-
för butiken i Lidköping lördag 
4/10.

M issa inte leverantörer på plats!
Onsdag 1/10 i Falköping och 
torsdag 2/10 i Lidköping,

Mängder av andra erbjudanden
• Kährs Linnea 1-stav 295:- m
• Pergo 25:- i rabatt/m
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m 2 beställ-
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13Skaragatan 68, Lidköping

badrumsrenovering så har två kunder chansen till en 
kostnadsfri 90x90cm duschhörna från Macro!

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

• Pergo 25:- i rabatt/m
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Missade du �olårets succé? 

Nu är chansen här igen! 

Leverantörer samt lokala företag 

på plats under kvällen. 

För info och anmälan kontakta 

butiken: 0510–603 05

20%
RABATT

(ej lagervaror)

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

• Pergo 25:- i rabatt/m
• Forbo Marmoleum Click 
30x30cm 399:- m
ningsvara.
• Badrumsmöbler och dusch-
väggar 20 % rabatt.

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.se

Skaragatan 68, Lidköping

0510-603 05 • Öppet: mån–fre 9–18

jubels–golv.se 

Golvveckor hos Jubels v.40-41 (3/10-15/10)

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

  

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05
Öppet: mån-fre 9-18 lör 10-13

Falköping • Sankt Olofsgatan 39B • Tel 0515-165 05
Öppet mån-fre 10-18 lör 10-13

jubelsgolv.sejubels–golv.se • Lidköping • Skaragatan 68 • Tel 0510-603 05

Öppet: mån–fre 9–18, lör 10–13 

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJANETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN
Öppet 

jubelsgolv.se

Öppet 
jubelsgolv.se Öppet 

jubelsgolv.se

jubelsgolv.se

Boka din 
badrumsentreprenad 
för 2023 redan nu! 

– Vid beställning av arbets-
order gällande badrum/total-

entreprenad under dessa 
veckor bjuder vi på en gratis 

WC-stol från IFÖ värde: 
4995:- inkl.moms 
OBS! Först till kvarn, 

begränsat antal

Erbjudandet gäller ej på 
Tarketts plastmattor/våtsortiment 

Erbjudandet gäller ej lagervaror i 
butiken/kampanjvaror.

Gård & Villa-mässan, 29-30 oktober, Billingehov Skövde   |   Gård & Villa-mässan, 29-30 oktober, Billingehov Skövde   |   Gård & Villa-mässan, 29-30 oktober, Billingehov Skövde   |   Gård & Villa-mässan, 29-30 oktober, Billingehov Skövde   |   Gård & Villa-mässan, 29-30 oktober, Billingehov Skövde  |  Gård & Villa-mässan, 29-30 oktober, Billingehov Skövde 

Förnya 
hemmet
med 
Dekso

 

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

Bli medlem i vår kundklubb 
- du får alltid cashback på dina köp.

Följ oss också på

*Erbjudandet gäller oktober 2022 
och kan inte kombineras med andra 
rabatter eller erbjudanden. 
Med reservation för tryckfel 
och slutförsäljning.

Spara

30%

Upptäck möjligheterna med Dekso

Dekso 1 Ultramatt vägg- och takfärg kombinerar funktion 
och estetik med hög kvalitet. Kan användas i alla rum.

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

Lions hjälper. Vi hjälper till 
vid katastrofer.

Lions Sverige
Sveriges Lions Hjälpfond

Pg 90 1948-0
www.lions.se

Välkommen till mig, 
Leffe Larsson och mina 

specialområden

Borgunda Trädvård                                                                             
● Tar ned och klipper träd, kapar m.m.
●  Trädgårdshjälp
● Planteringshjälp
●  Inspiration och idéer till din trädgård
●  Fix o trix

Borgunda Trädvård har klippt fruktträd 
m.m. under de senaste 20 åren.

Vi har försäkring och du kan använda 
RUT enligt gällande regler.  

Välkommen med förfrågan
mail: leffe@vd3l.se
mobil:  0709 / 82 57 48
Besök www.vd3l.se/borgundatradvard
Borgunda Måbärsgärde, 52162 Stenstorp

Verksamhetsdesign - VD3L
Som konsult kan jag stötta inom ett stort 
antal områden.
● Arbetsledning vid personalbrist
● Processinförande/effektivisering, 
    vid förändringar, när attitydunder-
    sökningar ska processas
● Stötta nya ledare
● Som underkonsult genomför jag idag 
utbildningar i ledarskap, BAM, BAS-P & 
BAS-U
● Inspirationsföreläsningar ska inte bara 
ska bli en tillfällig energiboost utan få en 
bestående effekt måste man 
knyta ihop säcken.



MÄSSERBJUDANDE
PÅ DÖRRAR & FÖNSTER!

KÖP ETT FÅ ETT, KÖP TVÅ FÅ TVÅ, KÖP TRE FÅ TRE, 
KÖP FYRA FÅ FYRA, KÖP FEM FÅ FEM...

*Erbjudandet gäller endast vid direktleverans samt under Bomässan  
14 - 16 Oktober 2022 på Tanum fönster samt Bor dörrar lagersortiment och  

beställningssortiment. Frakt tillkommer. Köp valfritt antal dörrar eller fönster 
och få lika många av de billigaste på köpet.

FREDAG

OKTOBER
14

SÖNDAG

OKTOBER
16

LÖRDAG

OKTOBER

15

bomässa
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