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Secondhand, elegans och
charm i jultrenderna

Deras kärlek förändrade
70-talsvillan helt

i samarbete med

Villaägarna Skaraborg

Gård &Villa

november 2018

Villaägarna Skaraborg

S

Styling Sanna Evers

COPYCAT. Kopiera modet secondhand. Det ger dig
nästan oändliga möjligheter att variera och prägla
din unika stil. På så sätt hittar du din version av
oversize-kappan, rutigt eller stilrena gråa toner.

UNIKT. Ta hjälp av en inspirationsbild, det kan vara en övergripande känsla av ett rum eller en speciell
ljusstake. Försök hitta något liknande second hand. Resultatet blir snyggt, personligt och utvalt.

– Allt fler inser att second hand är ett hållbart och samtidigt
inspirerande och roligt sätt att handla, säger Nina Adler hållbarhetskommunikatör på Myrorna. Här är hennes tips.
text Marie Pallhed | foto Myrorna/Malin Ingrid Johansson

■ Att ta hand om sakerna du har är ett
tvärsäkert sätt att ge dem längre liv. Håller
du dina saker i trim kommer du märka att
du uppskattar det du redan har.
■ Om du bestämt dig för att köpa, vänj dig
vid att ta en sväng förbi närmaste second
hand-butik. Ofta fyller butiken på flera
gånger i veckan, så du har goda chanser att
hitta det du söker.
■ Bestäm för dig själv att minst ett av nya
plagg eller inredningsdetaljer du köper
den närmaste månaden ska vara second
hand. Nästa månad ska det vara två, och så

vidare. Ett par begagnade jeans sparar 11
000 liter vatten jämfört med att köpa nya,
så du gör snabbt skillnad.
■ Ta hjälp av en inspirationsbild, det kan
vara en övergripande känsla av ett rum
eller en bild av en speciell ljusstake. Ta
med bilden och försök hitta något liknande
second hand. Resultatet blir lika snyggt,
men mer personligt och utvalt.
■ Sök insta-inspo. Några tips är Instagramkontona @anotherblog.se, @emmasundh
och @pearottosson.

Om Gård & Villa

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

Gård & Villa är ett elegant inspirationsoch nyttomagasin för människor som
vill bo i eget ägt boende i Skaraborg.
Tidningen ger idéer och kunskap om
att leva och bo i hus.
Och roar, inspirerar och förenklar för
husägare.
Gård & Villa samarbetar med Villaägarna.
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Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se
Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

Styling Sanna Evers

Tänk så här och bli lite mer
hållbar själv
73 %. Svenska konsumenter vill agera hållbart
enligt Sustainable Brand Index 2018.

Föreningar utvecklas i kaos

om engagerad i olika föreningar
fascineras jag av olika föreningars utveckling och framtid. Idag
har många föreningar svårt att
rekrytera ledamöter till exempelvis styrelser samtidigt som medlemsantalet sjunker. Jag hör ofta sådant som "-vi
måste föryngra oss" och "-de unga vill inte
engagera sig". Man ritar visionskartor och
lockar med än det ena än det andra.
Men för att förstå vart åt man ska behöver
vi se varifrån vi kommer. I en skrift från
Friluftsfrämjandet fångade jag upp "Det är
inte genom att vi blir många vi gör något
bra. Det är genom att försöka blir bra som
vi kan göra något för de många."
Om detta forskade en Bertil Strutz inom
Scoutrörelsen. Han ville ta reda på hur det
kom sig att vissa föreningar överlevde och
växte och vissa dog. Ur ett kaos uppstod ett
behov. Ett behov som samlade människor.
Exempelvis barn som behövde en meningsfull fritidssysselsättning. Men det räcker

inte att samlas för att det ska bli meningsfullt, man behövde en idé, en verksamhet.
Efter att ha testat olika sätt hittar man förhoppningsvis rätt. En tillströmning börjar.
Allt är möjligt, man drivs av visionen. Man
kan ta emot fler och fler. Man har tillväxt.
Men tillväxten har ett pris. I takt med att
man blir fler krävs en organisation som tar
hand om det allt större medlemsantalet.
Det krävs ordning och reda. Alla kan inte
träffas när man vill och på vilket sätt man
vill. Man drivs mindre av den ursprungliga
visionen utan styrs mer och mer av mål.
Mål som är bra för organisationen. I takt
med att målen blir mer och mer styrande
riskerar man att tappa bort varför man
lyckades samla människorna. Medlemsantalet sjunker och "-det var bättre förr"
kommer krypande.
Enligt Bertil Strutz kom alla föreningar hit. Men sedan hände något. Vissa
föreningar kröp ner i trygghetshörnet. De
bevarade maktstrukturer till varje pris.

De tillät bara utveckling som passade in.
De föreningarna dog. Men alla valde inte
den vägen. Några vågade släppa in kaoset.
Vågade ifrågasätta sin egen existens och
berättigande. Släppte in det nya och lät det
forma framtiden. De föreningarna tillät nya
sätt att engagera sig på. De föreningarna
fortsatte utvecklas, fortsatte växa. Så släpp
in kaoset och låt inte den gamla strukturen
bli en bromskloss utan en katalysator. Jag
är övertygad om att nästa generation
är lika om inte mer
engagerade, bara
på ett annat sätt.

Bjarne Pettersson
ordförande
Villaägarna
Skaraborg

Skövdes starkaste köksteam

/ VH-7 FOCUS/MIDNATTSBLÅ

Skövdes starkaste köksteam

/ VH-7 FOCUS/MIDNATTSBLÅ

■ Se dig själv som en av många ägare. Om
du märker att du har råkat handla något du
faktiskt inte kommer använda, skänk bort
det, så att någon annan får
chansen att ta över
och älska det.

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

Ansvarig utgivare:
Uno Hufvudsson
Telefon: 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
Vi finns även på

KOM PÅ
KOM PÅ
FÖDELSEDAGSFÖDELSEDAGSFEST
OCH
FEST OCH
SPARA
40%
SPARA
40%
PÅ
VITVAROR*
PÅ VITVAROR*

* Vid köp av HTH kökssnickerier
för minst kr. 60 000
* Vid köp av HTH kökssnickerier
för minst kr. 60 000

HTH Skövde har 40 års födelsedag och det firar vi med ett super erbjudande
på vitvaror tillsammans med 36 månaders räntefri avbetaling.
HTH
har
40 års Vi
födelsedag
rar vi med ett super erbjudande
Kom Skövde
och delta
i festen.
ser fram och
emotdet
attfises.
på vitvaror tillsammans med 36 månaders räntefri avbetaling.
Kom och delta i festen. Vi ser fram emot att ses.
HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Telefon 0500-48 58 44
HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Telefon 0500-48 58 44

www.gardochvilla.se
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Så här hittar du svenskodlat i butiken

november 2018

Foto Viktor Hanacek

■ Kolla efter Från Sverige-märket eller en
blågul sol. För att odlarna ska få märka
sina produkter med det krävs att produkten
är kvalitetssäkrad och certifierad enligt
Svenskt sigill som har en blågul sol som
logga. I säsong just nu är rotfrukterna med
morötter, betor i olika färger, söta palsternackor och smakrik rotselleri. Nu skördas
också kålsorterna som vitkål, spetskål, savojkål och rödkål. Grönkålen och brysselkålen skördas även på vintern. Sallat och
örter, finns hela året från klimatcertifierade
växthusodlingar. Vinterpotatisen är mogen
med många moderna goda potatissorter.

Omtänksamhet som underlättar i vardagslivet

MÄRKTA. Från-Sverige-odlarna tar ett stort kvalitets- och miljöansvar.

Fint X fem

■ Det finns tillfällen i livet när vi kan
behöva lite extra stöd. IKEA fortsätter sin
lansering av ett sortiment med produkter
som bidrar till en enklare, säkrare och mer
självständig vardag för alla som behöver en
hjälpande hand. Produkterna är framtagna
i samarbete med ergonomer, sjukgymnaster
och forskare inom vården. Nytt i höst är
bland annat en 2-sitssoffa som är högre än
en vanlig soffa med upprätt sittställning
och höga armstöd – vilket gör den enklare
att ta sig i och ur. Bland nyheterna finns
också mattor. De är framtagna för att vara
mjuka, skydda mot golvdrag och ligga
stadigt på plats.

KANINKULA.
IKEA.

JOHN BAUER.
UNICEF.

NYA MÖBLER TILL JUL?
KOM IN TILL OSS OCH LÅT DIG INPIRERAS!

50%

PÅ FÅTÖLJER OCH SOFFOR
FRÅN STRESSLESS

15-50% RABATT
PÅ SVENSKTILLVERKADE
SOFFOR & FÅTÖLJER

SNOWGLOBE. Søstrene Grene.

Julkulor

KÖK, VITVAROR, GARDEROBERER,
DAMMSUGARE, MM.

15% RABATT

SÄNGK

AMPAN

J

PÅ HELA SORTIMENTET ROWICO O TORKELSON

UPP TILL 50%

PÅ EKENS SÄNGSORTIMENT

kontinentalsängar, ramsängar,
ställbara sängar, gavlar, ben mm.

PRIS FRÅN

44 600:ÅK DIREKT TILL

Foto IKEA

DISCO.
Lagerhaus.

HJÄLP PÅ TRAVEN. Nu lanserar IKEA fler produkter
för en enklare vardag.
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SVENSKTILLVERKADE
VISKAN SPABAD

FLAMINGOGLOBE. Rusta.

www.gardochvilla.se

Höstkampanj och kraftigt reducerade
priser påflertalet utställningsex.

INREDNINGSHUSET
KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE
0500-41 19 00 • WWW.A-MOBLER.SE
MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16

www.gardochvilla.se

RÄNTEFRI
AVBETALNING!

MÖBLER I TIBRO

SVERIGES MÖBELCENTRUM
0504-130 60 • WWW.RIXNERS.SE
MÅ-FR 10-18, LÖ 10-15, SÖ 11-16
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I somras ändrades resvanorna
Svenska resenärers utlandsresande har ökat stadigt under flera år, med många nya reserekord som följd.
Sommaren 2018 bröts denna trend och semesterresor utomlands minskade – till stor del som en konsekvens av
den varma sommaren med höga temperaturer under lång tid.
En restyp går dock mot trenden och ökar bland svenska resenärer: upplevelsebaserade resor
som exempelvis rundresor, vandringsresor eller safari.

Foto Kevin Horstmann

■ – Under stor del av 2018 har trycket
på resebokningarna minskat jämfört med
2017. Det är därför spännande att se att
en restyp går mot trenden och istället ökar
i antalet bokningar – resor där man möter
landet och kulturen på ett annat sätt, säger
Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.
Den varma sommaren fick tydliga konsekvenser på svenskarnas utlandsresande. I
augusti när högtrycket parkerat sig minskade sol- och badresor totalt med 12 procent.
Bokningarna för upplevelseintensiva resor,
som rundresor, safari, vandringsresor och
kryssningar, ökade däremot markant.
RESMÖNSTER. Bokningarna för safari ökar med 49 %.
Alperna lockar även under sommar och höst då
området är perfekt för en vandringssemester.
Bokningar av rundresor med buss i Europa har
mer än fördubblats. Källa: Tickets bokningsstatistik.

Odin XXXIV

99,-

JUST NU

299:-

*

BERRY ALLOC
PURE VINYLGOLV
Endast 5 mm

FairField® Rustibus
Grimma

Från

249,CRW® Snowflake
Tröja

DAGS ATT GÖRA FINT

VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG

Snyggt golv med tre dekorer framtagna exklusivt för Colorama. Kan läggas ovanpå ditt nuvarande golv.
*Pris per m2. Ord. pris 399:-/m2. Gäller 12/10-30/11 - 2018. Med reservation för slutförsäljning.

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A, 543 35 Tibro
Telefon: 0504 - 102 58
6

ÖppeT
måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13
www.gardochvilla.se

Skövde – Stallsikens Handelsområde · 0500 - 41 15 10
Vard. 10-19 · Lörd. 10-16 · Sönd. 11-16

HOOKS.SE

november 2018

ÅTERANVÄNT. Nästan hela inredningen är fyndad
på loppis eller second hand. Som den här soffgruppen, vilken ursprungligen var grå. Med ny klädsel
bytte den skepnad helt.

HÄNDIG. Köket levererades i platta paket och Åke monterade det själv. – Att välja platta paket sparar
mycket pengar, konstaterar han.

SITTBÄNK. Inför köksrenoveringen hade Reidun
bara ett krav, att det skulle bli en mysig plats vid ett
fönster att sitta på. – En sådan fick jag, men jag har
inte suttit här speciellt mycket, erkänner hon.

”ÅT RÄTT HÅLL”. En speciell sak med Åsebacken är att det beställdes ingång åt Varola-hållet och inte mot Skövde. – Vi har behållit den lösningen och uteplatsen här
är härlig att äta frukost på varma sommarmorgnar, berättar Åke och Reidun Söderqvist.

Törnrosahus väcktes till nytt liv
I elva år stod gården Åsebacken utanför Skövde övergiven och ouppvärmd, men fullt möblerad.
Under sommaren 2016 fick den nya ägare och ett halvår senare var det inflyttningsklart.

E

gentligen hade Reidun och
Åke Söderqvist ingen tanke på
att flytta från Skövde. Men barnens klasskompisars föräldrar
tipsade dem om ett intressant
objekt - Åsebacken. Det stora huset hade
stått och förfallit sedan den gamla ägarinnan blivit sjuk. Ingen hade pysslat om det
stora vita huset på en höjd utanför Varola
på många år, så det befann sig i en spiral
av tilltagande förfall.
– Vi åkte och tittade på huset och gillade
det.
Men när det blev budgivning fick de ge
sig. 60 hektar mark, mest skog, lockade
traktens bönder och det blev också en av
dessa som vann kampen.
– Så vi hade gett upp tanken då han ringde. Det var ju bara marken som han var
intresserad av och vi var väl intresserade
av huset…?
Det blev affär. Hus med fem hektar tomtmark styckades av och så var de ägare till
280 kvm bostad med stort behov av kärlek.
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TRIVSELFAKTOR. – Här i vårt TV-fria sällskapsrum
trivs vi bäst! Fast det finns förstås ett TV-rum också.
Det gamla ”rökrummet”, som har fått en stor TV
och pösiga biofåtöljer.

text OCH foto Ulf C Nilsson

Plus diverse ekonomibyggnader. Det var
bara att hugga i och det föll på Åkes lott
att fixa det mesta. Reidun hade ju fullt upp
med sina frisörsalonger i Skövde och Hjo.
– Jag för min del kunde ju gå ned i tid
i min firma och satsa på renoveringen,
berättar Åke.
Och renovering blev det, minst sagt. Taket
var visserligen tätt, men byttes ut. Hela huset isolerades, golvvärme lades in i bottenvåningen, bergvärme borrades fram, nytt
kök installerades, liksom nya toaletter och
badrum. De ruttna fönstren byttes ut och
fasaden rappades om, snår och sly röjdes
från den igenväxta tomten. Allt toppades
senare med spatiösa altaner och en pool.
– Med hjälp av en snickare fixade jag allt
och så flyttade vi in i december samma år,
berättar Åke.
Idag är det ett mycket välkomnande och
mysigt hus som möter besökarna. Själva
renoveringen gick loss på dryga två miljoner plus mängder med eget arbete, men
den tjusiga inredningen består mest av
www.gardochvilla.se

fynd från loppis och second hand-grejor
från nätet som Reidun piffat till med säker
blick och god smak.
– Varje gång vi reser någonstans
kollar jag på Blocket vad som finns till salu
dit vi ska. Det har blivit många fina fynd
genom åren, berättar hon.
Renoveringen är dessutom genomtänkt.
Exempelvis har 12 V el dragit fram till alla
fönster, vilket gör det möjligt att installera
spotbelysning där. El finns även framdraget
till trappan mellan våningarna som förberedelse för belysning i ledstängerna.
– Den stora ändringen var främst att vi
gjorde om det trånga gamla köket genom
att ta bort väggen till det stora skafferiet
där det även fanns ett rum för bakning och
en separat entré med hall. Mitt enda krav
var att vi också skulle ha en fönsterbänk i
köket, berättar Reidun.
Där hade hon vision om att kunna slå sig
ner och mysa mellan varven.
– Men det har inte blivit så mycket av det.
Men gäster brukar gilla den.

FESTSAL. Den stora matsalen används bara vid
större fester. Även här är består möblemanget
av diverse upprenoverade fynd från loppisar och
nätet.
NJUTTID. Äntligen dags för paret >>
Söderqvist att få njuta av sin
omfattande renovering av Åsebacken.

VYER.
Punschveranda var det tänkt som, men
ännu har det inte blivit tid för att sitta på den.
– Men utsikten är fantastisk, speciellt solnedgångarna är spektakulära, säger Reidun.

Sedan röran med förvuxen sly utanför
fönstren tagits bort har köket och altanen nu en storslagen och milsvid vy mot
solnedgångarna. Nästa projekt blir att få
ordning på trädgården. Och så vill Åke ha
ett utekök på altanen där det kan grillas
och fixas mat till gäster.

Åsebacken
Byggdes 1936-38 av den välkände snickaren Franzén från Skultorp som ersättning
för ett äldre hus från 1843. Ladugården från den tiden rymde 24 båsplatser för
mjölkkor, så det var för sin tid en riktigt stor gård. Idag finns bara några höns som
husdjur. I källaren på huvudbyggnaden placerades en 740 kg tung gjutjärnspanna
innan jobbet med överbyggnaden drog igång. Den har Åke hackat ned för hand
(på grund av brandrisken) och släpat ut bit för bit. Bergvärme har ersatt som huvudsaklig värmekälla. Ett likadant hus, fast med ingången placerad på annan plats
än Åsebackens, ska finnas i Böja. Vid renoveringen togs skafferi, groventré med
hall samt ett utrymme för bakning bort och blev kök. Tidigare pigkammaren blev
badrum. En liten lägenhet på övervåningen blev sovrum - med järnspis.
Ytterligare en våning finns som ännu inte är inredd.
www.gardochvilla.se
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Njut av vintriga
smaker på julkakorna

Fortsatt rabatt på utgående
garner och färger

Lusten att baka julkakor kommer smygande i takt med att adventsfeelingen smyger sig på. Här är recepten på
några godingar med lite ny touch ur Cecilia Vikbladhs nya bok ”Sju sorters julkakor”.

Knäckkaka med lingondipp

LINGONDIPP:
200 g färskost
200 g frysta eller färska lingon
½ dl flytande honung
1 msk punsch
2 dl crème fraiche

SPÄNNANDE. Goda kakor
som de är men du måste
testa att doppa i lingonkrämen. Helt oslagbart.
Kakorna går snabbt att
baka men degen bör
vila över natten.

Vispa smör + socker. Rör i sirap, ägg, russin, nötter, choklad. Blanda samman mjöl + bikarbonat, rör ner. Låt degen
vila i kylen över natten. Ugn 175 grader. Dela degen i 8
bitar. Rulla till en längd, 3 cm i diameter. Lägg 2 och 2
på plåt, platta till. Baka 12–15 min. Skär sneda kakor. Låt
svalna. Blanda färskost, lingon, honung i mixern. Rör ihop
punsch + crème fraiche. Blanda med lingonosten.

Spröda saffransskorpor
CA 80 SKORPOR
4 msk vatten
1 g saffran
200 g rumstempererat smör
2 dl rårörsocker
4 ägg
1 tsk salt
10 dl vetemjöl
1 ägg till pensling

SPRÖDA. Härligt möra
och gyllene skorpor som
smälter i munnen. Mums.

Lös saffran i kokande vatten. Rör smör + socker fluffigt.
Tillsätt vattnet. Rör i 1 ägg i taget. Tillsätt salt + mjöl.
Låt vila kallt 1 tim. Ugn 200 grader. Forma degen till
4 längder, 1 cm höga. Lägg på plåt med bakplåtspapper.
Pensla med ägg. Grädda i 10–12 minuter. Skär i sneda
skivor, 1 cm breda. Höj värmen till 250 grader. Lägg skorporna på sidan på plåten. Rosta i 5 minuter utan att bränna.
Sänk till 50 grader, låt torka 2 tim med 3 cm öppen ugn.
10

Finns i många
olika motiv

JULTE
38:-/hg

tal

8 – 10 BITAR

KAKA:
200 g osaltat smör
4 dl strösocker
5 ägg
2 tsk malen kardemumma
2 msk svarta vallmofrön
5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
½ tsk salt
2 dl gräddfil
2 msk koncentrerad apelsinjuice
saft och rivet skal av 1 apelsin
smör och ströbröd till formen

159:-

Gäller så långt lagret räcker,
t.o.m. 30 november!

Begränsat an

Rolf Berg
tomtar,
begränsat
antal

GLASERADE APELSINKLYFTOR:
3 apelsiner
100 g strörörsocker

Muminmugg 30cl
från

50%

699:-

Ljusstake Season matt
Tumbler 57cl
2-pack

199:-

499:(ord.pris 799:-)

(ord.pris 299:-)

G ARN o TÉ ket

VINTERKAKA. Kardemumma och apelsindoft
sprider sig i köket när
man bakar denna vintervackra kaka.

Annagatan 2, 533 30 GÖTENE
Tel. 0511-51260 | mail. garnoteketgotene@hotmail.com
Öppettider fram till jul: månd - fred 12 - 18
sönd 2 dec (skyltsöndan) 13-17 | 15 dec 10-14
16 dec 13-17 | 22 dec 10-17 | 23 dec 10-15
8-9 dec stängt

www.garnoteket.se

Finns i olika färger

ÖNSKA Commercehuset
Hertig Johans torg 4
Tel 0500-47 69 99 www.onska.se

Skaft-

GLASYR:
100 g florsocker
1 msk apelsinsaft
Skär 2 skalade apelsiner i skivor. Smält sockret. Häll i saften ur halva 3:e apelsinen. Koka upp. Tillsätt skivorna, låt
svalna 10 min. Lägg på bakplåtspapper. Ugn 175 grader.
Rör smör och socker poröst. Tillsätt 1 ägg i taget. Blanda
torra ingredienser. Rör ner. Häll i gräddfil, juice, apelsinskal/-saft. Blanda. Smöra och bröa en form,
1½–2 liter. Grädda 1 tim. Blanda florsocker och resterande apelsinsaft till
glasyr. Lägg på
kakan.
Dekorera med
skivorna.

dammSugarE
till jul

X-trapris 1290:Ord. pris 1690:-

ElEctrOluX
EER73db

X-trapris 1795:Ord. pris 2290:-

ElEctrOluX
Cecilia Vikbladh
författare till boken
"Sju sorters julkakor"

www.gardochvilla.se

Foto Mikael Jak
obsson

CA 70 KAKOR
300 g rumstempererat smör
5 dl strösocker
2 dl ljus sirap
2 ägg
250 g russin
100 g hasselnötter grovt hackade
150 g mörk (70 %) choklad
grovt hackad
12 dl vetemjöl
1 ½ msk bikarbonat

Priset gäller t.o.m 23/12-18
eller så långt lagret räcker.

/st

Årsängel Goe

Frisk apelsinkaka

Julklappar

(ord.pris 199:-)

bel 2018

text Marie Pallhed

november 2018

EER77MbM

Electrolux Home Mariestad
Nygatan 16, 542 30 Mariestad
Telefon: 0501-64450
ÖppETTidEr: Måndag-fredag 10 – 18 | Lördag 10 – 16 | Söndag 11 -15

www.gardochvilla.se
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Jultrenderna följer säsongens inredningsstilar
Foto Ballingslöv

Årets jul innehåller ett antal tendenser som
knyter an till säsongens inredningstrender.
Även om varje varumärke tydligt vill signalera
vad jul är för just dem.
Här några exempel du ser i butikerna just nu.
text Marie Pallhed

T

Foto Indiska

SECOND HAND. Konsumtionstrenderna, med
julhandeln i spetsen, pekar mot second hand
både stil- och köpmässigt, menar Stefan Nilsson,
trendexpert.

Foto Affari

OVÄNTAT. I Indiskas
julkollektion vågar man mixa
mönster och färger, vilket är helt i linje med
höstens stora trend där stilar möts på oväntat sätt.

JULROSA. Dovt rosagränsande till aprikos, konjakstoner och hasselnötsbrunt är stora

Amaryllis trendar

H&M Home denna julen. Där det handlar om att samla familj och vänner för
umgänge och gemenskap.

12

inredningsfärger just nu. Hos Affari följer trenden med in i julen.

www.gardochvilla.se

TRENDFÄRG. Senapsgult är hett och Granit plockar
upp färgen också i jul.

• Julblomman nummer ett – både
som snitt och i kruka.
• Vita nyanser svalnar till förmån för
röda. Men också spräckliga, randiga
och olika rosa färg nyanser kommer
starkt. Även fylldblommiga sorter.
• Stora amaryllislökar ger en bättre
kvalitet. Undantag exklusiva sirliga
sorter.
• Svenska sorter märks från i höst
med ”Från Sverige”
• Vattna under blomningen.
					
Källa: Blomsterfrämjandet

Foto Lagerhaus

Foto Granit

Foto HM HOME

radera går i spetsen för trenderna som pekar mot
secondhand tillsammans med Stefan ”Trendstefan”
Nilsson.
– De mest unika och trendiga dekorationerna till
granen hittar man second hand, vilket också går hand
i hand med hur våra konsumtionstrender pekar. Det är hett att
konsumera grönt, unikt och personligt, menar han och lyfter fram
den halmdekorerade julen.
På HM Home är det charm och gyllene elegans tillsammans
med umgänget som står i fokus i juletid,
men man vill också enkelt kunna
förvandla hemmet till ett vinterlandskap med grovstickade
detaljer, mönster med
inspiration från snötäckta
skogar med material som
linne, jute och trä.
Indiskas julkollektion
är hämtad från orienten.
I färgpaletten syns klassiskt julrött men också
mustig senapsgul, turkos,
grön, cerise och petroleum.
Fokus ligger på de handarbetade och mer personliga
detaljerna – glitter, brodyr och
pärlor pryder allt från julgransdekorationer till dukar och ljusstakar.
Foto Lagerhaus
Indiskas alla julstjärnor är tillverkade i
100 % återvunnet papper och julstrumpor,
kuddar och löpare är gjorda av återvunna
"Åh , har
saree-tyger.
ni också gjort en
I fokus på Lagerhaus står julstämning med tända ljus och
rosa jul".
gemenskap kring det dukade bordet.
Man hittar mycket naturinspiration och man
värnar om hantverket som nu blir allt mer vanligt
också i minimalistiska hem.
– De gröna tonerna skapar ett lugn och det röda, tillsammans
med rosa och vinrött, är fina accenter, säger Therese Stråhle
Designchef på Lagerhaus som också slår ett slag för kontraster.
– Och i kontrast till det lugna och avskalade - maxa julen med
glitter och glam glada färger och kul motiv.

UPPDUKAT. Med detaljer i olika stilar bygger Lagerhaus oväntade krockar.

www.gardochvilla.se
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Vi köper stål och metallskrot, alltid till högsta
dagspris!
öppettider

Vardagar
7.00-16.00
För mer info:

050175 98 00

Anlita alltid en certifierad

”

VI BORRAR FÖR
VÄRME OCH VATTEN

Utställning
av containers

Utför även horisontell borrning,
mark-, rivnings- och flisarbeten

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

Tfn. 0503-400 75 | Korsberga, Hjo
www.janlundblad.se

a-takstol

saxtakstol

ramverkstakstol

PulPet-takstol

Fackverkstakstol

mansard-takstol

Besök oss också på Facebook, maila oss på info@midskog.se
eller ring Fredrik Valkvist, mobil 070-680 50 90

www.midskog.se
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BYT UPP DIG!

VI SLÄCKER DOM!

Forsvägen 36, Mariestad
email:info@severinrecycling.se

vi kan allt om
takstolar
i trä

november 2018

Frihet pa hjul
Weinsberg CaraCompact 600 MEG Edition Pepper
Äntligen är den här! Upplev en smidig husbil med
bekväma långbäddar, stort garage och massor av
utrustning som standard.

Service
Service
direkt!
direkt!

Service eller
eller reparation?
reparation?
Service
Service
eller
reparation?
Vi
hjälper
dig
inom 48
48 h!
h!
Vi hjälper dig inom
Vi hjälper
inom
Boka pådig
0500-48
99 10 48 h!
Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se
på 0500-48 99 10
ellerBoka
via www.mekonomen.se
eller via www.mekonomen.se

2.000:FÖR DIN
GAMLA RÖJSÅG

TUFF MOT TRÄDEN.
SNÄLL MOT DIG.
Få 2.000:- i rabatt vid inbyte av din gamlafungerande
röjsåg när du köper en
Husqvarna 545FX/FXT / 555FX/FXT / 535 FBx
Erbjudandet gäller till den 30 november 2018

MASKIN AB Fredsgatan 1, 521 41 Falköping

Mekonomen
Skövde
Mekonomen
Rörstrand
Mekonomen
Skövde
Mekonomen
Rörstrand
Norregårdsvägen
1
Strandgatan
28
Norregårdsvägen
Strandgatan
Mekonomen
Skövde
Mekonomen
Rörstrand
Tel 0500-48
99
101
Tel.
0510- 4828
58
85
Tel
0500-48
99
10 1
Tel.
0510- 48 58
Norregårdsvägen
Strandgatan
2885
Tel 0500-48
9985
10
Tel.
0510- 48 58
Mekonomen Rörstrand
Mekonomen
Rörstrand
Strandgatan 28
Strandgatan
28
Mekonomen
Rörstrand
Tel. 0510- 48 58
85
Tel.
0510- 48 58
Strandgatan
2885
Tel. 0510- 48 58 85

Tel: 0515 - 77 78 00 | E-post: gj@gjmaskin.se

www.gjmaskin.se

ERBJUDANDE PÅ
kvalitetsgolv

från parador
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ BORGUNDA.SE

ERBJUDANDE PÅ UTVALDA kvalitetsgolv från PARADOR

KAMPANJ
649.000.-

gäller TOM 2019-01-31 på samtliga av BORGUNDAS ANLÄGGNINGAR

Varmt välkomna!
Sventorp Rävstorp 5, Skövde
Telefon: 0500 - 42 50 40
Hemsida: fribergsfritid.se

14
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Sno idéer från näringslivet
och få mer flyt hemma
Tänk dig en tillvaro där du har tid att göra precis det du vill. Där inte hemmets måsten
gör att du behöver avstå från det du brinner för. Lösningen heter Lean Hemma.

L

text Marie Pallhed

ean är ett är ett sätt att arbeta med flöden i en verksamhet. Syftet är att motverka slöseri och sträva efter
bra flyt.
– Det är inte slumpen som avgör om du har flyt i din
vardag och hinner städa, träna och laga middagsmat,
säger Anna Rinneby, som arbetar med ett Lean-inspirerat koncept inom ICA-koncernen. Det du hinner med avgörs av vilka
rutiner du skapar för att lyckas. Och hur väl dessa efterlevs.
Rutiner som inte är lösta runt vardagsmaten slutar ofta i panikinköp och ett dåligt val av mat.
– Hur ser målbilden för vardagsmiddagen ut?
Vilka förutsättningar behöver jag skapa för att
lyckas att nå dit? Vad är grundorsaken till
att det inte görs? Varför blir det inte av?
Och varför har vi ingen mat hemma?
Varför är ett bra ord för att komma till
grundorsaken till vad det är som inte
fungerar. Ett annat vanligt scenario är
kaoset hemma med saker intryckta i
skåp och lådor. Och då krävs att ett
grundjobb genomförs innan förbättringar är möjliga.
– En vanlig orsak till sak-kaos är att vi
har för mycket grejor. För att minska
kaoset måste man som ett första steg våga
rensa bort saker.

här
frisör

anno
1995

”Ju mer tid
man lägger på
kaoset desto mer
kaos blir det”

Men också saker utan särskilt utsedd plats skapar kaos.
– När vi behöver leta efter saker blir det stopp i flödet och vi
behöver lägga tid på sådant som inte är värdeskapande som att
leta. Inom Lean på ICA jobbar vi mycket med visualisering och
vi fotar hur det ska se ut när rutinen fungerar. Och var saker ska
vara.
Den som känner tidsbrist och ofta letar efter saker tjänar på att
ha ordning och reda, vilket är en grundförutsättning inom Lean.
– Börja enligt de små stegens princip. Ett exempel: Den som i 		
version 1.0 lagar middagen kl 20 på kvällen kanske i 		
version 2.0 har kommit ner till kl 19, för att senare
		
i version 3.0 nå målet klockan 18.
		
För att Lean fullt ut ska fungera handlar om
		
att ändra sitt mind-set. Det handlar om att
		
följa de rutiner man bestämt sig för efter
		
det att ett grundjobb är gjort.
		
– Acceptera att det tar tid att lära sig 		
		
tänka annorlunda jämfört med förr.
			
Och tänk: Okej hur kan vi bli lite		
		
bättre i morgon? avslutar
		
Anna Rinneby ansvarig för det
		
Lean-baserade konceptet inom ICA.

november 2018

.se

-frisör joachim buchmannSödra Bergvägen 1, Kungsplan, Skövde
0500-41 80 98 | 0704-90 68 90
joachimbuchmann@hotmail.com

VARDAGSMATEN. Undvik paniken kring middagsvalet genom att hitta en
lösning som passar in i ditt liv. Kanske genom att avsätta en timma för matplanering varje söndag? Med inköp dagen därpå efter jobbet?

GULD ELLER ANDRA VÄRDESAKER

SÄLJ, BELÅNA ELLER KÖP

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

Vi skapar
Vi
skapar VILLKOR
BÄTTRE
BÄTTRE
VILLKOR
för VILLAÄGANDET!
för VILLAÄGANDET!

< < LEAN HEMMA. – Fokusera på att skapa
lösningar som håller över tid, säger Anna Rinneby
ansvarig för det Lean-baserade konceptet inom ICA.

TID. Stressa inte utan lär dig i små steg att följa de nya rutinerna. Styling Elfa.
< < VAR SAK PÅ SIN PLATS. Skapa rutiner som gör att du både hinner det du
måste och det du vill. Lösningen heter Lean Hemma. Och ett första steg
är ordning och reda. Styling och inredning: Elfa Lumi.

Vi
Vi skapar
skapar
BÄTTRE
VILLKOR
för
Dags
att
städa
BÄTTRE
VILLKOR
för
VÅRSTÄDA!
VILLAÄGANDET
VÅRSTÄDA!
ochVILLAÄGANDET
köra skräp!
HY R
Hyr
släpkärra
KÄ
HYRRRA
Hyr
släpkärra
Hyr
släpkärra
K
G ÄR

KRÄARTRIAS
GRATIS!
GRA TLidköping
Skövde,
GRATIS!
IS
Skövde,
Lidköping
Falköping, Skara

Så här får du till förbättringar
i vardagen

Skövde, Lidköping
Falköping,
Mariestad, Skara
Tibro
Falköping,
Skara
Mariestad,
Mariestad, Tibro
Tibro

■ Ta reda på grundorsaken till problemet genom att
fråga varför (5 ggr).
■ Fokusera på att skapa lösningar som håller över tid.
■ Fota av resultatet när problemet är löst och placera
bilden synligt. Det ska vara enkelt att göra ”rätt”
■ Sortera och våga rensa ut.
■ Ge varje sak en plats.
■ Tagga ner och tillämpa version 1.0 (good enough).

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad
Kärrorna
Kärrorna finns
finns ii Falköping,
Falköping, Lidköping,
Lidköping, Skövde
Skövde och
och Mariestad
Mariestad

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se
För
För mer
mer information
information
www.villaagarnaskaraborg.se
www.villaagarnaskaraborg.se

www.gardochvilla.se
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Ni vet väl om att vi kan
DITT SJÄLVKLARA KÖKSVAL
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!
Här kan du

Erikssons Snickeri & inredning

använda ditt
cashback card!

Skövdevägen 44, Skultorp,
tel. 0500 - 41 50 00 | mob. 0705-62 56 40

www.mobalpakökskövde.se

glasögon & linser

KÖK & BAD

Vi servar helt enligt fordonstillverkarens rekommendationer.
Vi använder alltid originaldelar eller minst motsvarande – helt enligt era önskemål.
Ring eller maila för förslag på tid och kostnad.

Välkommen till en fristående och helt unik butik!

graTis sYnKonTroll åreT runT!
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Marknadens bäst

Vi finns på

serva & reparera
din bil?

Boka
k
klassis
n
e
äv
ge
a
s
s
a
m

Vi bjuder på fika.
Leverantör på plats.
Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Öppet tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål.
Tel 0511-606 99 Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

• BMW-service och reparation (vi hanterar condition based service och mjukvara)
• Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen
• Däckhotell och däckservice

Servicevägen 5, 541 41 Skövde · Tel 0500-414 414
kundservice@skovdebilringar.se

HYR DINA
BYGGMASKINER

HYR DINA
BYGGMASKINER

ller
elt
ggsom
lla

Ska du bygga nytt, bygga om eller
renovera - hos oss är det enkelt
att hyra allt som behövs för byggprojektet, från stora maskiner som
liftar, grävare eller bodar till alla
typer av handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se

För en bra dag
på jobbet.

Ska du bygga nytt, bygga om eller
renovera - hos oss är det enkelt
att hyra allt som behövs för byggprojektet, från stora maskiner som
liftar, grävare eller bodar till alla
typer av handverktyg.
Besök oss gärna på ramirent.se

e

Skövde
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Falköping

0501-645 30

0511-77 30 80

BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA

Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar,
SKÖVDE
presenningar och mycket
Bäckaskogsvägen
17 mer!
TelVälkomna
0500-44
63
80
tilltill
Cramo
i Skövde
Välkomna
Cramo!
Kylarvägen
5, Hasslum
· Skövde tel 0500-46
97 90
· Lidköping
tel 0510-48 48 50
Tfn.
0500-469790

Tunnelgatan 1
SKÖVDE
0515-315 50
Bäckaskogsvägen 17
Mariestad
Tel 0500-44 63Skara
80
Förrådsgatan 28
Björkelundsgatan 18

18

www.cramo.com
www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se
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TILLSAMMANS. – Vi har utvecklats ihop under denna renovering. Ingen har tvingat fram något utan
när det skavt lite mellan våra uppfattningar har vi
väntat in en tredje lösning som
		
funkat för oss båda.

november 2018

KORRUGERAD PLÅT. Tapeten i sovrummet lurar
ögat och bildar en tuff kontrast till den mjukhet
som naturligt finns i en sovrumsinredning.
– Det är många som tror att plåten
faktiskt är äkta, säger Ulrica.

<< 60 X 60. Grått
kakel med matt
betongstruktur.
– Det blir både
fint och funktionellt med
stora plattor
på väggen,
säger Ove
som är kakelsättare till
professionen.
Snyggt och lättstädat med få fogar.

STRUKTURER. Ön är byggd
av standardstommar med
specialbeställd bänkskiva
i rostfritt.
– Inreder med fokus ytmaterial, säger Ulrica.
Här rostfritt kombinerat
med klinkergolvets
trästruktur och en
ruff brädvägg.

GYLLENE. Blandaren i mässing förstärker guldstänken i bänkskivan av sten.
HUSETS HJÄRTA. – Här i köket är vi nästan jämt. Spelar spel, har gäster, äter, hänger, säger Ulrica och Ove Magnusson. Bordet är 160 cm i diameter och vi får plats
upp till 8 personer runt det.

De satte sin egen prägel på huset
Ulrica och Ove Magnusson träffades på en parmiddag arrangerad av gemensamma bekanta.
– De hade bjudit ett gäng singlar ur sin bekantskapskrets. Och placerat mig bredvid Ulrica.
Sen var det kört.

O

ve skrattar och tittar på
Ulrica.
– Åtminstone för min del. Du
var lite mer långsam, säger
han.
Men när väl också Ulricas känslor tagit
fart gick allt snabbt. Ett år efter det första
mötet hade Ove sålt sin lägenhet i Järna
och flyttat in sina kartonger i Ulricas.
– Sen tog det bara några månader innan vi
köpte vårt hus, ett ganska o-charmigt suterränghus från början av 70-talet, säger Ove.
Ulrica såg dock möjligheterna redan på
visningen.
– Jag hade vänner som hade haft en
liknande villa som berättat hur enkelt det
var att ändra planlösningen. Och i detta
uppstod möjligheterna. Ove är ju hantverkare till yrket och kan massor. Och vi hade
båda renoverat hus tidigare.
Nu fyra år efter inflytten är huset nästan
färdigrenoverat. Det mesta har de gjort
20

text Marie Pallhed | foto Lotta Silfverbrand

DUBBELDÖRRAR I GLAS. – Jag älskar att bada länge.
Det gör inte Ove. Så det fick bli en öppen planlösning mellan sovrum och badrum. Med sammetsgardiner som går att dra för från båda rummen.

www.gardochvilla.se

själva, en resa som varit ömsom vin och
ömsom vatten.
– Det är jag som knorrat någon gång,
men då har vi tagit en paus på några veckor, säger Ulrica. Men processen har fått ta
sin tid. Det har varit bra att slippa stressa
fram halvbra beslut. Och istället kunnat invänta den lösning som känns rätt för båda.
Ett sådant exempel är handukstorken i
badrummet. Det fanns bara inte någon som
passade in på marknaden.
– Ove är ju van vid badrum och kakel
och kom efter ett tag på idén att lägga in
värmeslingor i väggen istället. Där hänger
nu handdukarna på sina krokar och torkar
mot den varma väggen.
Köket är den naturliga samlingsplatsen
hemma hos Ulrica och Ove. Det är rejält
stort – hela 30 kvm och är inrett med
ytstrukturer som förstärker varandra.
– För mig ger ytskikten en extra touch till
inredningen. Kontraster som matt/blankt,

PROFFSGJORT. De stora kakelplattorna med granitmönster skiftar i utseende och struktur och ger lyxkänsla. – Kommoden byggde vi av köksstommar och en stenskiva. Handfatet i ett stycke är gjort i sten.

skrovligt/glänsande etc, säger Ulrica.
Tillsammans har paret förändrat huset
helt.
– Nu börjar det kännas som vi är klara.
Återstår ett duschrum. Och sen har
vi fått den bostad
vi längtat efter.

MINNESVÄRDEN.
Champagnekorkar
med skriven info
på om firandet.

KVÄLLSSKIMMER.
– Finns det något finare
än tända ljus i hemmet?

TJURRUSET.
– Tävling på 1 mil
genom lera som vi
sprang ihop.

www.gardochvilla.se

KÄRLEK.
Det blev
bling bling på
fötter och finger när
Ove friade i Torrevieja.

Ulrica och Ove Magnusson
Familj: 4 vuxna barn och 2 mopsar.
Bor: I ett suterränghus på
129 + 29 kvm, byggt 1970.
Jobb: Hon intendent Södertörns högskola, han plattsättare på Järnaplattsättning.
Inredningsstil: - Vi har tidigare
inrett hus. Den här gången inredde vi
mer varaktigt. Med fokus på ytor och
hållbart över tid.
Inredningstips: - Inred med olika
ytskikt som ger kontraster. Det blir
effektfullt.
21

När köpte du
en flygel
senast?

Gård &Villa

november 2018

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

Last & Gräv

NYTT ENSKILT
AVLOPP?
0500-48 40 55

För ett bra jobb, rätt pris och
garanti kontakta din lokala
diplomerade avloppsanläggare!

För offert ring 0705-13 18 05
alt. 0500-48 40 55

EVERTSSONS

Missa inte TJ:s
nya storsatsning!

Kompletta lösningar
Boka ert tak redan nu!

STJÄRNFÖNSTER
Pvc, trä, aluminium & montage

PianoMäster / Allmusikverkstan

Tommie Pettersson Musik AB
Storgatan 12 A, 541 30 Skövde
Telefon: 0500-41 51 10 | Mobil: 0709-621 604
E-mail: tommie@showkanalen.com
www.pianomaster.se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

www.stjarnfonster.se

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se

www.gardochvilla.se
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Äntligen på väg!

NYA SUZUKI VITARA 4x4
Med nya Vitara kommer du alltid fram, oavsett väglag. Vitara är en riktig
fyrhjulsdriven SUV, dessutom utrustad med klassledande säkerhet som
standard. Nya Vitara – för en resa utan kompromisser!

LANSERINGSPRIS
FRÅN

199.900:-*
ORD. CIRKAPRIS
FRÅN 214.900:-

PRIVATLEASA
NYA VITARA FRÅN

2.495:-

RÄNTA

1,95%

PER MÅNAD**
INKL. SERVICE

PÅ NYTT OCH
BEGAGNAT T. O. M.
30/11 2018

Bränsleförbr. bl. körning 5,7-6,3 l/100 km. CO2 129-143 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. *Gäller order tecknade t. o. m. 31/12 2018 och kan ej kombineras med andra
rabatter eller erbjudanden. **Priser och villkor är giltiga fr. o. m. 1/11 2018. 0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 4500 mil under leasingperioden, övermil debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ord. uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki
Sveriges serviceschema. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

BILCENTRUM

VÄLKOMMEN IN PÅ EN PROVTUR!
Hermansgårdsvägen 1, Mariestad, 0501-710 70
Mån – fre 9 –18, lör 10 –13. bilcentrum-mariestad.se

I MA R IESTA D AB

bilcentrumimariestad

Bilcentrum i Mariestad AB

Privatleasa körglada Suzuki Vitara och Swift

DET KRÅNGELFRIA ALTERNATIVET!
Provkör idag!

PRIVATLEASA
NYA VITARA 4X4 FRÅN

2.495:PER MÅNAD*
INKL. SERVICE

PRIVATLEASA
SWIFT 1.2 FRÅN

1.995:PER MÅNAD*
INKL. SERVICE

KONTANTINSATS
0 KR0NOR!
SERVICE INGÅR!
LADDADE MED
UTRUSTNING!

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-6,3 l/100 km. CO2 90-143 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Priser och villkor är giltiga fr. o. m. 1/11 2018.
0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 4500 mil under leasingperioden, övermil debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ordinarie uppläggningsoch aviavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki Sveriges serviceschema.

BILCENTRUM
I MA R IESTA D AB

VÄLKOMMEN IN PÅ EN PROVTUR!
Hermansgårdsvägen 1, Mariestad, 0501-710 70
Mån – fre 9 –18, lör 10 –13. bilcentrum-mariestad.se

www.gardochvilla.se

bilcentrumimariestad

Bilcentrum i Mariestad AB

