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  Pålästa gör fina 
prylfynd på loppis

De köpte en smörj-
grop med bostads-
hus vid Billingen
Så får du köksritningen att 
funka i verkligheten



Nostalgin möter nutiden 
i höstens tapettrender

2
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Antingen handlar det om att relan-
sera klassiska mönster eller också 
om att den nutida designen har 

klara in�uenser från förr.
– I höst ser vi en stor e�erfrågan på 
mönster, former och färger tidstypiska för 
vad vi, våra föräldrar eller till och med 
föräldrars föräldrar hade på väggarna på 
50-, 60- och 70-talet, berättar Madeleine 
Sidemo designer som skapat Eco Wallpa-
pers nya kollektion Re�ections. 
 Fler varumärken hänger på nostalgi-
trenden. I Boråstapeters nya kollektion 
Swedish Designers II ingår 14 mönster 
som alla skapades under årtiondena 40-, 
50- och 60-talen. 
– Att ly�a in naturen i hemmet är en tyd-
lig trend som vi ser inom många genrer, 

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.semarie@gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

Tapetfrossa. Kolla in höstens nyheter på 
www.gardochvilla.se. 
Massor av inspirerande 
bilder! 

Att trender och mönster kommer igen 
och blir moderna på nytt är mer en 
regel än ett undantag.  Här är retrode-
signen som formger väggarna just nu.

berättar Sissa Sundling, designansvarig. I 
kollektionen ser vi det bland annat i Stig 
Lindbergs Berså som många druckit en 
ka�etår ur, men som nu �nns som vacker 
tapet i fem olika färgställningar. 
 Och att ersätta tapeter med enfärgat 
målade väggar är inget Madeleine Sidemo 
förordar. 
– Man ska tapetsera för att tapeten sätter 
prägeln på rummet. Man kan fylla rum-
met med minnen, möbler och människor. 
Men tapeten är det där sista som ger det 
ombonade. Man kan se lite av vilken typ 
av personlighet det är som bor där, avslu-
tar hon.

september 2016

OMBONAT. Tapeter är en uttrycksfull personlig 
kuliss som berättar något.

BERSÅ. I år skulle Stig Lind-
berg fyllt 100 år. Han är 1 
av 5 formgivare som hyllas 
i den nya tapetkollektionen 
Scandinavian Designers II. 
Övriga är Arne Jacobsen, 
Viola Gråsten samt Lisbet 
och Gocken Jobs.
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Nu kan du även 
renovera kropp och 
själ på Colorama

FÖLJANDE TILLBEHÖR INGÅR:

1 extra pump, fullskumsisolering, ozonrengöring, Twilight LED 

belysning, 2-Stegs trappa, locklyft, frakt & startkit med kem99 900:-Ordinarie pris: 151 650:-

PRIS JUST NU:

HÖSTKAMPANJ
E-serie 435

(Gäller så långt lagret räcker, 
begränsat antal, 9 stycken.)

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A, 543 35 Tibro
Telefon:0504 - 102 58

Öppettider
vardagar kl. 07-18
lördag kl. 10-13
www.coloramaitibro.se

Om Gård & Villa
Gård & Villa är en elegant inspirations- 
och nyttotidning för människor som vill 
bo i hus i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om att 
leva och bo i hus. Och roar, inspirerar och 
förenklar för husägare i Skaraborg. 
Gård & Villa samarbetar med 
Villaägarna Skaraborg.

För annonsering i tidningen kontakta: 
Uno: 0708-56 11 99 och Matti: 0706-71 90 44 Uno: 0708-56 11 99 och Matti: 0706-71 90 44 

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Villaägarnas riksförbund har en 
vision. En vision om att alla ska 
kunna förverkliga sin villadröm. 

En dröm väldigt många inte kan förverkli-
ga idag. Detta trots goda privatekonomier 
och låga räntor. Och detta trots att många 
vill �ytta till mindre boenden. Det saknas 
massor av bostäder.
 Nyproduktionen är låg och inlåsning-
en hög. Även om man ägt sitt boende i 
många år och gör stor reavinst, byter man 
o�a stor betald bostad mot mindre för 
nästan samma pengar. Sveriges bostads-
marknad fungerar dåligt. 

 Bankerna har att rätta sig e�er ett digert 
regelverk. Ett regelverk som innebär att 
man måste klara av ett ränteläge långt över 
dagens nivåer. Samtidigt tjänar bankerna 
stora pengar på att låna ut pengar till just 
boende. Sveriges bolånemarknad fungerar 
dåligt.
Det är här Villaägarnas riksförbund kom-
mer in. Vi granskar bankernas räntor och 
hur mycket de tjänar. Vi ligger på regering 
och riksdag med förslag som får igång 
�yttkedjor och underlättar nyproduktion. 
Vi bidrar helt enkelt till en mer fungeran-
de bostadsmarknad. 

Känns rätt ok eller hur?
Är du inte medlem än kan du passa på nu. 
Blir du medlem nu får du 6 månader 
gratis och är medlem under hela 2017.
Den 7-9 oktober är det Bomässa i Lidkö-
ping på Sparbanken Lidköping Arena. 
Anmäl dig här: 
http://www.villaagarnaskaraborg.se
Vi bjuder alla medlemmar på gratis 
inträde. 

Ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson 
Telefon: 0500-40 11 01 eller 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: Gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 Skövde

Layout och gra�sk form: Reko Reklam,
Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Du har stor nytta av att vara medlem

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

Kostnadsfri experthjälp
Villaägarna erbjuder dig som medlem, 
samt alla samfällighetsföreningar 
med serviceavtal, en omfattande 
kostnadsfri rådgivning. Våra expert-
er svarar på frågor om bygglov, hant-
        verkartvister, fel på köpt fastighet,  
           fuktproblem, renovering av bad   
             rum, samfällighetsjuridik, 
 förvaltningsfrågor 
   och mycket 
      annat.

För husägarnas intressen
Villaägarna jobbar för att främja landets  
            villa- och fritidshusägares intres- 
            sen. Det gör vi genom att jobba för  
           sänkta boendekostnader, bättre 
        boendemiljö och för att �er ska  
      kunna välja att bo i eget hus. Villa-
     ägarna är en partipolitisk obunden  
    organisation och vi arbetar aktivt 
        och med kvali�cerad 
          kompetens inom intresse-
politik, rådgivning och medlems-
rabatter.

Har du Bolånekoll?
Har du rätt bank frågar Villaägarnas boen-
deekonom Håkan Larsson i ett �lmklipp 
från Villaägarnas facebooksida? Håkan 
har nämligen koll och följer regelbundet 
upp vilka banker som ger bäst respektive 
sämst ränta på bolån. I augusti var det 
Ålandsbanken som höll lägst 3-månaders 
        ränta med 1,31% och Handelsbanken  
          som tog jumboplatsen med 1,68%.  
          Vem månne det bliva i september?
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X
Attityd 
i arbets-
rummet

■  Den ekologiska marknadsandelen 
ökade till 9 % vid halvårsskiftet. Därmed 
är svensk eko-konsumtion lika stor som i 
världsbästa Danmark.
– Nu firar vi en delad förstaplats med 
Danmark och hoppas att vår marknads-
andel av ekologiskt ökar så att vi vid 
årsskiftet är bäst i världen på att köpa 
ekologiskt, säger Johanna Sandahl, ordf. i 
Naturskyddsföreningen. 
Samma period ökade också försäljningen 
av ekologiska och KRAV-märkta livs-
medel med 23 % i dagligvaruhandeln och 
Systembolaget.
 – Vi ser att konsumenterna driver om-
ställningen till eko i butikshyllorna, säger 
Johan Cejie, försäljningschef på KRAV.

Snart klår Sverige 
ledande dansken på eko

MÅL. Naturskyddsföreningen hoppas på att 
Sverige köper mest eko i världen.

I JUL. Vidar i trä med textilklädd sladd. Markslöjd.

Fint    Fem

Vidar i trä med textilklädd sladd. Markslöjd.

XX
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I TAKET.  Edge, koppar 
och mässing. Markslöjd.

PÅ VÄGGEN. Callum �oor 
lamp, PB Home.

PÅ GOLVET. 
Becket skrivbord 
Habitat.

FÖR BAKEN. 
Stol, House 
Doctor.

Med tapeter sätter 
du stilen direkt
Kända inredningsbloggarna Kristin 
Lagerqvist och Johanna Bradford vill 
skapa ombonad hemkänsla genom 
att uppmuntra till att tapetsera mera. 

Att tapetsera själv är enklare än man tror 
menar duon. Och man får ett färdigt re-
sultat snabbt, jämfört med när man målar 
då det o�a krävs 2-3 strykningar.
Här är deras tips hur du skapar harmoni:
■  Bind samman en öppen planlösning 
som kök och matplats med en mönstrad 
tapet.
■  Man tror o�a att vita väggar skapar 

rymd till ett rum men en mönstrad tapet 
gör att man får något att fästa blicken på 
och gör att rummet känns större.
■  Skapa en skön kontrast med till exempel 
ljusa träslag och metaller.
■  Plocka in växter som ger färg till en ljus 
inredning.
■  Linnetyg ger en skön avslappnad känsla 
till ett rum och dämpar även ljud.
■  Plocka upp färger från tapetens möns-
ter i andra inredningsdetaljer så som till 
exempel i en duk.
■  Använd vackra saker till andra områden 
än vad de är avsedda för som till exempel 

INREDNINGSBLOGGARE. Kristin Lagerqvist och Jo-
hanna Bradford är experter på att ge hem en riktigt 
ombonad och hemtrevlig känsla.
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BUTIKENS ÖPPETTIDER
vardag: 10–18 lördag: 10–13

Hollendergatan 28, 
521 42 Falköping

Nu finns vi även 
på Facebook

en vacker bricka som kan fungera som en 
tavla.
Kristin och Johanna ger ytterligare 
stylingtidéer i 3 �lmer. Kolla in �lmerna 
med deras inspirerande inredningstips för 
matrum, arbetsrum och allrum på 
www.gardochvilla.se.
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Trendiga väggar har ton av 
ett klassiska jeans
■  Nu säger sig experterna veta vilken 
nyans det kommer att målas med på 
väggarna under 2017. Denimblått. Och 
olika nyanser därav. De som slagit trend-
tankarna ihop är ett antal internationella 
arkitekter, inredare och trendanalytiker.
– Vi har tittat på internationell arkitektur, 
mode och designtrender vilket visar att 
blått är färgen som gäller för tillfället, 
säger Per Nimér arkitekt och designchef 
på AkzoNobel. Den blå kulören �nns i 
vår vardag. I himlen ovanför oss och på 
kläderna vi bär. För att göra den relevant 

för våra hem valde vi en blå som fungerar 
både i kök och sovrum. 
Och det är ganska enkelt att förnya med 
färg.
– Färg spelar en viktig roll för hur vi käns-
lomässigt uppfattar olika miljöer. Vilken 
kulör man väljer på väggen är bland det 
viktigaste beslut man kan fatta för att 
påverka ett rums karaktär. Vi i Sverige är 
o�a försiktiga när det kommer till färg i 
våra hem och tvekar vid kulörval, men 
allt �er inser att det inte behöver vara så 
dramatiskt att måla om hemma.

FRAMTIDSFÄRG. Blått kommer att dominera 
inredningstrenderna under 2017.
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■  Att det är mycket vitt på väggarna i Sverige är inte så konstigt. 
Längtan efter ljuset är påtaglig för många en stor del av året. 
Men en ljus färgpalett kan vara andra toner än bara det kritvita. 
I Beckers nya färgkarta Älskade kulörer finns 10 nyanser, hälf-
ten varma och hälften kalla, av rosa, blått, grönt, grått och sand. 
Varje baskulör finns i 3 skiftningar som blir fina att kombinera 
i ett rum. 
En på väggen, en 
på golvet och en på 
hyllan exempelvis. 
Eller som funkar att 
använda i olika rum 
för att skapa en röd 
tråd. Därtill finns 
sedan 10 starkare 
accentfärger som 
matchar bas-
kulörerna.

Väggfärg med nyanser som 
lätt kan kombineras

OVITT. Nu kommer 
ljusa kulörer som 
mjukt alternativ till 
det kritvita.

här
frisör

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

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

anno
1995

.se

Gård & Villa söker 
kreativ marknads-

förare.
Meila för information:
uno@gardochvilla.se

Vänd dig med förtroende till oss 
när du vill ha hjälp med:
• Takbyte
• Takläggning
• Takrenovering 
• Asbestsanering
Vi har lång erfarenhet och utbildade takläggare. Vi använder endast material 
av hög kvalitet och håller vad vi lovar. En fördel att anlita oss är att du får ett 
totalpris på hela arbetet inkl. ställningar. Välkommen med din förfrågan!

TAK-KAMPANJ!

0768-19 60 61
0768-19 60 62
tjtakofasad@hotmail.se     www.tjtakofasad.se

Boka ditt tak nu
Ring eller mejla för kostnadsfri offert

5 års 
ARBETS- 
GARANTI  
på utfört jobb

Glöm inte 

ROT- 
avdraget!

Boka ditt tak nu
Ring eller meila för kostnadsfri offert

TAK-KAMPANJ! 0511-290 50 
tjtakofasad@hotmail.se     www.tjtakofasad.se

BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA
Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar, 
presenningar och mycket mer!
Välkomna till Cramo i Skövde
Kylarvägen 5, Hasslum
Tfn. 0500-469790

För en bra dag 
på jobbet.

Vi levererar på bulk, pall och storsäck.

Ring för pris: 0515 – 727 000

MARIESTADS SOLSKYDDSBUTIK

VI HAR KVALITETS-
PRODUKTERNA DU SÖKER

BÅDE INTERIÖRT & EXTERIÖRT:
• Markiser • Persienner 

• Bomullgardiner • Plisségardiner 
• Rullgardiner •  Panelgardiner 

• Hissgardiner • Insektsnät

Nyhet! Senaste kollektion 
av vanliga gardiner och 
mörkläggningsgardiner 

Boka 

kostnadsfritt 

hembesök

RING OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

Ny adress: Stockholmsv. 45 
542 32 Mariestad

Tel 0501-400 22, info@ekedals.se

ÖPPET: Må, Ti, On 12-17, To 12-19, Fr 12-15

Telefontid: Måndag-Fredag 9-17.

www.ekedals.se

Kurhotell • Konferens • Spa
TEL 0515-43 200  E-POST info@kurortenmosseberg.se   www.kurortenmosseberg.se

Mössebergsparken, FALKÖPING  TEL 0515-432 00 www.kurortenmosseberg.se 

VINTERKONFERENS

I paketet ingår:
Ankomst till lunchbuffén

E�ermiddagskaffe med kakbuffé
Trerättersmiddag inkl. bordsvatten och kaffe

Frukostbuffé
Förmiddagskaffe med kakbuffé

Lunchbuffé

Entré till spa med varmvattenbassäng, jacuzzi, utomhuskällor, bastu och gym.
Lån av badrock och tofflor under vistelsen.
Konferenslokal med konferensutrustning

Pris per person i dubbelrum: 1.650 kr exkl. moms

 

Komplett program: www.kurortenmosseberg.se

KONFERENS på Kurorten Mösseberg
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FAVVOSTÄLLET. Familjen Dahlstedts favoritplats är punschverandan. – Här sitter vi gärna och myser hela familjen. Eller hänger med gäster.

Den lilla gården ligger på Billinge-
sluttningen. I centrala Skövde. Fast 
med känslan av landet.

– Lantkänslan in�nner sig direkt när man 
kört de 60 metrarna från vägen upp till 
huset. Och det var därför vi köpte det. 
Trots det stora renoveringsbehov som 
fanns, säger Mats.
 För Mats och Åsa hade gjort renoverings-
resan förut. Då, i en lägenhet, där Mats 
bland annat �xat kök på sin fritid under 
lång tid. Så länge att ytterligare renove-
ringsobjekt stod långt ner på önskelistan.
– Jag sa inget till Åsa när huset låg ute till 
försäljningen. Men jag gillade gårdsbilden 
med boningshus, ladugårdsbyggnad och 
bäcken som rinner genom trädgården. 
Huset såldes inte. Och lite senare upp-
täckte hon det själv på hemnet.
 Detta var 2007. Nu 10 år senare är det 

mesta åtgärdat i huset – undan för undan.
– Jag har gjort mycket själv, säger Mats. 
Enligt principen våga pröva. Har alltid 
gillat hantverk och att utbilda mig till 
snickare låg nära till hands. Men så valde 
jag istället teknisk linje med bygginrik-
tat 3:e år. Och utbildade mig senare till 
o�cer.

Det var läget de föll för – Mats och Åsa 
- när de sa ja till nedgångna huset från 
1900-talets början. 
Mats såg det först och det stora re-
noveringsbehovet. Så han berättade 
inte för Åsa. Men hon upptäckte huset 
ändå.

TEXT Marie Pallhed   FOTO Johan Annas

Renoverat med lyxkänsla och ikeahack

ÖPPET. Biblioteket och vardagsrummet bildar ett rum i fil. – Jag slipade upp gamla furugolvet och lät 
pärlsponttaket komma fram, säger Mats.

Men lära kan man göra på internet. 
– Sök på You tube: ”hur gör man + det 
du vill veta” och du får svar. Snickra och 
bygga är ett av mina stora fritidsintressen, 
att få en idé och realisera den. 
 På nedre plan �nns idag en tillbyggd 
farstu. Intill ligger det rundande trapphu-
set öppet upp till nock. Där �nns också 

IKEA-HACK 1. Det är Åsa 
som läser mest böcker i 
familjen. När hon hinner. 
Billybokhyllorna fick 
platsbyggt utseende 
med egenfrästa lister, 
golvsockel och vit färg.

DRESSINGDREAM. 
Alldeles innanför för-
äldrasovrummet ligger 
familjens dressingroom. 
Med blivande balkongen 
utanför dörren. Lyx för 
vän av ordning.

FÖRÄLDRALYX. Tillbygget på plan 2 blev ett 16 kvm 
stort badrum. Inrett för avkoppling. – Vi prioriterade 
vardagens guldkant. Istället för exempelvis större 
barnrum.

OMGJORT. Forna fönstret in till köket blev en öpp-
ning.  Därunder har Mats byggt smart förvaring. 
Blommig tapet välkomnar och fortsätter till nock i 
trapphuset.

MEDHJÄLPARE. Rasmus är alltid med och fixar. 
Han vill jobba med sina projekt och har full koll.

kök, vardagsrum, bibliotek, arbetsrum 
och badrum/tvättstuga. På övre plan �nns 
3 sovrum plus ytterligare ett badrum. Allt 
har Mats renoverat. Eller byggt till. 
– Mats har en fantastisk förmåga att se 
hur det ska bli i förväg, berättar Åsa. Han 
får idéer hela tiden och kan också i hand-
ling omsätta dem. 
 Och då handlar det inte bara om att riva 
eller bygga väggar och tak, lägga eller slipa 
golv, kakla och sätta skåpinredning. Det 
handlar också om att utveckla sådant som 
redan är konstruerat.
– Ikea-hack är skitroligt. Och smidigt. 
Billybokhyllor försedda med pro�lfrästa 
lister ser platsbyggda ut exempelvis    
 För Åsas del har arbetsinsatsens karaktär 

ski�at under åren. Från hantlangare till 
att ta hand om familjens små. Om Mats är 
visionären är hon den rationella realisten. 
Och med dessa kompletterande egenska-
per har de nu snart färdigställt huset.
– En del av mig är otroligt stolt över att 
vi rott i land detta omfattande projekt. Vi 
bor på en fantastisk plats och jag känner 
mig så glad för det, säger Åsa.
 Mats håller med. Och så �nns ju smörj-
gropen.
– När huset är klart ska jag lägga min tid 
där. I somras blev vi med en folkvagns-
buss från -70-talet. Fin och användbar 
men jag pillar lite på inredningen nu. 
Har några Ikea-hacks jag vill testa.

UTELIV. Det senaste projektet är stora altanen vid 
husets entré med plats för många som gillar grillat. 
– Här var vi 29 pers när Åsa fyllde 40.

IKEA-HACK 2. Skrivbordshurts från Ikea klädd med 
bänkskiva. – Har också kortat och lackat om garde-
roberna i ungarnas rum. Istället för att bygga nytt.

”Vi har haft en otrolig 

back-up av Mats 

föräldrar”

Vi hälsar på hos 
Familj: Mats, Åsa, Rasmus 6 år, Oliver 3 år.
Bor: Sedan 2007 i gårdshus från 1907, 1½ plan, 
170 kvm. 
Yrke: Verksamhetsutvecklare respektive officer.
Kreativt tänk: Trial and error, ikea-hack, 
SketchUp.
Gjort på huset: Fasad, fönster, tak, tillbyggd 
farstu, badrum, terrass, invändigt renoverat 
samtliga rum.
Återstår: ”Källaren ska fixas till”. Bland annat.
På G: Balkongen med utgång från över-
våningens dressingroom.

NYINKÖPT. Ja den funkar, VW-bussen från 70-talet. 
Ska bara pillas med för skojs skull. För vad ska man 
annars ha en smörjgrop till?

8 www.gardochvilla.se 9
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Vi köper stål och metall-
skrot, alltid till högsta 
dagspris!

För mer info:
0501-
75 98 00 

ÖPPETTIDER
VARDAGAR 
7.00-16.00

Hammarsmedsgatan 4, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”UTSTÄLLNING 
AV CONTAINERS

11
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Välkomna till oss!

Köp komplett pool och få värmepump på köpet.  
Värde upp till 66 740:- beroende på poolval. 
Gäller till 24 maj. Se hela  
kampanjen på folkpool.se

Topptestad 
på TÜV

Spabad  
hemma?

Skogvaktarevägen 13, Lidköping, Tel 0510-590 440, Tis-Tor 11-18, Fre 11-15
www.folkpoollidkoping.se

Spabad 
från 34 990:-

Välkommen
till butik

Lidköping!
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Vi utför allt inom snickeri och inredningsarbeten 
men är specialister på kök och bad. 
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med 
allt från planering till färdigt kök! 
Vi har alla hantverkare du behöver!

ERIKSSONS SNICKERI & INREDNING 
Skövdevägen 44, Skultorp 
tel. 0500 - 41 50 00    mob. 0705-62 56 40  
www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL

NÖJDAST KUNDER 
ÅTTA ÅR I RAD. 
ENKLARE KAN DET 
INTE SÄGAS.

Störst är inte
alltid bäst..
Så varför inte kontakta mäklaren med

nöjdast kunder?

Din fastighetsaffär kan vara den störtsta affären

du gör i livet. Vänd dig till oss som har

erfarenhet, noggrahnet och känsla för det lilla

extra.

Tveka inte att kontakta oss för ett kostnadsfritt

möte, för enkelhetens skull.

Madelene
Soneby

VD/Fastighetsmäklare

Tel: 0515-721637

Mobil: 0739-782234

madelene.soneby@maklarhu-

set.se

Maria Andersson
Kontorschef/ Fastighetsmäklare
0725-21 52 00
maria.andersson@maklarhuset.se

Malin Bengtsson
Fastighetsmäklare
0705-91 77 10
malin.bengtsson@maklarhuset.se

Julia Svensson 
Fastighetsmäklare
0500-41 77 10
julia.svensson@maklarhuset.se

VI STRÄVAR INTE 
EFTER ATT BLI STÖRST, 

UTAN BÄST!

Storgatan 26, 541 30 SKÖVDE
Tel 0500-41 77 10
www.maklarhuset.se
skovde@maklarhuset.se

Agnetha Källvik 
Mäklarassistent/Kontorsansvarig
0500-41 77 10
agneta.källvik@maklarhuset.se
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Jämnare inomhusklimat som minskar 
dina uppvärmningskostnader
■  Energibesparing
■  Enkel installation
■  Få exakt önskad 
    inomhustemperatur

Styr din rumstemperatur och spara energi. 
Ett paket innehåller, en trådlös rumsregulator 
och fyra trådlösa ställdon, som även kan utökas. 
Ställdonet ersätter befintlig termostat på vattenburna element.

ENERGIBESPARING
Villor 10-30 %

 

 

 

 

 

 

 

Lorentzons Styr AB
Kaplansgatan 26, 541 34 Skövde
Tel: 0500-49 55 80
Epost: info@lorentzonsstyr.se
www.lorentzonsstyr.se

Synco 
Livingpaket 
3499:- inkl. moms.

Med montagehjälp 
+ 1999:-inkl. moms.

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 Varnhem (mot Broddetorp)   Hembesök vid behov.

Tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99  
Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

GLASÖGON & LINSER

GLASÖGON & LINSER

Välkommen att göra GRATIS SYNKONTROLL året runt

Välkommen till en fristående och
helt unik butik!Boka 

även klassisk 

massage

Låga omkostnader

Högsta 
kvalitet & utmärkt

service

Bågvisning!Onsdag 12 oktober 
Kl. 13.00 - 19.00 
Flera kända märken bl.a. 
Skaga, Lacoste och 
Pilgrim
Vi bjuder på kaffe och kaka

Ring för hembesök  och 
kostnadsfri offert

Jocke & Jonas Golvtjänst AB
Filipsdalsgatan 14, 532 35 Skara

tel. Jocke 0708-38 69 46 
tel. Jonas 0708-38 69 41

info@jockeojonasgolvtjanst.se
www.jockeojonasgolvtjanst.se

SIDAN5

Fackmässig installation

Bara auktoriserade GVK-företag som utför 

tätskiktsarbeten i våtrum har rätt att utfärda 

våtrumsintyg och kvalitetsdokument enligt 

GVK.

Auktoriserad

13

Det går bra för företaget Skövde 
Bilringar. Med 10 mycket kompetenta 
anställda och en omsättning på 10 
miljoner om året �nns bara en väg. 
Och det är framåt.

VÄLKOMMEN HIT. Det är ett glatt och mycket kunnigt gäng som medverkat till att Skövde Bilringar idag står väl 
rustat för att växa ytterligare. – Vi har fokus på att serva dig som kund. Och ja - din bil är också välkommen.

Men så såg det inte ut för tre år sedan. Då 
var företaget på väg överstyr med över 18 
miljoner i skulder. Och med en sjukskri-
ven nyckelperson.
– Det är inte så mycket att orda om 
egentligen, säger Johan Günthner. Ljuset 
slocknade och kra�en gick ur mig. Orken 
tog helt enkelt slut. Och på grund av min 
sjukskrivning ökade kostnaderna under 
denna tid samtidigt som styrfarten av-
stannade. Vilket jag såg men var oförmö-
gen att göra något åt.

AFFÄRSETIK. – Det går 
att arbeta sig ur ett kon-
kurshot och istället göra 
rätt för sig, säger Johan 
Günthner. Idag har inte 
Skövde Bilringar några 
gamla skulder kvar. Och 
vår omsättning ökar 
hela tiden.

Skövde Bilringar 
Servicevägen 5, Karstorpsrondellen, Skövde
Tel. 0500-414 414
www.skovdebilringar.se
kundservice@skovdebilringar.se

ÖPPETTIDER 
Mån – Fre 07.00 – 18.00.
Lördagar under säsong.

Efter 3 års målmedveten strävan att göra 
rätt för sig har Skövde bilringar nått sitt mål

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONSi fokus

Skövde Bilringar Allbilsverkstad
■  Servar och reparerar näst intill alla bilmärken.
■  BMW- experter på service med originaldelar. 
■  Släcker bilprovningens 2:or – ingen ombesiktning efter åtgärd hos oss.
■  Ger 3 års garanti på reservdelar och det jobb som utförs.
■  Är proffs på däck med komplett däckverkstad och däckhotell.

Nu – 3 år e�er det att han återkommit i 
arbete – ser situationen helt annorlunda 
ut. För honom själv, för dem som arbetar 
på Skövde bilringar, för kunderna och för 
de fordringsägare som fanns.
– Vi har i dagsläget betalat alla gamla 
fordringar. Den sista var den till staten 
som reglerades nu i september. Alla ford-
ringsägare har fått betalt och jag känner 
stor ödmjukhet inför deras tålamod och 
villighet att vänta på sina pengar. Utan 
dem hade vi inte kunnat göra rätt för oss 
utan tvingats till konkurs vilket istället då 
inneburit att ingen fått betalt. 
  Johan själv är idag fullt engagerad i 
�rman. Och han jobbar aktivt på att dele-
gera ansvar och befogenheter i företaget.
– Jag har inte samma nyckelroll som för 
4 år sedan. Idag är vi är �era som bär 

ansvaret för att verksamheten ska funka. 
På så sätt blir vi inte lika sårbara.
  Skövde bilringar är ett högserviceföretag 
för nästan alla bilmärken. Dessutom �nns 
en specialkompetens gällande BMW som 
också inkluderar originaldelar. Och 
det råder ingen tvekan om arbets-
glädjen hos Skövde Bilringar. 
– Sedan 1½ år tillbaka har vi infört 
6 timmars arbetsdag. Det har visat 
sig ha övervägande positiva e�ekter. 
De som jobbar här mår bra på jobbet, 
vilket leder till att de mår bra hemma, 
vilket leder till att våra kunder får bra 
service. Dessutom har vi - genom att arbe-
ta i två ski� - lokalt branschens längsta 
öppettider – mellan kl 7 och 18. 
  Arbetssättet också har medfört bespa-
ringar för företaget i form av mindre 
övertidsersättningar.
– Det är faktiskt mest positiva e�ekter 
av att jobba 2 timmar mindre per dag. 
Vi har lyckats rekrytera sällsynt kunniga 
personer och jag vill verkligen framhålla 
hur duktiga på service alla medarbetare 
är. Är också tacksam för att de står kvar 
hela vägen och tror på bolaget i en mycket 

belastande svår ekonomisk situation. Det 
säger mycket om virket de är byggda av.
  Johan ser mycket positivt på framtiden 
och gläds över 

 att den svåraste tiden nu är över.
– Våra kunder är och har varit fantastiska 
under den period vi jobbat på att göra 
rätt för oss och betala företagets skulder. 
Vilken support vi har fått. Massor av 
heja-rop och förtroenden att få fortsätta 
serva bilar. Tack för det! Utan er benhårda 
tro på oss - som ni visat genom att anlita 
Skövde Bilringar - hade vår resa varit 
omöjlig. 

Skövde Bilringar firar 55 år

1961 öppnade Johans farfar Franz däck-

verkstad i centrala Skövde. Det är 55 år 

sedan och måste �ras!

Byt till vinterdäck hos oss

så bjuder vi på däckförvaring till våren 2017.

Gäller alla nya däckhotellkunder och fram

till den 22 oktober 2016.

Uppge kod: ”Läst i Gård & Villa.”

 Erbjudande!

 395:-
ord. pris 695:-inkl. skiftning

”Vi har fått mycket hjälp på vägen av kompetenta människor som såg vår potential”

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

TEXT OCH FOTO Ulf C Nilsson

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

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

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

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

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

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

VillaVillaVillaVilla september 2016VillaVilla september 2016

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

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

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

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

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

september 2016
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För drygt 20 år sedan startade han 
Vara Plåtslageri. Idag ett av de mark-
nadsledande företagen i branschen. 
Nyligen tog han över Solskyddsteknik 
i Falköping. Och nu har han dessutom 
startat försäljning av infartsskyddet 
Kättinggrind. Entreprenören Henrik 
Darius.

SOLSKYDDSTEKNIK. – Just nu har vi en stor höst-
kampanj på solskydd, säger Henrik. Läs mer på 
nästa sida.

Själv är han blygsam med titlar och epitet. 
Entreprenör, företagare, vd? Vaktmästare 
säger han själv.
– Jag jobbar på och löser de saker som 
kommer upp. Vi kör på och hjälps åt så att 
det blir bra för alla.
Typiskt skaraborgsk inställning eller? Och 
så har Henrik alltid gjort. Ända sen han 
som 21-åring startade Vara Plåtslageri då 
han såg att det var ont om kunniga plåt-
slagare på marknaden. En e�erfrågan som 
under dessa 20 år blivit allt större.
– Idag är vi 15 anställda. Medarbetarna 
är handplockade och otroligt lojala med 
stort eget ansvar.
Det frigör tid för Henrik som han lägger 
på att utveckla nytt.
– Jag tycker om nya projekt. Utveckling 
och utmaningar driver mig. Funderar 
aldrig på skillnaden mellan arbete och 

Plåtslageri, solskydd och kätting-
grindar i Henriks företag

Nytänkande och tradition för 
■  Privata uppfarter 
■  Gårdsuppfarter 
■  Småbåtshamnar 
■  Golfbanor 
■  Kommersiella fastigheter
■  Privata vägar

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

fritid. Att driva företag är ett fritidsintres-
se. Också.
I våras tog Henrik över Solskyddsteknik i 
Falköping. Med tillhörande fastighet där 
det nu ska byggas hyresrätter.
– 11 stycken blir det centralt i stan. Någon 
gång fram mot nästa sommar räknar jag 
med att lägenheterna är klara.
Och i solskyddsbutiken är det fortsatt full 
fart framåt som gäller.
– Claes, Michael, Håkan och Inge som alla 
jobbat länge är fantastiskt duktiga på att 
hitta rätt lösning för alla kunder. Vare sig 
det är stora fastighetsägare, kommuner 
eller privatpersoner som behöver skydd 
för solen. 

Att det är magkänslan som styr Henriks 
företagande råder ingen tvekan om. Och 
när han själv var på jakt e�er ett infarts-
skydd till sin gård kom han i kontakt med 
upp�nnaren Stefan Hjalmarsson.
- Stefan hade konstruerat en smidig grind 
med en kätting som stopp för fordonstra-
�k istället för en traditionell grinddörr. 
Idén var så bra att kättinggrinden bara 
måste ut på marknaden. 
Och så �ck det bli. Idag säljer Henrik 
grinden genom Kättinggrind Sweden AB 
med säte i Vara.
Kättinggrinden består av sobra sidostol-
par med inbyggd ledbelysning och en 
elegant kedja i stål.
– Du öppnar och stänger grinden med 
en �ärrkontroll eller din mobiltelefon. 
Anslutningen är enkel, bara en jordka-
bel behövs. Kontakta oss för en o�ert så 
berättar vi mer, avslutar Henrik.

NYHET. Kättinggrinden är smidig i sin design och 
lätt att placera då den kräver minimalt utrymme. 
Grinden måttanpassas.

KÄTTINGGRIND. Henrik Darius letade infartsskydd till sin egen gård och fann Kättinggrind som han idag 
säljer. – Kättinggrind är ett nytt elegant och tekniskt infartsskydd som passar in både i o�entliga och 
privata miljöer där man vill stoppa fordonstra�k.
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HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS

Höstpriser                     på solskydd

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

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

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

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

Vi mäter och lämnar offert utan kostnad

17www.gardochvilla.se

Erbjudandet gäller t o m 21/10 2016. Välkommen till vår butik!



Kim har en annorlunda hobby

De gamla bysågverk som en gång 
försåg sin omgivning med bygg-
virke har tystnat det ena e�er det 

andra. Gamla maskiner, konstruerade mer 
för att göra grovjobbet än för att erbjuda 
en god arbetsmiljö, är ju inget som ett 
normalt funtat skyddsombud skulle se 
genom �ngrarna med. Alltså inga anställ-
da. När entusiasterna kroknar så blir det 
nedläggning. Och reservdelar.
– Senast var jag i Österbybruk och �ck 

Kim på Myrhult utanför Älgarås 
har en udda hobby. På arbets-
tid - ofta tolv timmar om dagen 
- driver han entreprenadverk-
samhet. På sin lediga tid när 
han vill koppla av så drar han 
igång det gamla bysågverket 
som hans farfar en gång starta-
de. Det hörs över hela bygden 
då den gamla ramsågen 
väcks till liv.

TEXT OCH FOTO Ulf C Nilsson

BYSÅGEN. – Götakanalbolaget har varit en kund ända sedan farfar skaffade ramsågen. Här har sedan dess sågats plankor till slussportar och jag gör det 
fortfarande, berättar Kim Jansson.

STORT URVAL. En hel vägg med fräsverktyg har Kim att välja på. 
– Och har jag ändå inte rätt så tillverkar jag nya. Det räcker att jag får en profit av en list att utgå ifrån, 
berättar han.
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FRÅN FÖRR. Kims farfar skapade sortimenttavlor som exempel på vad Myrhult kunde prestera. Verktygen 
bakom dem finns forfarande kvar.

HÅLLER ÄN. ”Jonsered” är 
det anrika märket på den 
här fyra ton tunga pjäsen. 
Det var Kims farfar som 
skaffade den för att kun-
na profilfräsa lister 
av alla fasoner.

PRECISION. Sågbladen är hårdvaluta eftersom det 
inte längre tillverkas några sådana. 
– I den här maskinen vässar jag dem när de blir 
slöa. Sedan ska varje tand vinklas var för sig så att 
de sågar rätt, berättar Kim.

UTVALT. Lister i alla for-
mer var Kims farfars spe-
cialitet. Den traditionen 
har nu tagits till heders 
igen på Myrhult.

SPECIALSÅGAT. Ibland blir det några meter extra 
med speciallister när maskinen ändå är riggad 
och igång. Resultatet är ett inspirerande lager på 
hyllorna.

tag på lite grejor. Går något sönder får 
man antingen tillverka nytt själv eller hitta 
något begagnat. Men det blir allt glesare 
mellan fynden, konstaterar Kim Jansson.
 Själva ramsågen här var för övrigt bättre 
begagnad redan då den sattes in 1974. 
Modellen från Boliden �rar snart 100-års-
jubileum e�ersom den började tillverkas 
1918.
– Ett fundament med 100 kubikmeter 
betong håller den på plats.
 Det var Kims farfar som drev sågen ”på 
riktigt” och sedan tog Kims pappa och 
farbror över.
– De har slitit ut sig här. Min farbror tar 
sig fram med kryckor numera - men de 
har fått göra det de tycker är roligt under 
resan dit!
 Själv bodde Kim på gården fram tills han 
var 16 år gammal och hängde med farfar i 
sågen hela tiden. 
– Jag trivdes med livsstilen. Fast sedan ut-
bildade jag mig till kock och jobbade som 
sådan ett par år i Lysekil och Karlsborg. 
Men jag tröttnade på arbetstiderna, så 
det blev en sväng på Electrolux i Marie-
stad och sedan hos en fönstertillverkare 

NAVET. Själva hjärtat i sågverket är den här mäktiga 
pjäsen.
– Den står på ett fundament av 100 kubikmeter 
betong. Det krävs för att hålla den på plats, säger 
Kim Jansson.

som resemontör ända fram till företagets 
konkurs.
Då hade han redan varvat det jobbet med 
att ska�a skogsskördare och grävskopa. 
Det kom förfrågningar hela tiden, så han 
sadlade om till entreprenad istället. Och 
�yttade med sin familj till föräldragården 
där sågverket stod kvar…
– Fast nu är det ju mer som ett museum. 
Men det fungerar. Och en gammal kund 
fanns kvar - Göta Kanalbolaget. Allt bygg-
des ju upp för att möta deras behov och 
jag sågar fortfarande plank till slusspor-
tarna. De ska vara drygt sju meter långa 
3x8 tum, så det krävs grova stockar. Och 
till deras stolpar på 40x40 cm krävs ännu 
grövre timmer. Det är ett rejält slitgöra att 
välta upp två ton tunga storkar på plats i 
stockvagnen.
 En nisch som farfar specialiserat sig på 
var att pro�lhyvla speciallister av olika 
slag. Till gamla herresäten krävs o�a rejäla 
dimensioner till golvlisterna.
– Men det räcker att jag får en provbit så 
kan jag ta fram verktyg till det. Det är kul 
när det kommer en beställning på typ tolv 
meter list. Jag gör det för att det är roligt.
 Dessutom fungerar anläggningen 
fortfarande som bysåg. År med mycket 
stormfällen i skogen rasar ju timmerpri-
serna e�ersom det är färskvara. Men då 
kan traktens skogsägare få sina stockar 
uppsågade och sälja virket när priserna 
hämtat sig.
– Så, visst är det en tillgång. Men sam-
tidigt inget som måste göras. Att driva 
sågverket är bara en avkopplande hobby 
för mig.
 Och skog �nns det gott om i trakten. Den 
egna gården omfattar 420 hektar, men 
bara 15 hektar är bete. Resten är skog och 
mossar. Och - inte minst - jaktmark.
– Jag har tio meter till de 1 000 hektar vårt 
jaktlag har. Tio meter till tyst och fridfull 
natur. Det är så jag trivs.
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Ulrika vill använda sin konsume

Jag är lite av en miljönörd, skrattar 
hon. Älskar att läsa forskningsrap-
porter. För utan kunskap kan man 

inte vara med och påverka miljögi�ernas 
belastning på jorden framöver.
 Vilket hon vill. I så hög grad att hon före 
inköp läser alla varors innehållsförteck-
ningar och mailar leverantörer när hon 
inte får svar på en varas innehåll.
– I klädbutikerna brukar jag fråga: ”Vad 
innehåller era kläder?” En fråga som inte 

Ulrika pratar inte bara. Hennes 
miljöengagemang når ända 
ut till handling. I valen av mat, 
kläder och leksaker. Och i hen-
nes sätt att ta sig an vardagens 
sysslor. Ja i hela hennes livsstil 
faktiskt.

TEXT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors  

alltid får ett svar. Och då går jag vidare 
med ett mail till varumärket med samma 
fråga. Får jag inget svar därifrån drar jag 
mina slutsatser.
 Barnens ankomst har spätt på Ulrikas 
miljöintresse. Och det är inte lätt att skyd-
da dem från miljögi�er. Ta bara detta med 
gi� i plastleksaker.
– Plastgrejer som är äldre än 10 år går 
bara bort. Då var plasterna ännu gi�iga-
re än idag. I första hand väljer vi andra 
material i leksakerna. Som trä exempelvis. 
Fast visst är det svårt. Särskilt med vissa 
älsklingssaker. Ibland måste man kompro-
missa. 
 I vardagsvalen väljer Ulrika ekologiskt 
så långt det går. Och av ekonomiska skäl 
odlar hon också i grönsakslandet som 
somliga benämner ”en mindre åker”.
– Landet är cirka 17 x 12 meter. Vi har 
eget grönt halvårsvis på ett ungefär. Att 

odla själv är klart billigare än att köpa. 
Skulle tro att jag lägger ett par hundralap-
par på frön på våren. Sen handlar det om 
arbete.
 I landet växer perenna grödor som jord-
gubbar, smultron, rabarber och jordärt-
skocka, men också ettåringar som skördas 
allte�ersom. Dessutom är Ulrika en fena 
på att ta tillvara råvaror på olika sätt. Sylta, 
sa�a och lägga in.
– Jag har alltid något att göra marmelad 
av, säger hon. Rabarber, jordgubbar och 
andra bär. Pumpamarmelad har jag gjort 
mycket, rekommenderas! Dessutom har 
vi en jordkällare som verkar fungera. Den 
ska vi pröva i år.
Det är framförallt Ulrika som har träd-
gårdslandet som intresse. Sambon Daniel 
grejar gärna också praktiskt, helst med 
motorer men också med renovering av 
huset.

ÄLSKLINGSGREJ. Gräva-
ren är nytillverkad i ”gan-
ska bra plast från Europa”. 
– Plast som är äldre än 10 
år är dock giftig. Sådana 
leksaker har vi slängt.

MÄRKT. – Konsumentvaror där tillverkare och åter-
försäljare har koll på kemikalieinnehållet har ofta 
en tillverkning som är okej för de anställda. Giftfritt 
och rättvisemärkt brukar gå hand i hand.

VALEN. – Jag väljer eko-
logiskt när det finns. Och 
svenskt. Men ibland finns 
inga sådana val. Då för-
söker jag välja det minst 
dåliga. Efter research.

STUDERAS. – Jag och Edward är med i en forsknings-
studie som undersöker spädbarns exponering för 
miljögifter. 2017 presenteras resultatet för Naturvårds-
verket och visas också senare i en tv-dokumentär.

– Vi har gjort det som är nödvändigt. Lagt 
nytt tak exempelvis. Och letat rumsrena 
material så långt det går.
Just nu värms 40-talsvillan upp med ved. 
På det nya taket ska det så småningom 
investeras i solenergi.
– Vårt aktiva byalag här i samhället har 
ha� studiecirklar om solel bland annat. 
Jätteintressant. 
 En hel del inredning och kläder från 
secondhand har det blivit.
– Andrahandsgrejor är inte skabbiga och 
loppiga. Många är pedantskötta. Och att 
tvätta, laga, renovera och smörja upp är 
inget stort jobb när det behövs.

Ulrika Blixt
Familj: Daniel Hellberg, Martin 4 år, Edward 1½ år. 
Bor: 1½ plans hus byggt i slutet av 40-talet med träd-
gårdsodlingar.
Yrke: Personlig assistent.
Kreativt tänk: Med eget arbete kan 
man göra skillnad i miljön. 
Som att odla, recycla, tvätta tygblöjor. 
Till exempel.
Brinner för: Är en nörd på miljögifter.
Drömmer om: Att utvecklingen har 
vänt så att mina barn får växa upp i 
ett mer hållbart samhälle.

TANTPOÄNG. – Odling 
är mitt stora intresse och 
det tar väldigt mycket av 
min tid. Men på senare år 
har jag börjat samla på 
pelargoner. Framförallt 
brokbladiga sorter. Det är 
faktiskt riktigt kul!

FAMILJETID. Sedan våren 
2012 har Ulrika och Daniel 
bott i tegelhuset från 
40-talet. De renoverar det 
nödvändiga men rustar 
inte sådant som funkar bra 
hemma. – Vi vill inte reno-
vera bort småbarnsåren.

REDSKAP. Ulrika har slängt 
ut plasten från köket. Och 
ersatt den med redskap i 
trä- eller rostfritt. – Stoppa 
inte plast i munnen säger 
jag till barnen. Använder 
inte heller plast i redskap 
för mat.

”Det finns farliga kemikalier i vardagsprodukter”

NÖRD? När andra kollar Eurovision Song Contest 
läser Ulrika forskningsrapporter. Om gifter i miljön.

FÖRÄDLA. Sylta, safta konservera – Ulrika tar hand 
om allt hon skördar. Hon har mycket energi och 
sitter sällan vid tv eller sociala medier. – Det är så 
lätt att fastna i gulliga kattbilder.
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FÖR MILJÖN. Ulrika Blixt gör skillnad genom aktiva vardagsval. Som att odla giftfritt i eget trädgårdsland.

ntmakt till max
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Lyxkänsla i köket beror så klart på 
materialvalens kvalitet. Men minst 
lika stor betydelse för rätt feeling är 
att få till funktionen. Så att den passar 
personerna som bor där. I detta kök är 
kombon klockren.

Karin och Antti har successivt under 
9 år renoverat sitt hus. Och när 
det blev kökets tur fanns en klar 

målbild.
– Inredning är mitt stora intresse, säger 
Karin. Jag visste från början att jag ville 
ha en riktigt stor köksö. Vill kunna vara 
social när vi lagar mat men också använda 
ön som bu�ébord och smart förvaring.
Så köket formades e�er det. Vilket betyd-
de att en vägg måste rivas.
– Min tänkta moodboard visade på ett 
ljust lite lyxigare kök i lantlig stil med 
aningen modern touch. Ritade skalenligt 
upp allt på papper för att få koll på pro-
portioner innan väggen var riven. 
 Så när Karin stegade in till kökssäljaren 
visste hon ”exakt” hur hon ville ha det.
– Men det visade sig att jag hade helt fel, 
säger hon med ett skratt. Det fanns många 
detaljer som jag inte hade tänkt på. 
 Kökets färgpalett går i vitt, svart, grått, 
beige och brunt utan röd nyans.
– Golvet ger en varm nyans åt rummet 
och består av ett laminatgolv som är 
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Bo in dig i köksritningen för att testa den
Hur ska luckorna se ut? Så börjar 
nästan alltid processen Nytt kök. Men 
lägg också tid på att tänka över hur du 
jobbar i köket. För funktion är avgö-
rande för lyxen trivsel.

– Att veta vilken stil man vill ha på 
köket är naturligtvis en jätteviktig del i 
köpa-kök-processen, säger Ann-So�e 
Ullman, köksdesigner på Variantkök, Me-
diaMarkt. Att ha en vision om vilken stil 
man gillar gör det mycket lättare att hitta 
rätt känsla bland alla val som ska göras.
 Ändå betonar Ann-So�e andra faktorer 
som är avgörande för att köket ska bli 
optimalt: Funktion och att ge sig tid.
– Vissa saker är viktigare för att köket ska 

klassat för köksslitage. Vi har hundar så 
jag vet hur ett mjukt trägolv ser ut e�er 
ett tag. Trä som material gick alltså bort 
direkt. 
 I bänkskivorna är det däremot naturma-
terial.
– Stenskivan till köksön vägde 300 kg. Jag 
är glad att leverantören monterade den 
på plats. Sten är lättskött och ger en blank 
clean känsla som jag gillar. I skivan �nns 
det också aningen diamantglitter som ger 
en modern lyxtouch.
 Bänkskivans bakkant har ett uppvik mot 
väggen på 5 cm.
– Superbra. Lättskött och jag slipper 

smuts upp på den ljusa mosaiken.
En kristallmosaik som visserligen var 
svåruppsatt men som gav rummet den där 
skimrande värmen Karin e�ersträvade.
Mycket av jobbet har Karin och Antti 
gjort själva. För annat har de anlitat 
pro�s. 
– Vi la all ledig tid på att renovera köket. 
Det tog ca 3 månader. Idag är vi helnöjda.  

funka optimalt. Arbetsytan mellan vattnet 
och spisen exempelvis. Det är här emellan 
det lagas mat och därför måste utrymme 
�nnas. Minst 80 cm, gärna mer.
Och så ska det helst inte �nnas någon 
hurts vid arbetsytan som leder till ständigt 
spring av annan familjemedlem. 
– En besticklåda där du står och jobbar 
leder till onödiga kollisioner om andra 
lösningar är möjliga. 
 Som den köksdesigner Ann-So�e är tyck-
er hon funktion är lika viktigt för trivseln 
som inredningsstilen. 
– Iaktta och notera hur du jobbar i köket, 
var du ställer din matkasse, hur du plockar 
och rör dig där. Och har du en ritning – 
bo in dig i den. Se vad som stämmer och 
vad som kanske inte alls skulle fungera 
för dig.  För även om generella principer 

för bra funktion �nns kan behoven se helt 
olika ut.  
Trendmässigt börjar Ann-So�e skönja att 
det vita alltmer övergår i olika grå nyanser. 
Och att de kök som ser platsbyggda ut 
kommer alltmer.
– Jag tror också att vi framöver får se lite 
mörkare grå toner på luckor. O�a i lantlig 
stil. Men också det nordiskt tidlösa enkla 
och ombonade växer som trend.
 

UTTÄNKT. – Tänk efter vilka 
funktioner som du är nöjd 
med i köket idag och vilka du 
vill förändra, säger Ann-So�e 
Ullman, köksinredare på 
Variantkök.

Karins erfarenheter 
■  Börja i god tid. Nytt kök är en lång och    
    krävande process.

■  Välj först en färgpalett och en stil. 
    Ta detaljerna senare. 

■  Ta hjälp av pro�s så att du får hjälp 
    ett kök som passar dig.

ANVÄNDS. – Jag hade från början klart för mig att 
det skulle bli fint med en sittbänk under fönstret. 
Nu är jag lite överraskad av hur mycket den faktiskt 
används. I lådorna har Anton sina leksaker.

TVÅ. Stekpannan får plats i den stora diskhon. 
– Vasken är underfräst. Ger ingen skarv där det 
kan samlas smuts. Bänkskivans uppvik skyddar 
mosaiken.

TEXT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors  
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STILSÄTTARE. Köksön var bara ett måste i det nya köket. – Vi är helnöjda. Gott om plats att för att laga mat när man är flera och superbra förvaring , säger Karin och Antti.

STILSÄKERT. Köket ger ett lantligt platsbyggt intryck med profilerade sidor och arbetade lister mot tak. 
Stenskivans vackra blänk bildar en clean kontrast och väggmosaikens lyster ger rummet värme.

PRAKTISKT. I köksöns förvaring finns allt från ser-
vetter till stora köksmaskiner. – Det blir så mycket 
lättare att hålla ordning med många små lådor.

Genomtänkt planering ger lyx i köket
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Bränsleförbrukning blandad körning: Astra 3,4-6,2, Corsa 3,3-6,0 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning: Astra 93-142, Corsa 87-140 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Erbjudandet gäller t o m 30 sept. 2016 och omfattar alla våra personbilar modellår 2016 
sålda till privatpersoner, utom Opel KARL och utgående Astra J. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej 
att kombinera med andra erbjudanden eller avtal. Med reservation för felskrivning.

3 ÅRS SERVICE, ASSISTANS OCH GARANTI PÅ KÖPET.
Vi kallar det FlexCare och erbjudandet gäller fram till den 30 september.
Välkommen in och provkör våra hyllade tyska kvalitetsbilar och upptäck att bilar med den senaste tekniken 
inte behöver kosta skjortan. Nu dessutom med 3 års service, assistans och garanti på köpet.*

JUST NU!

Opel Corsa

fr. 129 900 kr

Nya Opel Astra

fr. 159 900 kr

Opel 
Pluspaket

ingår!
Gäller Corsa

Följ oss på facebook.com/gustafebil

Vardagar 9-18, lördag 10-14
Truvegatan 5, Lidköping • 0510-48 81 97
Hammarsmedsgatan 30, Mariestad • 0501-646 10
Kaplansgatan 34, Skövde • 0500-44 48 88
Badhusgatan 28, Vara • 0512-326 51

www.gustafebil.se

Egendomsmäklarna i Lidköping
Tel: 0510-60410

www.egendomsmaklarna.se

Trivsamt boende i historisk miljö- 
Norra Härene - 8 km från Lidköping

Välunderhållet hus med mycket generösa 
utrymmen och goda förvaringsmöjligheter. 

Stor avskild trädgård.

Höstens 
nyheter 
från

nu i butiken!

Bredaste sortimentet av 
Greengate i Skaraborg!

Mariestadsv. 29, Tibro
Tel.0504-100 12

Följ oss på 
Facebook
och Instagram
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Välkommen 
till Moholm!

Marineservice
SKARABORG MOHOLM

ÖPPETTIDER 
Måndag-Fredag 10 - 18

VALLAVÄGEN 4 TEL 0506-20753 , 0705-181880

WWW.MARINSERVICESKARABORG.SE

Nordkapp 760 Enduro

Nordkapp 605 Ranger Ockelbo B16 Alu

Nordkapp 605 Enduro Sting 530  S

Båtar motorer tillbehör,  
Auktoriserad verkstad

RAMIRENT ÄR 
DIN LOKALA 
MASKINUT-

HYRARE

BÄCKASKOGSVÄGEN 17,  541 34 SKÖVDE
TEL: 0500-44 63 80  FAX: 0500-41 12 74

WWW.RAMIRENT.SE

ÖPPETTIDER: 
MÅNDAG-FREDAG 
06:45-16:00

Sventorp Rävstorp 5, Skövde 
Telefon 0500-42 50 40 
Hemsida bengtshusvagn.se

UPPLEV ÅRETS FANTASTISKA
NYHETER HOS OSS I SKÖVDE!
Vi har fått in massor av 2017 års modeller, 
välkommen in till oss på Bengts Husvagnar 

för att hitta ditt nästa fritidsfordon.

KNAUS SPORT & FUN 
Det bästa från två världar. Modern 
design och generöst utrymme för 
massa action. Pris: 215 800:-



Skaffa dig kunskap och ta 
kontroll över internet
Vi använder internet hela dagarna, 
skickar viktiga uppgifter genom �ber-
kablar och luft. Med eller utan lösen-
ord. Utan att veta hur det fungerar.

Kunskap är makt och självklart måste 
vi ha kunskap om det system som 
blivit vårt viktigaste verktyg, säger 

Karin Nygårds författare till boken ”Så 
funkar internet”.
Hon fortsätter:
– Digitalisering är ingen �uga, som vissa 
fortsätter att kalla det. Digitalisering är 
den största förändringen som påverkat 
samhället sedan industriella revolutionen.
I slutet av -80-talet var det mycket svårt att 
få datorerna att kommunicera via internet. 
Det var först när Tim Berners-Lee i slutet 
av 1990 skrivit färdigt tre grundläggande 
funktioner för webben som nätet började 

SURFA. Internet är osynliga vägar som går kors och tvärs genom luften, under jorden, ut i rymden och nere i haven. Det skapades ursprungligen för att vi skulle 
kunna hjälpa varandra att bli smartare.

TEXT Marie Pallhed

fungera smidigt.
■ HTML: språket som används för att göra 
webbsidor 
■  URL: webb-adressen till en sida
■  HTTP: Protokollet som används för att 
läsa webb-sidor.
World Wide Web var uppfunnet.
– Webben skapades för att vi lättare skulle 
kunna utbyta information med varandra 
över internet. 
 Men en öppen webb drar också till sig 
mörkare sidor. Och du behöver skydda dig 
mot angrepp så långt det går. 
– Ett enkelt sätt att surfa säkrare på är att 
använda ett annat protokoll än http. Skriv 
istället https:// före webbadressen så kryp-
teras informationen. Då är det inte lika 
lätt att komma åt dina lösenord och andra 
hemligheter. Använd ett tillägg i webblä-
saren som heter HTTPS Everywhere så 
kommer den att använda https om det går.
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■ Ha långa lösenord som du kommer ihåg, 
   snarare än ett kortare som ser svårt ut.

■ Använd aldrig samma lösenord på �era platser.

■ Välj det säkraste till din mejl och bara där.

■ Dela aldrig någonsin med dig av dina lösenord. 

■ Byt lösenord direkt om en sida blivit hackad. 
   Och använd aldrig det lösenordet igen.

 Och du – tänk till på detta med lösenord. 
Det �nns folk som använder program för 
att bit för bit knäcka dina lösenord. Dato-
rer är så mycket snabbare än människor 
på att testa fram saker.
– Ordet ”hejsan” knäcker datorerna på 
mindre än en sekund. Ju kortare ett lösen-
ord är, desto fortare går det att lösa. 

LÖSENORDSKOLL. 
– Hjärnan minns 
bilder bättre. Välj 
lösenord 
med en känd 
person/�gur/djur 
som gör något på en 
känd plats typ sno-
kensimmarisibirien.

 Det �nns delar av internet som inte är 
lika lätt att nå som vanliga webbsidor: 
Deep Web. 
– Många tror att det är farligt, men så är 
det inte. Men innehållet är helt dolt och 
för att nå in krävs direktlänk eller inlogg-
ning, t ex internetbanker.
 En del av internet som du inte kan ta del 
av via en vanlig webbrowser är darknet. 
Här möts kriminella. Men här möts också 
folk som behöver skydd. Livsviktigt för en 
del och livsfarligt för andra.
– För att använda darknet krävs speciell 
programvara som gör att tra�ken blir 
omöjlig att spåra. 

FAKTA. ”Så funkar 
internet” passar alla 
som är ny�kna på 
hur nätet är upp-
byggt.

Tips Lösenord

”I genomsnitt har 

vi 29 olika inloggningar 

med lösenord”
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NÄTET ELLER NÄTET. 
Internet är vägarna som gör att 
informationen kan ta sig mellan datorerna. 
Webben är ett sätt att åka till de olika hemsidorna.
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Julbord och fest med tradition. 
– Varmt välkommen med din bokning 0515-310 14.
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www.wragarden.se

GOD Jul! 
Känns lite tidigt kanske?

Kolla ändå redan nu
våra julbordsannonser!

Annonserna fortsätter
på nästa uppslag

sid 28-29
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JULBORD I SKÖVDE
Premiär: Fredag 18 november, därefter varje fredag och lördag 

till 17 december. Önskar du annan dag eller tid kontakta oss.

Hos oss i Skövde kan du även kombinera vårt utsökta julbord med
BOWLING – FÖRE eller EFTER maten. 

Första sittning: 17-19:30 • Andra sittning: 20-22 • 375 kr/person, 
ungdom 10kr/år upp till 12 år. • 495 kr/person inkl 1½ tim bowling, 

min. 4 per/bana (klot-/skohyra ingår).

Vårt julbord får dig att känna dig som hemma på julafton  
med alla de traditionella rätterna MEN även med helt  

nya rätter och smakupplevelser från Boston USA!

SKÖVDE
Tel: 0500-48 16 00 • Egnells väg 1 • ARENA SKÖVDE

www.olearys.se/skovde

FALKÖPING
Tel: 0515-64 40 00 • S:t Olofsgatan 26

www.olearys.se/falkoping

JULMYS I FALKÖPING
Restaurangen är julpyntad och vi bjuder på glögg med 

pepparkakor till alla restauranggäster 1-23 dec.

QUIZET – Sista onsdagen varje månad
Aktuell frågesport där vinnande bord får notan på maten ”struken”.

CLUB 30 – första fredagan varje månad
En kul kväll för alla oss över 30 år – Fri enté – Rätt musik.

TRAVKLUBBEN – första lördagen varje månad
Vi träffas 14-19 på nedre plan. Andelssystem mm.
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Catering & delikatessbutiken 
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com 
Enkelt att ringa: 0511-596 51

Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.com

Catering & delikatessbutiken
som finns i Götene

Enkelt att maila: bestallning@kottex.com
Enkelt att ringa: 0511-596 51 

Fullständigt sortiment finns på

www.kottex.com

Nu är det dags att planera julbord m m. Hos Köttex 
finner Ni alltid flera mycket goda och prisvärda alternativ.
Gör ett besök i butiken och ta tillfället att köpa en annor-
lunda julklapp. Vi har stor sortering av presentartiklar t. ex. 
fina olivoljor, marmelader, konfekter m m.

Jul 
& Nyårsmenyer

Tiden går fort

 
.

måndag 10 oktober
• Vi öppnar 10/10 klockan 10:00 (Butik och restaurang öppet 10-18)

• De 100 första i kön – FÅR EN JULOST.

• Alla som är utklädda i tomtedress (hela kittet) 

– bjuder vi på GRATIS OST- & DELIKATESSBUFFÉ.

• JUBILEUMSERBJUDANDEN – i butiken.

• TOMTEN fi nns på plats – samlar in önskelistor.

 

r

Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING 

Tel 0515-71 72 30 

www.falbygdensosteria.se

et 10-18)
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måndag 10 oktober
• Vi öppnar 10/10 klockan 10:00 (Butik och restaurang öppet 10-18)

• De 100 första i kön – FÅR EN JULOST.

• Alla som är utklädda i tomtedress (hela kittet) 

– bjuder vi på GRATIS OST- & DELIKATESSBUFFÉ.

• JUBILEUMSERBJUDANDEN – i butiken.

• TOMTEN fi nns på plats – samlar in önskelistor.

 

 
.

30/9-2/10

2016
 – Se öppettider/program 

på vår webbsida.

Julmarknad Julmarknad 
10/10 KL 1010/10 KL 10

Traditionsenligt öppnar vårTraditionsenligt öppnar vår

26
ÅR

26
ÅR

De 100 första i könDe 100 första i kön

FÅR EN JULOSTFÅR EN JULOST

Julkrog
show

Knistads

Boka årets julshow med 
Thomas G:son i spetsen

Showtime 19.00 (Showbaren öppnar 18.00) 
Julinspirerad 3-rätters middag.

November - 23, 24, 25, 26 & 30:e 
December - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 & 17:e 

Boka idag på www.knistad.se  
alt. 0500- 49 90 00
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Vi älskar traditionell 
julmat, men serverar 
den gärna på ett 
otraditionellt sätt.
Vårt klassiska julbord á la Karstorp där vi 
förvandlar många av de traditionella jul-
rätterna till   läckra tapas, dukar vi upp kvälls-
tid den 1, 2, 3, 8, 9 och 10 december 2016.
För 525 kr/ person får ni ett tapasjulbord 
som är lite mer smakfullt och dessutom 
vackert för ögat.

Pris per person på lördagar, 
3 och 10 december, är 400 kr.

 

Vi älskar traditionell julmat, men serverar 
den gärna på ett otraditionellt sätt.

Vårt klassiska julbord á la Karstorp där vi förvandlar många av de traditionella julrätterna till           
läckra tapas, dukar vi upp kvällstid den 1, 2, 3, 8, 9 och 10 december 2016.                                                
För 525 kr/person får ni ett tapasjulbord som är lite mer smakfullt och dessutom vackert för ögat.     
Pris per person på lördagar, 3 och 10 december, är 400 kr. 

Välkommen till Karstorps Säteri och få en försmak av julen i en fantastisk miljö! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karstorps Säteri hittar du precis i utkanten av Skövde, strax intill Karstorpssjön. Läget är perfekt om ni är många                
från  olika håll i Västsverige som ska samlas för t ex en konferens, ett bröllop eller andra festligheter.                                    
Med bra kommunikationer ligger Skövde perfekt placerat mellan Stockholm och Göteborg. 
 

    
 

Karstorps Säteri Kristallvägen 1 541 42 Skövde Telefon 0500-47 28 00 www.karstorp.se

 
 

Karstorps Säteri hittar du precis i utkanten av Skövde, strax intill Karstorpssjön. 
Läget är perfekt om ni är många från olika håll i Västsverige som ska samlas för t. ex. en 
konferens, ett bröllop eller andra festligheter Med bra kommunikationer ligger Skövde perfekt 
placerat mellan Stockholm och Göteborg.

Välkommen till 
Karstorps Säteri och få en 

försmak av julen i en 
fantastisk miljö!

    
 

Karstorps Säteri  Kristallvägen 1   541 42 Skövde  Telefon 0500-47 28 00  www.karstorp.seKarstorps Säteri Kristallvägen 1 541 42 Skövde 
Telefon 0500-47 28 00

www.karstorp.se



www.vanerfonster.se

Om Ni önskar montering så kan våra skickliga montörer hjälpa Er!

ring för kostnadsfri offert 0511 - 215 15

 - fönster du kan lita på -

Skara 0511-215 15 • 0500-43 54 00 Skövde  
0510-66 000 Lidköping • Jönköping 036-440 13 00 • Göteborg 031-276 276

www.vanerfonster.se
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Före

Utnyttja
ROT-avdraget 

spara 30%

Efter 10 ÅRSGARANTI!

I SAMARBETE MED

Villaägarna Skaraborg

Byt inte taket, låt oss behandla det!

www.takbehandlingar.se
info@takbehandlingar.se

För gratis 

besiktning och

o�ert ring

0512-60 000
Vi har över 20 års erfarenhet  |  Vi har behandlat 700 tak i Skaraborg  |  Förlänger takets livslängd 20-25 år

Allt inom svets, smide och reparationer m.m.

Mekosvets i Hjo AB, Gjutarvägen 4, 544 50 Hjo
Tel. 0503-13747

www.mekosvets.se
mail: goran@mekosvets.se

SkorstenshuvarSmidesgrindar

0500—48 02 00
Vasagatan 46, 541 31 Skövde

info@forsbergshuset.se

Med vyer över Hornborgasjön strax utanför Varnhem ligger denna avstyckade gård 
för boende, påkostat Café och konsthall, 4 uthyrningstugor samt fl era andra bra 
byggnader.  Stor trädgårdstomt.

Välkommen även  Du att 
sälja ditt hus med oss. Vårt 
unika köparregister och  vår 
marknadsföring på riksplanet 
garanterar dig bästa pris för din 
fastighet.

Ring oss för en kostnadsfri 
säljkonsultation.

Avstyckad representativ prästgård från sent 1800-tal med generösa 
sällskapsutrymmen. Stor tomt om 6824 m2 med utomhuspool och härliga terrasser. 
Gästhus/kontor, 3 garage samt ved/redskapsbod.  

MARIESTAD

EKBY

HORNBORGA-
SJÖN

Kummiltorp Gård är en avstyckad gård med anor från 1800 talet med stor 
mangårdsbyggnad med generösa sällskapsytor, många sovrum samt läckert badhus, 
utomhuspool samt gammal charmig stallbyggnad. Lämpligt för den stora familjen 
alternativt rörelse.

SKÖVDE

forsbergshuset.se

GårdVillaGårdGårdVillaVilla&
september 2016 GårdVillaGårdGårdVillaVilla&

september 2016

Gård & Villa söker kreativ 
marknadsförare.

Meila för information:
uno@gardochvilla.se
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HÖSTENS NYHETER I BUTIK!

Pampa fåtölj  
”Fladdermusen” 

9.500:-

Trend hörnsoffa
Tyg salt & peppar grå.

7.495:-
Ord. pris 10.995:-

24

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM KAPLANSGATAN 32, MARIESJÖ, SKÖVDE

INREDNINGSHUSET

0504-13060   WWW.RIXNERS.SE   MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16 0500-41 19 00   WWW.A-MOBLER.SE   MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16            

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE

HÖSTENS NYHETER I BUTIK!

RÄNTEFRI AVBETALNING!

0500-41 12 02, Vard 10-18, lö 10-16, sö 11-16

Torparen  
fåtölj & pall

NU 9.995:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.700:-

Hjälp hela 
vägen till ditt

drömkök!

från 13.995:-

Ekerö kontinentalsäng
7-zonad pocket. Inkl. bäddmadrass latex,  

snygg djuphäftad gavel samt ben i kromat stål.

Notting Hill
3-sits svängd. Tyg. 8.995:-

Utvalda 
soffor, mattor, 
sängar, media- 

bänkar, matgrupper  

& inredning 
till reducerade 

priser!

från 38.900:-

59.900:-

Svensktillverkade SPA 
från

69.900:-
Saltö spabad

Svensktillverkat.

SPA-PRODUKTER & KEM
HITTAR NI HOS OSS!

Rönnö spabad

TÄCKE & KUDDE PÅ KÖPET!

Aspen kontinentalsäng
5-zonad pocket inkl. bäddmadrass, ben, 

huvudgavel och nackkuddar. LAGERVARA

120x200 6.995:-
140x200 7.995:-
160x200 8.995:-
180x200 9.995:-

30%rabatt
på alla supreme- 
sängar från

NYHETER 

på plats i butiken!

från

20%
rabatt på ditt 
Sentenskök

Gäller vid köp av kök för 60.000 kr 
eller mer t.o.m. 3/10 2016.

& inredning 
till reducerade 

Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

In�ni Grande 2,5-sitssoffa
från 

NU 16.980:-
Ord. pris 24.880:-

Fokus fåtölj & pall
Fårskinn Sahara el. Gra�t. Ekstomme.

18.600:-
Ord. pris 22.980:-
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