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Så här höstar du till sommar-
inredningens blå toner

Jürgens modelltåg kör 
i villans hela 
övervåning

Medelhavskänsla i 
Ailis och Thorbjörns fina 
Villa Nås utanför Varnhem



Pomologen i mobilen gör 
dig till äppelproffs

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 
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Appen innehåller fakta och kun-
skap om drygt trehundra svenska 
äppelsorter och kan hjälpa till med 

sortbestämning av frukter. 
– Genom att svara på fyra frågor om stor-
lek, färg, form och mognad så kan 
du få hjälp med att ta reda 
på vilken sort som finns i din 
trädgård, berättar Robert 
Ziherl, på Nordiska museet.
 Syftet med appen är att berätta 
om kulturhistoriska äppelsorter, 
när de mognar, hur de ser ut och 
smakar och deras historia. Men också 
hjälpa till med att sortbestämma träd. 
Interaktiva funktioner finns också.
– När du hittat din äppelsort kan du se var 
andra odlar den, lägga till bilder, placera 
dina fruktträd på kartan. Du kan också se 
vilka sorter som är mest populära och od-
lade. Under ”Min trädgård” kan du samla 

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
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Nya och gamla projekt på gång hemmave
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Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se
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INEFFEKTIVT. 7 av 
10 som köpt en 
energideklaration 
anser inte att de har 
haft någon nytta av 
dem enligt Villaägar-
nas medlemsunder-
sökning.

Under sommaren tillbringar vi en 
hel del tid i Bohuslän. Fält byts 
mot hav. Bil mot båt och Hus mot 

husvagn. Ett enklare liv men inte helt en-
kelt. Det ska väljas badö, väntas på att det 
ska sluta blåsa och skyndas när det börjar 
regna. Det ska fixas och bytas och donas 
även där. Kranar ska bytas och belysning 
monteras. Men mest blev det naturligtvis 
bada, grilla och umgås. 
Men efter sommarens kravlösa tillvaro är 
det skönt att ta tag i både nya och gamla 
projekt. Som alla höstar är det full fart 
direkt med möten och åtaganden både 

i föreningar och ”hemmave”. Det ska 
exempelvis planeras och genomföras en 
Bomässa i Lidköping den 7-9 oktober, 
kom gärna förbi för att ”språka” villaboen-
dets utmaningar. 
Under hösten ska även ett nytt boknings-
system införas till våra släpkärror. Enklare 
för medlemmar, samarbetspartners och 
oss i styrelsen. Vi vet att det är en uppskat-
tad förmån och detta möjliggör att vi kan 
fortsätta rulla ut fler kärror. 
”Hemmave” var det ju fönster som skulle 
hinna bytas. Beställt blev det ju redan inn-
an sommaren men sedan var det där med 

leveranstider och hantverkare som ska 
hinna med, semesterpaus. Hur som helst 
är september en brytningstid. Utomhus 
byts mot inomhus. Fönsterbytet blir det 
sista utomhusprojektet för året. Vem vet, 
kanske till och med det sista projektet för 
året. 

Men det skulle vi tydligen bli två om.

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 grafisk form: Reko Reklam,
Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Har du skräp som behöver köras till tippen?
I Skaraborg tillhandahåller Villa-
ägarna släpvagnar som du som 
medlem bokar helt gratis eller till ett 
mycket förmånligt medlemspris. 

(Medlemskapet i Villaägarna kostar 395:-). 
Gå in på www.gardochvilla.se/villaagarna 
för mer info.

Bottenbetyg för 
energideklarationer. . . många byggsatshus som 

attefallshus, carports och 
friggebodar, inte tål de snö-
mängder som kan komma i 
norra sverige? 
Då behöver de förstärkas, 
vilket blir en extra utgift. 
Därför bör man alltid fråga 
om bärförmågan i den 
husmodell man har valt 
tål tung snö. 

Källa: Undersökning gjord 
av Villaägarna 2016.

Visste Du att . . .

Systemet med energideklarationer får 
svidande kritik av villaägare som menar 
att de inte har haft någon eller endast lite 
nytta i deklarationen.

– Det har gått tio år sedan systemet med 
energideklarationer infördes och det är 
hög tid att se över systemets effekter. Det 
är dyrt för småhusägarna och dessutom 
ineffektivt. Vi vill se en oberoende utred-
ning, säger Villaägarnas samhällspolitiska 
analytiker Anna Werner.

 Och så är det detta med kaffebröd med 
äpplen i. Finns det något godare?
Jag har lagt ut ett av mina favvorecept på 
www.gardochvilla.se.
Tänk om du också ville dela med dig re-
ceptet på ditt godaste äppel-fika-bröd där. 
Och inspirera andra läsare. Mmm vad gott 
vi skulle kunna njuta till fikat. Kolla mer i 
webb-tidningen!

Vet du vad det är för ett äppelträd 
som står i din trädgård? Nordiska 
museet har en gedigen kunskap om 
svenska äpplen som de nu delar med 
sig av i nya Äppelappen.

på dina favoriter och träd som du odlar.
 I appen finns också råd om äppelodling, 
plantering, skötsel, ympning med mera 
från trädgårdsmästarna på Julita gård i 
Sörmland, som ägs och drivs av Nordiska  
 museet. 
       – När man köper hus eller  
          fritidshus idag vet man  
           oftast inte vilka äppelsorter  
           som växer på tomten  
           och än mindre om deras  
        ursprung och historia. Syftet  
      med appen är att berätta om 
våra kulturhistoriska äppelsorter, när de 
mognar, hur de ser ut och smakar och 
deras historia men också att underlätta för 
alla som vill ha hjälp med att sortbestäm-
ma sitt träd. Förhoppningsvis leder detta 
till att fler vill bruka och bevara en del av 
vår historia, säger Eva Eneblad, trädgårds-
mästare på Julita gård.

”Nu byter vi äppelrecept med varandra”

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A, 543 35 Tibro

Telefon:0504 - 102 58

Älska utomhus.
För nya Alcro Bestå finns
inget dåligt väder.
        Möt Alcros stora nyheter hos oss!
        Nya Alcro Bestå har tagits fram för
        att skydda ditt hus bättre. Även i
        det tuffaste väder man kan tänka sig
håller det kulörerna bättre. Det gör att det ser ny-
målat ut längre. Välkommen in för att fylla på med
fler tips och ny inspiration inför utomhussäsongen.

Öppettider
vardagar kl. 07-18

lördag kl. 10-13
www.coloramaitibro.se
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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

MARIESTADS SOLSKYDDSBUTIK

VI HAR KVALITETS-
PRODUKTERNA DU SÖKER

BÅDE INTERIÖRT & EXTERIÖRT:

• Markiser • Persienner 
• Bomullgardiner • Plisségardiner 

• Rullgardiner •  Panelgardiner 
• Hiss- och vanliga

• Insektsnät

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
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PREMIÄR FÖR 2017 ÅRS MODELLER
Välkommen till oss på Bengts Husvagnar för en närmare titt på årets 
fantastiska nyheter från Knaus, Weinsberg, CI & Tabbert. Passa även på 
att fynda bland våra kvarvarande 2016 års modeller till otroliga priser!

Se nya Knaus med panorama sky roof

VI SYNS PÅ ELMIA 
HUSVAGN HUSBIL DEN 

7-11/9 I JÖNKÖPING.

Sventorp Rävstorp 5, Skövde  •  Telefon 0500-42 50 40 
Besök vår hemsida för mer information bengtshusvagn.se

Vi är nu stolta återförsäljare av Tabbert husvagnar!

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.

Lidköpings bredaste biLutbud
HrM bil i Lidköping - allt från bruksbilar till sportbilar, klassiker och yrkesfordon

HrM bil ab - 0510 604 00
Tallhagsgatan 12 - Lidköping
bilförsäljning: Mån-Fre 9-18, Lör 10-14
service: Mån-Fre 7-16
kundmottagning: Mån-Fre 7-17

Mercedes-benz 220 S Sedan-1952  18600 mil  449900:- Svart
Mercedes-benz 380 SL/Cab -1983    5698 mil  249900:- Gmet
Mercedes-benz 560 SL/Cab -1987  15449 mil  289900:-  Vit
Mercedes-benz B 180/Navi -2013     4370 mil 169900:-  Lblå
Mercedes-benz B 180 CDI -2013     6070 mil  149900:- Silver
Mercedes-benz E 220 CDI -2014     5970 mil  314900:- Svart
Mercedes-benz ML 350 CDI -2012  6000 mil  399900:-  S.met
Mercedes-benz R 350/SUV-2007    15700 mil  139900:-  Grå
Mercedes-benz SL 500-1993 Endast 9600 mil  179900:- Mgrå
Mercedes-benz C180 Kombi -2007  7700 mil  134900:- Mgrå

Audi A4 Avant 2.0 TDI -2008      18260 mil   79900:-  Vit
BMW 850iA V Sportkupé -1991, 12000 mil 199900:-  Röd
Citroën C5 2.0 Kombi -2003      27000 mil   14900:-  Mblå
Ford Focus 2.0 TDCi/-2012 mil   21000 mil   74900:-  Grå
Hyundai 2.0 CRDi-R/184hk -2012 9900 mil 154900:-  Lbrun
Mitsubishi ASX 1.8 DI-D -2011   15500 mil  119900:- Silver
Peugeot 407 Pan.tak -2008         19800 mil    59900:- Svart
SAAB 9000 2.0i -1991 Endast 10000 mil    39900:-  Vit
Skoda Octavia RS Turbo -2003    21500 mil    34900:  Gul
Suzuki Grand Vitara 5dr -2011    16500 mil  119900:  Brun
Suzuki S-Cross 1,6 Diesel -2015     700 mil  219900:- Grön
Suzuki Swift 1.2 5dr halvk -2014   7800 mil    89500:- Röd
Suzuki SX4 1.6 / 4x4 SUV -2013   6813 mil  109900:- Silv.m.
Suzuki Vitara 1.6 Diesel -2015        550 mil  244900:- Pearl
Suzuki Vitara S 1,4 SUV -2016        970 mil   195900:- Röd
Volvo 142 De Luxe Sedan -1971 17500 mil    59900:-  Vit
Volvo Amazon Sportkupé -1965       10 mil  259900:-  Röd
Volvo Amazon 123 GT -1967       3019 mil   169900:- Röd
VW Golf 1.4 TSI / 170hk -2006  12500 mil     79900:- Svart

Mercedes i Lager

Mer från vårt biLLager 

HRM Bil är auktoriserad serviceverkstad för:

Dodge, Viper RT/10, Sportkupé 
-2000, 1831 mil, Svart  399900:- 
 

Audi A1 1.4 TFSI Sportback / 122hk 
-2013,  2800 mil,  Vit 159900:- 

SAAB 9-3 2.0t Sportcombi / Aut 
-2007,  9800 mil,  Lblå     87900:-

Dodge Viper SRT10 / Paxton 800Hk
-2004, 5556 mil, Svart       499900:-

Volvo C70 T5 220hk / Plåtcabriolet 
-2006, 17700 mil, Silver    119900:-

Porsche Panamera 4S / 400hk / Sedan 
-2011, 10545 mil,  Vit         499900:-

Mercedes-benz B 180 CDI / Drag 
-2013, 6070 mil, Silver     149900:-

Fiat, Balilla / Kanonskick, 
-1934, 2425mil,    149900:- 

Auburn Boattail Sportkupé 
-1968, 5570 mil,    689900:-

Volvo, 262c Bertone Sed. 
-1978, 19917mil   129900:- 

Opel Kap De.L. Hyd Ma
-1962, 8600mil    149900:- 

Mercedes-benz R 350 SUV 
-2007,  15700 mil,  Grå  139900:- 

Porsche 911/993 Cab 
-1981,  0 mil        399900:- 

Mercedes-benz S350 CDI 
-2011, 4398 mil, Svart.m.   369900:-

www.hrmbil.se
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EDEN. 
Sigrid Richter 1960. 
Rörstrand.

TrÄDJUr. 
Kay Bojesen. Taxen 
Pind 1934, leende 
apa 1951.

X

FLoWEr PoT. 
Verner Panton 
1969. &Tradition.

Nytillverkad retro

Unik inredning 
blir viktigare
Just nu är det minimalistiskt och 
industriell inredning som trendar. 
Men runt hörnet är det annat som 
lockar.

Det visar Svensk Fastighetsförmedlings 
undersökning ”Trendrapporten 2016”. 
– De senaste åren har vi sett en motreak-
tion på det enkla och avskalade. På sikt 
kommer vi att få se en mer elegant och 
vuxen inredning där vardagsrummet får 
en allt större betydelse, säger trendexper-
ten Hanna Wessman på Hannas Room. 
– Finrummet eller salongen gör en åter-
komst nu. Vi vill ha ett rum hemma med 

det lilla extra som vi är stolta över att visa 
upp.
För att hitta inspiration använder sig 
många av Instagram, men också inred-
ningsbutiker är en inspirationskälla.
– Människor intresserar sig i allt stör-
re utsträckning för inredning. Och för 
många är det viktigt att skapa något unikt. 
Något som blir svårare och svårare med all 
snabb media där människor delar samma 
inspirationskällor. Det positiva med detta 
är att man nu måste ta klivet utanför sin 
comfort zone och våga utmana för att vara 
personlig.

I TRENDEN. – Vardagsrummet kommer att få en allt 
större betydelse framöver, säger Hanna Wessman, 
trendexpert.
Idag delas mycket inredningsinspiration från sam-
ma digitala källor. Att inreda personligt blir därför 
en större, men positiv utmaning.

■  Än finns en hel del av trädgårdens 
frukter att ta tillvara. Har du äppelträd 
är det ofrånkomligt att en del hamnar på 
marken. Plockar du fallfrukten tidigt efter 
den har trillat ner så är den oftast ätbar. 
Får den ligga ruttnar den snabbt. Med en 
bra fruktsamlare går det lätt att plocka upp 
fallfrukten utan att behöva kröka ryggen. 
Ta vara på fallfrukten, kanske tillsam-
mans med grannarna och testa att musta. 
En förteckning över musterier finns på 
svepom.se/kunskap/musterier. Och vill du 
skänka frukt så finns en fruktförmedling 
på aktavara.org där du gratis kan annon-
sera frukt och självplock.

Låt hjälpredan plocka 
upp all din fallfrukt

SKONSAMT. Ta hand om fallfrukten på bästa sätt. 
För kroppen och miljön.

Fo
to

 G
ar

de
na

bUMLINg. 
Anders Pehrson 1968, 
Ateljé Lyktan.

borDskLoCka. 
Arne Jacobsen 1939. 
AJ station, 
Rosendahl.

Fint    Fem

Öppet alla dagar 
i veckan! 

mån-fre 10-18.00
lör-sön   10-16.00

0515-69 35 00 

Falköping
Agnestadsgatan 6

Ekerö
Matgrupp i ek 
med sittbänk 

Paketpris
9975:-

Nyhet!
Emmaboda
matgrupp 

240x100 cm

Höstens nyheter börjar redan komma!

Emmaboda 
stol

Floby stol
silver

Floby stol
svart

Paketpris!

550:-

495:-

495:-

7395:-

www.klubbkompis.se

2400 kvm möbler i Falköping
Välkomna! 
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HELA DENNA SIDA äR EN ANNONSi fokus

Det är i Tibro den finns – Förr & Nu 
en av sveriges populäraste upplevel-
sebutiker för inredningsintresserade.  
Här kan du hänge dig åt 
ditt sköna intresse, 
gå runt, bli inspi-
rerad och ta en 
runda till. För i rum 
efter rum i butiken 
har anna smak-
fullt försett 
ytorna med inspiration.

Inredningsbutiken med något för alla

BäSTA JAG VET. – Att starta upplevelsebutiken Förr & Nu i Tibro är det bästa jag gjort, säger Anna Larsson. 
Varje dag tänker jag på hur kul det ska bli att gå till jobbet, att få träffa alla kunder och prata bort en stund. 
Eller hjälpa till att hitta rätt idé för just den personen.

– När jag startade Förr & Nu för 7 år 
sedan ville jag ha en butik med något för 
alla smaker och plånböcker. Saker passan-
de från bebisen till farmor 99 år. 
 Och Anna har verkligen lyckats för här 
finns inredning, presenter och mycket 
inspiration. För alla. Något som fler och 
fler kunder upptäcker.
– Ja alltfler hittar hit, säger Anna lite blyg-
samt. Maken och jag har byggt ut butiken 
undan för undan. Från 70 till 300 kvm. 
Nu finns här 10 olika upplevelserum. 
”Men oj brukar nya besökare säga. Är 
butiken så här stor. Det syns inte utifrån.”
 Och att butiken är en inredningsupple-
velse råder ingen tvekan om. Anna har 
till och med fått pris som bästa turistmål i 
butiksklassen. I hela Sverige!
– Ja så överraskad jag blev. I januari fick 
jag ta emot priset från turistmål.se. Det 
känns så kul eftersom det är mina besöka-
re som röstat fram Förr & Nu. Efter att ha 
varit här och upplevt butikskänslan.

”Jag 
trivs så 
otroligt 

bra”

Hos Förr & Nu finns det bredaste sortimentet av 
Greengate och Rice i hela Skaraborg.

Mariestadsvägen 29 Tibro
0504-100 12

Följ oss på 
Facebook
och Instagram

Gård & Villa besökte i våras Anna och Yngve 
i deras fina hem. Du kan läsa artikeln på 
www.gardochvilla.se/reportage.

 Nyast i butiken är Retro- och Kurio-
sa-rummet med inredning och prylar. 
En avdelning som bottnar i hennes och 
maken Yngves stora intresse för gamla 
ting. I nostalgibilen Pontiac Streamliner 
från 1947 bär det ofta iväg på inköpsresor 

till loppisar och auktioner. En härlig kon-
trast till de inköpsmässor paret besöker i 
Europa och de nordiska länderna.
– Yngve brukar också renovera och måla 
gamla saker som säljs i butiken. Vi är ju 
lika intresserade båda två.
 Till butiken kommer kunder från närom-
rådet så klart. Men faktiskt också kunder 
som rest långväga. Inte minst 
för det breda sortimentet 
av varumärkena Rice 
och Greengate.
– Ganska ofta kommer 
hela tjejgäng hit, som en 
utflykt. Det händer att de 
stannar i flera 
timmar.

 Något som Anna välkomnar. För hon vill 
verkligen att besökarna ska ta god tid på 
sig. Och definitivt inte känna sig tvingade 
att köpa något.
– Alla är lika välkomna. Vill du bara 
komma in och prata bort en stund så gör 
det. Eller ha hjälp med inredningsidéer 
eller kanske en present? Kom in så hjälper 
jag dig.

Billigast i 
Skaraborg

Din kompletta leverantör 
av fönster & dörrar

Tel. 0501 - 47 000 
Tobias Gustavsson 0730 - 97 77 66 

Markus Karlsson 0730 - 97 77 33 
Hemsida: www.bk-gruppen.se 

Mail: info@bk-gruppen.se

■  Kompositfönster 
■  Inglasningar 
■  Träfönster 

■  Ytterdörrar 
■  Byggnationer

Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

En ostupplevelse
värd en omväg. här

frisör

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

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

anno
1995

.se

Annonsera i 
Gård & Villa

Ring för mer information
Uno: 0708-56 11 99  

Matti: 0706-71 90 44

Mat är den nya souveniren 
från semesterns resor
■  Ost, oliver och kryddor är några av 
de vanligaste varorna som packas med i 
resväskan för att sedan njutas på hem-
maplan.
– Svenskarna har tagit såväl det asiatiska 
köket som Medelhavsmaten till sig. Även 
jag tycker om att köpa chili, citrongräs 
och andra kryddor med mig hem från 
Thailand och olivolja från Medelhavslän-
derna. Stark mat är betydligt vanligare 
i det svenska köket idag än förr, liksom 
de exotiska smakerna, säger Magdalena 
Öhrn, informationschef Ving.
Här är de mest populära varorna: Bulga-

rien: Rosa champagne. Cypern: Hallou-
mi-ost. Italien: Citronlikör. Kanarieöarna: 
Mojo-sås som passar till öarnas speciella 
saltkokta potatis. Kreta: Oliver.
Mallorca: Manchego-ost och olika typer 
av skinka. Rhodos: Oliver. Thailand: En 
rad kryddor, inte minst chili. Turkiet: 
Kryddor och olika typer av nötter.
Ett tips är att kolla tullreglerna innan 
inköpen görs. Från t.ex. Fjärran östern 
finns en rad restriktioner och som mest 
får två liter olivolja packas ner i väskan, 
med hänsyn till flygsäkerheten.

SEMESTERSMAK. Nya matvanor hemma ger nya val 
av souvenirer från resan.

■  Dags att lämna dricks. Men hur mycket? 
En undersökning från Bookatable visar att 
6 av 10 lägger 10 % av notans totalbelopp. 
Det är den sammantagna restaurang-
upplevelsen som avgör beloppets storlek. 

Hur mycket ska vi 
dricksa på restau-
rangen?

Viktigast är servicen från serveringsperso-
nalen samt kvaliteten på maten. 
Var 3:e säger sig vara kritisk till att det 
dricksas. Trots det uppger endast 6 % 
att de aldrig eller mycket sällan dricksar. 
Dricksen lämnas till servispersonalen men 
delas ofta i arbetslaget. Det anser många 
restaurangbesökare vara lämpligt. 59 % 
uppger att de tycker att alla som arbetar 
på restaurangen ska få del av dricksen.VALBART. Dricksande är frivilligt men traditionen 

lever klart kvar.  
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VANA RENOVERARE.– Vi gillar speciella hus och att renovera. Det bästa med det här huset när vi köpte det var att det då hade ett helt nytt bandlags tak, säger Aili 
och Thorbjörn.

Många är de som lagt märke till 
det lite märkliga huset när de 
passerat förbi på vägen nedanför. 

Trots sitt diskreta läge sticker Villa Nås 
verkligen ut. När Thorbjörn och Aili hit-
tade huset 1992 var det mer eller mindre 
ett renoveringsobjekt, men det var inget 
som avskräckte. Tvärtom.
– Jag hade tidigare lyckats köpa loss Näs 
gård i Bjurbäck, som hörde till Ryfors 
gods. Rena galenskapen egentligen för 
det huset var, bokstavligt talat, fallfärdigt.

SOMMARMATPLATS. Pergolan är något av favorit-
stället för måltiderna sommartid.

VACKERT. Dammen med sina springbrunnar var oanvänd i många år, men med nya ägare återfick den 
sin glans.

Den italieninspirerade Villa Nås byggdes 1931-32 och ägdes då av 
anna katarina Johansson. arkitekt var Edvin Neuendorf som egentligen var 
mer inriktad på funkis. Exempel på detta kan ses i skövde där han bland 
annat skapade Centrumhuset vid Hertig Johans torg 
(där bland andra modebutiken Hennings finns).
Tidig hyresgäst i Villa Nås var textilkonstnären agda Österberg som flyttade 
dit från stockholm 1933. Även hon anlitade Edvin Neuendorf för att 
förverkliga sina önskemål och idéer - resultatet blev Tre bäckar i Varnhem.

ORIGINAL. De ovala fönstren in mot 
bodegan fanns med redan från 
början.

MIX. Nytt och gammalt präglar köket. Järnspisen intill induk-
tionshällen är flitigt använd. En kul detalj är ljushållaren som en 
smed adderade.

GårdVilla&

SPECIELLT. Originaldetaljerna finns bevarade och 
matchar fint den udda byggstilen.

 Men både Thorbjörn och Aili tycker 
att det är roligt med hus och gillar tuffa 
projekt.
Eftersom de har sex barn behöver husen 
dessutom vara rymliga. När de sålde Näs 

MINIMÖBLER. Både Thorbjörn och Aili gillar det lite 
speciella. Det gäller även möblerna, som den här 
sittgruppen för barn.

KONSTFULLT. Fasaden fick flera målningar på 
skyddade ställen 1959. Här ett motiv hämtat 
från breddgraderna som inspirerade hela husets 
utformning.

gård gällde det att hitta något nytt objekt.
– Det som mest lockade med Villa Nås var 
faktiskt att det fanns gott om plats - nio 
rum fördelade på omkring 300 kvadrat-
meter - och att det var annorlunda. Här 
flyttade vi in med barnen 1992.
 Och - hur hänger då den här villan sam-
man med Himmelskällan?
– En kvinnlig konstnär från Nås i Dalarna 
var gäst där. Hon brukade sitta här och 
se ut över trakten och gillade läget. Sedan 
gjorde hon en resa till Korsika och fastna-
de för ett hus där som hon tecknade av. 
 Uppdraget att bygga enligt den skissen 
gick till arkitekten Edvin Neuendorf, 
samme man som senare även skapade Tre 
Bäckar efter Agda Österbergs pappmo-
dell. Hon bodde för övrigt på Villa Nås 
innan hennes drömhus och verkstad blev 
klar.
– Så, första delen av det här huset byggdes 
1931 och sedan byggdes det till på baksi-
dan på 50-talet, berättar Thorbjörn.
 När familjen tog över var väl Villa Nås 
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inte helt idealisk för en stor familj.
 Men det fanns ju gott om svängrum att 
vara kreativ på. Till att börja med adde-
rades ett stort badrum utöver det mindre 
som redan fanns, vilket renoverades. En 
rejäl tvättstuga kom också på plats.
 Sedan var det då detta med köket… En 
mörk smal ”korridor” där det varit ett 
stort skafferi i norränden, ett litet kök 
och så ett rum för kökspigan. Inte helt 
optimalt för en stor familj av idag, om 
man säger så.
– Så vi byggde till köket rejält. Väggen till 
pigkammaren togs bort och vi satte in ett 
fönster i väggen där skafferiet varit för att 
släppa in ljus. 
Köket är nu modernt och gammalt i en 
härlig blandning. Skorstensstock fanns 
redan, så en vedspis ställdes in bredvid 
den nya induktionshällen. 
– Märkligt nog fanns heller inga fönster 

alls åt väster från början, så vi har adderat 
sådana för att få in mer ljus i huset. 
 Men matplatsen sommartid blir allt som 
oftast den härliga pergola som hör till hu-
set. Den är för övrigt kopplad till husets… 
bodega!
– Fast golvet på balkongen ovanför har 
börjat läcka, så att fixa det är ett komman-
de projekt. Bodegan använder vi mest 
som förrådsutrymme.
 Till huset hör också en jättelik trädgård 

En av landets mest unika villor finns 
utanför Varnhem. att den ser ut som 
den gör och hamnade just där hänger 
samman med den forna kuranstalten 
Himmelskällan som ligger i närheten. 
Idag bor Thorbjörn och aili Levenstam 
i villan.
– Frågan är om man ens skulle få 
bygglov till en sådan här idag. Den är 
så speciell, säger de.

TEXT OCH FOTO Ulf C Nilsson

De bor i en korsikansk villa - mitt i Valle

med springbrunn. 
– Det är så vackert här när allting blom-
mar. Nästan alla träd och buskar har vita 
blommor, så det fanns en tanke där också, 
säger Aili.
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Ta med sommarens blå nyans er i höstens inredning

– Blått i olika nyanser är en klassisk färg 
som numera inte enbart hör sommaren 
till, säger Eva Sape, inredningsarkitekt på 
evasape.se. När du till en blå sommar-
inredning sätter till murrigare nyanser 
som brunt, grått och natur skiftar rummet 
stämning mot hösten.
 Och det är inte enbart färgerna som 
påverkar rummets uttryck. Materialen har 
också en stor betydelse.
 – Trä, gärna med en massiv, recyclad 
känsla fördjupar inredningen. Lurviga 
material som konstfiberpäls och fårskinn 
gör rummets intryck ombonat och varmt. 
Något att längta in till. En känsla som 
höstinredning ska skapa. 
 En fräsch sommarinredning i medelhavs-
blått kan också fördjupas med mörkare blå 
nyanser. Blått började komma stort som 
helårsfärg för ett par år sedan.
– Absolut, förra året såg vi blått till och 
med i juldekorationerna. 
  Men det är inte bara de enfärgade blå ny-
anserna som platsar i höstens inredning. 
Också starkare blåvita toner ger helt rätt 
känsla att kura skymning med. 
 – En kopp te i ett klassiskt mönstrat pors-
lin uppkrupen i pälsplädbeklädda fåtöljen 
tillsammans med en god bok stillar sinnet 
på ett sätt som passar när naturen drar sig 
tillbaka.
 På det dukade höstbordet finns också det 
blåvita porslinet kvar men byter skepnad 
med hjälp av detaljer:
– Det sommarfräscha intrycket ersätts 
med duk eller tabletter i jordfärger och 
naturmaterial med en råare struktur. Sä-
songens frukt och grönsaker blir fina som 
ätbara bordsaccenter.
 I hösten drar naturen sig 
tillbaka i vila.
– Vi går från aktivitet 
till stillhet också i 
inredningen. Nu finns 
tid för att ägna dig åt dina 
intressen, avslutar Eva.

blått trendar nästan varje som-
marsäsong. Fullt förståeligt för 
färgen är en klassisk signal för 
sommar. Men med enkla medel 
förändrar du den blå sommar-
känslan mot en klar höst-
feeling.

TEXT Marie Pallhed  FOTO Maria Eberfors

PRyLAR

MARIN HÖSTKäNSLA. Behåll sommarens blå inredning. Plocka bort accenterna i pastell och addera till färger och material som höstar till känslan i rummet.

JAKTKäNSLA. Pälspläden på fåtölj och fotpall sätter höststilen i detta tidigare sommarrum. Material som 
naturrotting och mörkt trä fördjupar effekten.

”Den 
kreativa 
kraften 
regenereras 
i höstens 
lugn”

HÖSTDOFT. äppelkaka med vaniljsås 
tillsammans med det godaste kaffet 
efter friska promenaden. Det ljuvt 
blå porslinet får tyngd av indigoblå 
tablett.

KOMBO. 
Klassiskt blåvitt 
porslin jordas av 
bordstabletter i 
naturmaterial.

ACCENTER. Års-
tidens grönsaker 
i naturflätad 
korg höstar till 
inredningen.

EFFEKTFULLT. Plädar över fåtölj och 
soffa ändrar snabbt rummets karak-
tär. Ombonande indigoblå ersätter 
det vita och ändrar snabbt rummets 
uttryck.

Hösta till 
inredningen

■ Plocka bort        
pastellerna typ rosa,     
lindblomsgrönt och  
de riktigt klatschigt     
fräscha detaljerna.

■ Ersätt med de jord-
toner du ser utomhus 
när färgerna falnar.

■ Förstärk med na-
turmaterial i befintlig 
inredning.

■ Behåll ljuset. Belys 
det platser som känns 
mörkare på hösten.

■ Använd säsongens 
frukter, grönsaker 
och rotfrukter som 
dekoration.
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Väggdekoration 
Deep. 399:-. Ellos.

VaLNÖT. 
Bricka flera storlekar. 
Fr 69:-. Lagerhaus.

JUTEMaTTor. 
Hampton och 
Boston. 
1499:-/2499:-. 
Ellos.

kUDDE. 
I jute, 
flera färger. 
199:-. Åhlens.

Nyfunnet med höstkänsla
Nordisk känsla i färg och form är en av de stora 
trenderna under hösten. Vi kommer att få se 
mycket naturmaterial och jordtonerna 
dominerar paletten.  Här några nyheter 
att hösta till sommarens 
blå inredning med.

baMbU. Bordslampa. 
599:-. Åhléns.
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HELA DETTA UPPSLAG äR EN ANNONSi fokus

störst är inget Mäklarhuset i skövde 
strävar efter att bli. Istället är det bäst 
som gäller. I alla moment vare sig det 
gäller köp eller sälj av din bostad. 
– Vårt mål är att bostadsbytet ska bli 
optimalt smidigt för alla inblandade.

Omtanke och omsorg - de  har varma värden i fokus

VäLKOMMEN.  – Kom in på en kaffetår och lite bostadssnack när det passar dig, säger detta positiva och 
kompetenta gäng på Mäklarhuset i Skövde.

Orden är Maria Anderssons.  Hon är 
mäklaren som för 4 år sedan startade eget 
med visionen att ha kundens bästa för 
ögonen.
– Vi på Mäklarhuset jagar inte affärer i 
första hand. Vårt mål är att bli bäst på att 
ge service. Och utgå från de önskemål och 
behov som våra kunder har.  Vi ger alltid 
det där lilla extra som inte förväntas, men 
som vi vet underlättar för kunderna.
 Som mäklare på Mäklarhuset har man 
en övergripande och tydlig uppgift menar 
Maria: Att du som säljare och du som 
köpare känner dig helt trygg genom 
bostadsaffären. I alla skeden i processen. 
Och är det något som skapar osäkerhet så 
tar de tag i frågan direkt.

– På Mäklarhuset funkar alla mäklare som 
kundens bollplank. Berätta för oss vad 
du lurar på så ser vi till att du kan få svar. 
Vare sig det handlar om någon skavank 
på huset du vill köpa eller faktumet att 
du har för mycket saker i källaren för att 
huset ska kunna fotas på ett säljande sätt.
 Det märks att Maria har en klar uppfatt-
ning om vad som är viktigt på jobbet.

– Trivselfaktorn är så otroligt viktig för 
mig. På kontoret och i relation till kun-
derna. Trivs man inte tillsammans kan 
inget förtroende uppstå. Och förtroende 
är en förutsättning för att du som kund 
ska känna dig trygg.
 Så Maria är glasklar när hon säger:
– Hjärtat och de varma värdena håller 
vi på Mäklarhuset högt i alla relationer. 
Plus kompetens, transparens och ärlighet. 
Något annat finns inte.
 Och att kunderna är nöjda råder inget 
tvivel om. Uppföljningar görs efter varje 

avslutad affär och de talar sitt tydliga 
språk: De inblandade tycker att affären 
gått smidigt.
– Vi får många följdaffärer. Det känns 
kanonbra. Vi har fått visa vad vi kan och 
kunden har valt oss utifrån det. 
 Dessutom har Mäklarhuset för 8:e året 
i rad blivit utsedd till det mäklarföretag 
som har mest nöjda kunder.
– Otroligt roligt eftersom vi är ett litet 
företag. Eller kanske precis just därför. 
Vi tar oss tid att måna lite extra om våra 
kunder.

STARTKLAR
Läs mer på 
www.makLarhuset.se

Köpa eller  
sälja först?

Gör båda 
samtidiGt.

DITT BOLLPLANK - Berätta för oss vad du lurar på 
så ser vi till att du kan få svar, säger Maria Anders-
son på Mäklarhuset i Skövde som äger och driver 
företaget med 4 anställda.

UTVALD. Stressa inte när du ska välja mäklare. 
Kompetens och förtroende är viktiga faktorer. En 
bra mäklare ska vara ditt bollplank i alla moment. 
Och svara upp mot dina önskemål.

Vi värderar din bostad 
gratis

Ring och boka tid på
Tel: 0500-417710

Eller maila på:
skovde@maklarhuset.se

”Våra uppdrag får vi 
nästan enbart på rekommendationer eller som följdaffärer”

Viktigt när du ska sälja 
● Korrekt värdering uti-  
   från kunskap om 
   marknaden

● Proffsfoto som garan-
   terar säljande bilder

● Styling inför foto-
   grafens besök

● Annonser både på        
   Hemnet och Blocket

Storgatan 26, 541 30 SKÖVDE
Tel 0500-41 77 10
skovde@maklarhuset.se
www.maklarhuset.se
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Jürgen bygger på sitt andra livsverk
Vad gör man när hela ens livsverk 
raseras? Tja, man kan göra som Jür-
gen boldt - och bygga ett nytt! Hela 
övervåningen i hans och Cristinas villa 
i Floby är en enda kolossal modell-
järnväg - det passerar till och med tåg 
genom badrummet.

TEXT OCH FOTO Ulf C Nilsson

Paret skapade och drev tidigare det 
välkända järnvägsmuseet i Småröd 
vid Munkedal vilket kunde ståta 

med 5 000 vagnar och lok - plus ett av 
Stockholms första pendeltåg parkerat ute i 
trädgården. De hade runt 10 000 besökare 
per år. Sedan kom raset.
– Det var för tio år sedan då den nya 
motorvägen höll på att byggas - åtta meter 
från vårt hus och museum. Mängder med 
jordmassor lades på hög intill och jag var-
nade dem för att en olycka skulle komma 
att hända, berättar Jürgen.
 Men ingen lyssnade. En kväll som han 
och Cristina aldrig glömmer satt de och 
tittade på TV när strömmen plötsligt gick, 
Det blev alldeles svart och utanför blinka-
de blåljus.
– Så knackade det på dörren och vi fick tio 
minuter på oss att lämna huset!

De fick ta det viktigaste och fly. Ersätt-
ningen blev till slut bara runt en trettion-
del av värdet, mycket eftersom försäk-
ringsbolaget klassade det hela som en 
”naturkatastrof ”.
 De fick på egen hand leta nytt boende och 
av en slump klickade de fram villan i Flo-

by - en ort som de då inte visste någonting 
om. Men huset kändes rätt och med facit i 
hand är de nöjda. 
Istället för att grubbla sig fördärvad på 
orättvisan i vad de drabbats av började 
Jürgen bygga nya modelltåg.
– Av det tidigare museets samlingar behöll 

DUBBLA TÅGVÅNINGAR. Via sina kontrollpaneler har Jürgen full överblick vad som är i drift. De går dessut-
om att fälla upp och då avslöjas att det även finns en våning till under - full med räls och tågset.

jag bara de som var i skala 1:45 med 32 
mm spårvidd.
 Att bli av med livsverket på detta sätt 
skulle kunna knäcka vem som helst. Men 
boten finns i verkstaden. Jürgen sysselsät-
ter i stället hjärnan med att klura ut hur 
nya tåg och vagnar ska ta form.
– De flesta gör jag i mässing som etsas till 
rätt struktur och får laserskurna fönster. 
Sedan letar jag bilder på Internet som un-
derlag för rätt färgsättning. Just nu bygger 
jag det svenska RA-loket som fortfarande 
finns i drift. De gjorde ett extra stopp här 
i Floby för att jag skulle kunna ta bilder 
på det.
 Fram växer det nya livsverket. Hela över-
våningen är förvandlad till ett järnvägs-
landskap - med Munkedals stationsmiljö 
som nav på ena sidan och Kölnerdomen 
på den andra. Plus mängder med lok och 
vagnar - i dagsläget 68 kompletta tågset. 
Allt styrt från en imponerande manöver-
panel och med TV-övervakning via en rad 

IN I DETALJ. På ”den svenska” sidan dominerar Munkedals station som den tedde sig i sin krafts dagar. Alla hus har Jürgen byggt av papper.

monitorer.
 Alla detaljer på tågseten gör han själv - 
inklusive hjulen.
– Jag gjuter dem i tryckerimetall som 
galvas med nickel. Boggin gör jag i etsad 
mässing och fördelen med den lösningen 
är att den tar upp el. Fast till ångloket fick 
jag göra hjul i stål eftersom det väger fem 
kilo.
 De rälsburna juvelerna tar form i hans 
egen verkstad. De senaste tio åren har det 
blivit 150 stycken.
Och hur tar Cristina detta med att bo mitt 
i en modelljärnväg?
– Inga problem. Jag var ju guide på vårt 
museum och här har jag utrymme för min 
passion - trädgården. 
Hon samlar också, fast då handlar det om 
mjukare saker - nallebjörnar i österrikiska 
folkdräkter.

Vi besöker 
Jürgen Boldt kommer ursprungligen från 
Hamburg där han var skeppsbyggare. yrket 
förde honom vidare till Uddevallavarvet och då 
det avvecklades blev han produktionschef på 
Bohus Tegel. När det drog ihop sig till pension 
hade han och hustrun Cristina tänkt att satsa 
fullt ut på sitt Chateau Småröd Museum, men 
de planerna satte raset stopp för. Stora delar 
av samlingen skingrades, men de startade om 
i Floby.

Mer om Jürgens projekt går att läsa på;
http://www.modellundbahn.com/

ÖVERBRyGGANDE. En detaljrik bro spänner över 
rummet och knyter samman de svenska och tyska 
delarna - Munkedal och Oberstdorf.

TÅGREVIRET. Med ett knapptryck startar Jürgen ännu ett tåg. Rälsen fortsätter genom ett hål i väggen och 
fortsätter runt hela övervåningen. Uppe vid taket sitter monitorer där han kan följa framfarten.

FOTOTEKNIK. Via övervakningskameror kan Jürgen 
på en större monitor välja vilken del av anlägg-
ningen han vill titta på.

ROLLFÖRDELNING. 
Medan Jürgen har 
övervåningen till sina tåg 
har Cristina trädgården. 
– Jag älskar att pyssla här, 
säger hon.

LOOK-ALIKE. Stinsen på 
perrongen är misstänkt 
lik Jürgen själv och 
mycket riktigt är det ett 
porträtt av honom fram-
taget med 3D-skrivare.

EGENDESIGNAT. I sin egen verkstad monterar 
Jürgen sina lok och vagnar. Delarna har han fått 
etsade och tillskurna i mässing enligt sina egna 
ritningar.

”Mitt tågintresse vaknade för 70 år sedan när jag som femåring fick mitt första modelltåg.”
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FESTLIG OKTOBERFEST 8/10
Den 8/10 är det Oktoberfest på Restaurang Sjökanten med 
musikunderhållning av Slam Bam. Entréavgift 100 kr | Buffé 199 kr

Femstjärniga Kronocamping i Lidköping har ett helt unikt läge vid Vänerns strand. 15 minuters gångavstånd 
till Lidköpings mysiga centrum och oslagbar närhet till fantastiska besöksmål, utomhusupplevelser och stunder 
tillsammans för hela familjen - Läckö Slott, Skara Sommarland, Spikens fiskeläger, Kinnekulle och Rörstrand.

Mer info & bokning på hemsidan: www.kronocamping.com | Boka bord på sjokanten@kronocamping.com
Eller kontakta oss på info@kronocamping.com eller på telefon 0510-268 04

BOKA VINTERSÄSONGSPLATS | Från 5.900 KR + el/2 kr per kwh
Unikt läge vid Vätterns strand för härlig avkoppling och med närhet till 
fina promenadstråk och Lidköpings mysiga centrum. Uppge rabattkod 
Gård & Villa så bjuder vi på vårt fina julbord för två personer.  
Bokning av julbord görs samtidigt som bokning av vintersäsongsplats. 

ÅRETS NYHET -  DET NYA KONFERENSHUSET
Nu kan du boka Konferenshuset för möten och konferenser för upp till
100 personer. Konferenshuset kan även hyras som festlokal och är fullt 
utrustad med ljudanläggning, hörslinga och all övrig teknisk utrustning. 

HÖSTPREMIÄR MED NY MENY PÅ 
MYSIGA  RESTAURANG SJÖKANTEN 2/9
Premiär för den nya höstmenyn den 2/9. Uppge rabattkod 
Gård & Villa så bjuder vi på desserten den 2/9 och 3/9.

En del av

- Sveriges största
campingkedja

NY MENY

HELKVÄLL

NYHET

BOKA

butikens Öppettider
vardag: 10–18
lördag: 10–13

Hollendergatan 28, 
521 42 Falköping

Välkommen till
K & K Bowlingcenter, Mariestad

Nyhet för hösten. AFTER WORK 
med grillbuffé, 89 kronor/person
Bokas i förväg, tel.0501-18580

K & K Bowlingcenter 
Drottning Kristinas väg 48
542 44 Mariestad
Tfn: 0501-185 80, Fax: 0501-128 90
E-post: kkbowlingcenter@gmail.com
www.kkbowling.com

Sista fredagen varje månad!

www.solskyddat.se        0510-50150

Fantastiska priser på utvalda 
svensktillverkade markiser.

30%
RABATT

UPP TILL

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!
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Gamla stans Trafikskola i Mariestad.
• Personbil (B)
• Riskutbildning 1
• Handledarkurser för 
  privat övningskörning
• Moped Klass 1 HÖST-kaMpanj! 

körkortspaket 8500 kr (ord. pris 9500 kr)

Telefon: 0705-66 20 10
Epost: gamlastans@telia.com
www.gamlastanstrafikskola.se 

john Hedins väg 26
542 43 Mariestad

Följ oss på

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!
 

 

BYGGENTREPRENAD AB
• Nybyggnation
• Renovering
• Tak
• Plattsättning
• Markarbeten
• Fönsterbyten

A
XV

A
LL

S

VI återställer 

även äldre hus och 

byggnader
Ingemar 070-669 22 03
www.axvallsbyggentreprenad.se

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 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

gratis synkoll
året runt 

Högsta
kvalitet 

& utmärkt 
service

Välkommen 
att göra

Boka även 

klassisk massage

Högsta kvalitet 
& utmärkt

service

Välkommen att göra 
graTis sYnKonTroll året runt

Välkommen till en fristående och
helt unik butik!Boka 

även klassisk 

massage

Låga omkostnader

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

Öppet mån–fre 7–18 • 0500–414 414
Du hittar oss på Servicevägen 5 (Rydsrondellen) 
och på skovdebilringar.se

Tillsammans med våra duktiga mekaniker ser vi till att du blir nöjd med ditt 
verkstadsbesök – oavsett bilmärke!

Nu storsatsar vi på bilservice och 
reparationer – av alla märken!

DÄCK • FÄLGAR • DÄCKHOTELL • SERVICE FÖR DE FLESTA BILMÄRKEN 
REPARATIONER • AC-ARBETEN • SLÄCKER BESIKTNINGSTVÅOR 

Johan Günthner

MYCKET MER ÄN 
BARA DÄCK!

Du känner oss redan som Skövdes mest kompletta 
däckverkstad. Men det är bara början! 
Nu storsatsar vi på verkstadssidan och förstärker 
med erfarna och kunniga servicerådgivare och 
mekaniker som är välkända för Skövdebilister 
med höga kvalitetskrav.
Välkommen till oss på Skövde Bilringar!

Vi kan uterum från 
golv till tak Följ oss på Facebook

Hammarsmedsgatan 9, Mariestad 0501-127 00
www.lovgrensbygg.com, alu@lovgrensbygg.com

Öppettider: Tor 9.00-18.00, Fre 9.00-17.00

www.lovgrensbygg.com

Måttanpassade
helhetslösningar
av högsta kvalitét

Utnyttja ROT-avdraget 
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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

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

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

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

Elon, Vara 0512-33670 (vid Axets handelsområde)
Elon, Skara 0511-10600 (vid Coop)

ord.pris 4495:-

3995:-
så långt lagret 

räcker 

ord.pris 4495:-

 3795:-
så långt lagret 

räcker 

 Torktumlare
Husqvarna QW7283

Frysbox
Cylinda FB 1300

Höstklipp
!

“Vi hjälper dig att välja 
rätt vara efter dina behov, så att du 

ska vara nöjd med ditt köp hela 
vägen hem och lång 

tid därefter.”

ord.pris 3995:-

 3495:-
så långt lagret 

räcker 

Kyl/frys kombi 175 cm 
Whirlpool BLF 7121 W

Strykjärn
Electrolux EDB1670

ord.pris 7495:-

 5995:-
så långt lagret 

räcker 

 

ord.pris 6995:-

5495:-
så långt lagret 

räcker 

ord.pris 349:-

 299:-
så långt lagret 

räcker 

Diskmaskin
Electrolux ESF5521LOW

3995:-
hygromEtEr ingår

så långt lagret 
räcker 

Tvättmaskin 
Husqvarna QW167273

Avfuktare
TES, Woods DS15

Höst-REA!

Du behöver aldrig köra en 
gräsklippare för hand igen!
Njut av en vacker, stark och frisk gräsmatta utan mossa 
som kommer att imponera på grannarna! 
Våra lättanvända robotgräsklippare klarar tuff 
terräng, kottar, kvistar, löv, stora och små gräs-
mattor. Alla modeller har tålig stålkniv, kant-
klippning, Bluetooth och 3 års garanti. 
De större modellerna har GSM-modul för 
att skicka larm och underlätta service. 
Fånga dagen medan en robotklippare
sköter om gräsmattan!

Kontakta oss för demonstration eller mera 
information!

Välkommen! 

Mats Jansson
Tel: 0500--650 690  |  Mobil:070-833 44 22

mats@robocare.se

15% 
Rabatt på

kvarvarande 
lagermaskiner
Ett fåtal kvar!
Ring för info!

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.
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Härliga loungesoff- 
grupper i konstrotting från 5.995:-

50% 
rabatt

PÅ ALLA 
TRÄDGÅRDSMÖBLER 

I UTSTÄLLNINGEN 
– ALLT SKA BORT

(Gäller ord. pris)

Trend hörnsoffa
Tyg salt & peppar grå.

7.495:-
Ord. pris 10.995:-

700 m²
trädgårds-

möbler
utställning

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

ÅRETS STORA SOMMARREA 
FYNDA BLAND VÅRA VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN

Upp till 50% 
rabatt

på alla soffor & 
fåtöljer från

RÄNTEFRI AVBETALNING!

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

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

Fokus fåtölj & pall
Fårskinn Sahara el. Grafit. Ekstomme.

18.600:-
Ord. pris 22.980:-

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.

15%
på Sentenskök

Cloud kontinentalsäng
5 zonad pocket inkl bäddmadrass, 

ben &  gavel.

160x200 

4.995:-

120x200 
3.995:- 

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

Harold  
3-sitssoffa XL 

7.995:-
Ord. pris 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

erbjudande
i din butik

JUST
NU

50% rabatt på bädd-
madrass & huvudgavel! 
(Gäller vid köp av säng)

Introduktions

höstnyheter i butiken! 700m2 
trädgårds-

möbler!
Utställning

20%
på Sentenskök

Hjälp hela vägen
till ditt drömkök!

KÖK & VITVAROR    www.electroluxhome.se

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

15% på Sentenskök

Fokus fåtölj & pall

18.600:-
Ord. pris 22.980:-

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

 

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

Torparen fåtölj & pall

 FynDA 
trÄDGÅrDs-

MöbLer!  
ALLt skA 

bOrt!


