
i samarbete med

Villaägarna Skaraborg

S k a r a b o r g  |  Nr 4  |  maj 2018

Bevarad 20-talsinteriör i 
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Villa Schortz

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

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

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Många associerar pelargoner med lantliga trädgårdar 
och romantiska planteringar, men pelargoner trivs minst lika bra i stan. 

och passar olika stilar.

Pelargonerna gör uteplatsen 
livfull också i stan

TexT Marie Pallhed  |  FOTO Blomsterfrämjandet

U
rban gardening är trendigt 
och pelargoner är helt rätt 
i inredningen både ute och 
inne. Pelargonerna är tåliga 
mot värme. Därför passar 

de utmärkt på balkonger, terrasser och 
bakgårdar där de faktiskt kan förvandla grå 
hårda ytor till mjuka, färgstämda oaser. 
 Pelargoner trivs utmärkt i direkt söderläge 
eller på andra platser med gott om sol och 
ljus. Den har ju sitt ursprung i Sydafrikas 
hetta. Men också på mer skuggiga platser 
fungerar det att inreda med pelargoner. 
Även om blomningen blir något rikare i 

SOMMARFeST I STAN.  Frukost eller middag utomhus. Mitt i stan men med lantlig känsla. Pelargoner blom-
mar så rikligt att man utan problem kan plocka sticklingar från plantorna och sätta i små vaser på bordet.

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Ä
ntligen börjar vi se ett skifte 
på Bolånemarknaden. Så här 
säger Håkan Larsson, chefs-
ekonom på Villaägarna:

- Bolånemarginalen ligger ännu på en 
extrem nivå, men den viker nu av ned-
åt. Anledningen är att de traditionella 
bankerna utmanas av nya aktörer. De stora 
drakarna har visserligen ännu tre fjärdede-
lar av bolånemarknaden, men kunder har 
idag en bättre förhandlingssits än tidigare 
eftersom de i sina förhandlingar kan peka 
på att det finns aktörer som erbjuder bolån 
till 0,95% ränta.
   Det återstår att se hur stor effekten 
av den ökade konkurrensen blir och om 
nedgången fortsätter. De nya aktörerna har 
ännu en liten del av bolånemarknaden och 
bolånemarginalen ligger alltjämt på extre-

ma nivåer. Men de traditionella bankerna 
tappar marknadsandelar till uppstickarna 
och det märks på bolåneräntorna. Nordea 
(som tidigare hade markant högst snitträn-
tor) har sänkt sina snitträntor från 1,70 % 
i augusti 2017, till 1,51 % idag. Det är en 
ränta som är högre än vad de nya aktörerna 
erbjuder, men trenden är tydlig. Storban-
kerna kan inte längre ignorera den ökade 
konkurrensen.
   Håkan Larsson fortsätter:
- Bankerna tjänar dock fortfarande astro-
nomiska summor på bolån. Bara under 
årets första tre månader tjänade de 13,2 
miljarder kronor brutto på bolån. På hel-
året handlar det om 51,7 miljarder. Det är 
dubbelt så mycket som polismyndighetens 
hela budget. Det är förstås helt orimliga 
och mycket provocerande siffror. Enda sät-
tet att motverka de extrema vinsterna är via 

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

Sven Grönlund: 0703 -73 71 14
gronlund.sven@gmail.com

Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se 

Tryck: V-TAB, Vimmerby

Distribution: SDR, Svensk Direktreklam
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FRODIGT. Skapa en grön oas trots litet utrymme. 
Färgkoordinera pelargonerna om du vill. eller var 
först med det senaste – blanda färger lite lekfullt hur 
som helst. Kombinera med gröna växter som bas.

KONTRAST. Pelargoner passar fint till betong och 
metallgrå nyanser.
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kundmakt och Nordeas räntesänkning visar 
att det faktiskt går att förflytta berg. 

Så var aktiv som kund och byt bank om du 
inte är nöjd!

sol. I dessa skuggpartier är det också fint 
att addera grönväxter till planteringen. 
Som exempelvis hosta eller prydnadsgräs 
i kruka.
 Värmeböljor som brukar göra städer heta 
och torra är inget problem för pelargonen 
förutsatt att den vattnas. Självvattnande 
krukor är ett klart bra alternativ, särskilt 
om innehavaren också då och då ger sig 
iväg från stadslivet i stan sommartid.
 För den med litet utrymme skapar in-
åtvända balkonglådor lummighet samtidigt 
som de spar golvutrymme. Samma sak 
med krukor som hängs direkt på väggen. 

Gärna i olika höjder. Snygg kontrasteffekt 
får pelargonerna med rekvisita som gamla 
zinkkrukor, trälådor och korgar.

Läs mer om Benders produkter på bendersmark.se

VI HAR VÄLFYLLDA LAGER MED
MARKSTEN, MUR & TAK
FRÅN BENDERS I EDSVÄRA 
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Fint X  fem

VÄXTHÄNG. 
Amplar. 
Madame Stoltz.

SITTKUDDE. 
IKeA.

www.gardochvilla.sewww.gardochvilla.se
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FLeR PRODUKTeR. 
Nu utökas den obliga-
toriska D-vitamin-
berikningen.

Nu blir det lättare att få 
i sig D-vitamin
■  D-vitamin är ett av få vitaminer som kan 
vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. 
Därför ska nu fler livsmedel berikas med 
D-vitamin. Fler mjölkprodukter, vegeta-
biliska drycker och matfetter omfattas. 
Dessutom höjs vitaminnivåerna i flera 
produkter. Fisk, skaldjur och berikade 
mjölkprodukter är bra källor för vitamin D. 
Även ägg, kyckling och kött innehåller en 
del av vitaminet. Trots det är det många i 
Sverige som inte får i sig tillräckligt.
– Nu när fler produkter 
berikas blir det lättare 
att få i sig tillräckligt 
med D-vitamin, säger 
Åsa Brugård Konde, 
nutritionist på Livs-
medelsverket.
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PARASOLL. 
ellos.

BÄNK. 
Med ryggstöd. 
Granit.

Så inreder du somrigt 
hemma eller i fritidshuset
■  Ljusa tider, långa dagar och massor av 
vacker natur. Med ganska små föränd-
ringar kan du ge ditt vardagsrum en liten 
make-over, som får rummet att sprudla av 
sommarkänsla.
När du inreder i sommarstugan, tänk ljusa 
och naturliga material och färgnyanser. 
Satsa på material och inredning som ger 
associationer till sommar eller sydligare 
breddgrader.
En matta under soffan och soffbordet kan 
skapa en helhet och lyfta hela rummet. 
Välj en som är behaglig att se på, men som 
ändå sticker ut med en somrig touch och 
harmonierar med resten av rummets färger. 
Dekorera gärna soffan med mönstrade och 

printade kuddar i mjuka textilier och lätta 
naturfärger.
Det supertrendiga terrazzo-mönstret kan du 
få in i hemmet även genom mindre prylar 
som till exempel en ljusstake. Flätat natur-
material har också gjort en riktig comeback 
och det är perfekt till ett litet brickbord. 
Naturmaterialet har en lätthet över sig, 
som passar perfekt in 
i sommartemat. 
För att skapa 
kontrast till 
de ljusa 
nyanserna 
tillför något 
svart.

TeRRAZZO. 
Mönstret från 
trappuppgångarna 
trendar just nu i 
inredningen. 
Källa Ilva
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D
VITAMIN

HÄNGMATTA. 
Granit.

Balkong-
detaljer

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

*Vid finans på 180 månader, 20% kontant.
Finansieringspartner:

Med Weinsberg CaraBus är du redo för det stora äventyret. 
En smidig husbil med alla bekvämligheter och med ett 
yttermått som passar även i trängre gränder.

Just nu finns kampanjen ”Edition Fire” där du får 
extra mycket utrustning, till ett oslagbart pris. 

Frihet pa hjul
Weinsberg CaraBus 

[Edition] Fire 601 MQ
3.262.- 
I MÅNADEN!*

Grundpris: 
572.000.-

Plåt och stålhallar |  0511-34 77 11  |  borga.se

 

Vi levererar även beslag och 
infästning takavvattning, 
taksäkerhet, m.m.

Hos Borga hittar du byggsatser för skjutportar, 
klara för montering och anpassade till dina mått. 

För beklädnaden av portbladen finns alla  
Borgas plåtprofiler att välja mellan, så du  
får rätt utseende på porten.

Tips! Gör det enkelt och boka  
byggsats och portblad samtidigt. 

SKJUTPORTAR  

här
frisör

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

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

anno
1995

.se

 

 

 

Anlita alltid en certifierad

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

 

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

VI BORRAR FÖR 
VÄRME OCH VATTEN



6 7www.gardochvilla.sewww.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  maj 2018maj 2018

Ta ditt hus på allvar!
Boka en fasadexpert hos oss.

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

ÖppeT
måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

Åsenkorset                       VARA

Alla våra möbler finns för omgående leverans!
Och mycket mer!Sveriges största utställning av sommarmöbler?

Öppettider
vardagar 10-18

 lördag - söndag och 
helgdagar 10-16

Välkomna

Vi har 
hörnsoffor i 

konstrotting med 
aluminium-

stomme från 

7995:- Tel. 0512-240 25
www.åsensommarmöbler.se

HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken
541 39 Skövde
Tel. 0500-48 58 44

SPARA 
MOMSEN*

på ditt nya kök från 
Gör Det Själv HTH

En lång rad av HTH:s mest populära 
modeller finns även som gör-det-själv
lösningar, som du själv sätter ihop och 
monterar. I gengäld kan du spara tusentals 
kronor på Skandinaviens populäraste 
köksmärke.

*20%. Gäller ej vitvaror. Erbjudandet kan inte 
kombineras med andra erbjudanden eller
rabatter.

Skövdes starkaste köksteam



dekormålningar och allt.
– I den gamla serveringsgången tog vi bort 
de masonitskivor som satts upp för att 
”modernisera” och plockade fram de gamla 
spegeldörrarna igen. I övrigt har vi 
egentligen bara låtit dra nya 
elledningar i hela huset 
och fixat en fuktskada 
på en vägg. Bergvärme 
fanns redan, som tur 
var och vinden var 
tilläggsisolerad.

V
illa Schortz är inte heller 
vilket hus som helst. Rejäla 
tegelväggar, pampiga granit-
pelare vid entrén och en 
nästan helt bevarad 20-talsin-

teriör från då huset byggdes. Allt fördelat 
på nätta 500 kvadratmeter boyta.
– Vi har tre barn, så vi använder hela 
huset.
 Familjen Bengtsson flyttade in strax efter 
jul 2010 och det var inte mycket som 
behövdes göras - förutom att bygga ett 
ordentligt kök, men i gammal anda.
– För det som fanns var originalköket, 
nedslitet, väldigt litet och med för låga 
arbetsytor.
Men de har behållit det gamla signal-
systemet där man trycker på en knapp i 
något rum, så plingar det till i köket och 
en markör faller ner och visar i vilket rum 
man vill ha betjäning från husan.
– Den funkar fortfarande, men det kommer 

TexT OcH FOTO Ulf C Nilsson

”Falköpings hetaste villa” Så presenterades Villa Schortz då den var till salu. 
Fast den annonsen missade anna och robert bengtsson. – Vi hade ju tänkt bygga nytt. 

Men så fick vi tips om den här via en bekant.

8 www.gardochvilla.se

”Falköpings hetaste villa”

TRÄDGÅRDSRÖJ. Foton från 
tiden då familjen Bengtsson flyttade 
in visar hur vildvuxen trädgården var då. 
Det blev en hel del röjning innan huset kunde 
framträda i sin forna glans.

ORIGINAL. elen i huset är utbytt, 
men högt i entréhallen finns 
fortfarande originalarmatu-

ren. Att byta glödlampa 
där är ett projekt i sig.

SPISVÄRMe. centralt placerad i huset finns den här 
rejält tilltagna öppna spisen. 
– Fast den ryker in. Det tänkte vi fixa med en 
glasskärm i övre delen av öppningen, berättar 
Anna.

inte längre någon när man trycker, konsta-
terar Robert med ett skratt.
 Huset ligger mitt i Falköping, omgivet 
av Plantis och parker. Då bryggmästaren 
Ruben Schortz, som tagit över bryggeriet 
Viktoria, lät uppföra det så var det första 

huset i det här området. Det byggdes mel-
lan 1924 och 1927. Stadsarkitekten från 
Rubens förra hemstad Västerås fick äran 
att rita det och för de många dekormål-
ningarna på väggar och tak svarade Filip 
Månsson från Våmb. Ett känt namn på sin 
tid, för det var han som även dekormålade 
Stockholms stadshus och rådhus.
Hela bygget gick loss på 100 000 kr. 
Omräknat i dagens penningvärde blir det 
tämligen blygsamma 2,8 miljoner och för 
de pengarna skulle man omöjligt kunna 
bygga ett sådant här hus idag.
 Robert och Anna var redan från början 
överens om att det här huset skulle få 
leva vidare i sin genuina 20-talsstil. Inte 
mycket är rört sedan det var nytt. Ruben 
själv hann bara bo åtta år i huset innan han 
dog, men änkan bodde kvar ända till 1970. 
Efter det har det bland annat fungerat som 
behandlingshem för unga flickor och Regi-
onen bevarade den ursprungliga stilen med 

UNDeR TAK. en lite udda detalj på huset är den inbyggda uteplatsen. Ovanpå den finns takterrassen.

maj 2018

FRUNS RUM. Är ljust och luftigt. Där hamnar även Robert allt som oftast. 
– Men när vi har fester då är det här damernas territorium och herrarna samlas då i herrns rum, säger Anna.

HeRRNS RUM. Går i lite murrigare toner, med jakttroféer på väggarna och ett resetema med en jordglob 
och en koffert som rest Amerika-linjen som dekoration i ett hörn.

DeKORMÅLAT. I den stora matsalen finns plats för 
rejäla gästabud. Alla ”officiella” rum är dekormålade
 av Filip Månsson - även taken, så han hade mycket 
att göra innan det var klart 1927.

FRÅN FÖRR. Intill det lilla frukostrummet finns 
originalvasken bevarad.

 Deras stora insats skedde istället utom-
hus. Trädgården hade vuxit upp till rena 
djungeln och den röjdes bort för att åter  
     lyfta fram huset. 

All dekormålning finns 
bevarad. Insprängt här och 
var finns motiv från Ruben 

Schortz tidigare hemstad 
Västerås.

– Här trivs vi fint. Det är lugnt och tyst, 
men ändå är vi mitt i stan med nära till 
skolan för barnen. Det här var rätt för oss!



Toppsticklingar tas under sensommar 
och tidig höst. T ex olika flox, klockor, 
nejlikor och kryddväxter med örtartade 
mjuka skott. 

Gör så här: 
■ Klipp av ett skott som inte blommar 
  15 cm ner under ett bladfäste.
■ Nyp av toppen, dra av alla blad utom 
   ett par tre höst upp. 
■ Stick ner flera sticklingar i kanten av en kruka med såjord 
   och håll dem fuktiga. Om de står varmt rotar de sig snabbare. 
   Det funkar också att få rötter på dem genom att enbart sätta 
   dem i vatten.
■ Plantera isär när du ser rötter visa sig i botten av krukan. 

10 11

Så här 
förökar du 

enkelt växter med 
växtdelar

Har du hört talas om sticklingsnerven? 
alltså möjligheten att genom en bit av en 

växt skapa nytt liv. 
Sättet att göra det på skiljer sig åt. Här är några.

FOTO Göran Thorén

T
rädgårdsproffsen André Strömqvist och Andreas 
 Graveleij är helt fascinerade av möjligheterna att 
genom en bit växt skapa flera liv.
– När ”sånerven” börjat lugna ner sig fram, i mitten 
av maj tar möjligheten att ta sticklingar vid, menar 

författarni sin nya bok Odlarliv. Under högsommaren när det är 
full tillväxt på pelargonerna passar André och Andreas på att 
föröka några favoritsorter. 
– Att lyckas med sticklingar från en pelargon är något av det 
lättaste som finns. Skär av ett toppskott under ett bladfäste så att 
sticklingen blir 5-10 cm lång. Nyp bort alla blad utom ett eller 
två i toppen.
 Blomknopparna ska också tas bort och om snittytan är stor kan 
det vara bra att den får torka till lite. Stick därefter ner i såjord.
– Inom några veckor har du småplantor att odla vidare till 
kraftigare växter. Det känns lite som trolleri.
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”På en av mina tidigare arbetsplatser 
sprang jag till undsättning när små-
fåglarna flög runt inomhus i 
odlingarna, ända tills jag insåg att de 
faktiskt var en del av den biologiska bekämpningen . 
De visste precis var de hittade in och ut och var det 
fanns bladlöss och larver att äta.”

Två metoder för att föröka perenner
Ta sticklingar av perenner på något av följande sätt 
beroende på vilken växt det är.

Bassticklingar
Bassticklingar tas på försommaren. 
De är småskott från basen på vissa 
perenner t ex riddarsporre, binka, 
rudbeckia, tremastarblomma, 
olika slags veronikor.

Gör så här: 
■ Skär ett skott längst ner vid plantans 
   bas.  T o m lite under jord. 
■ På mer etablerade växter kan man ta 
   tag i ett skott långt ner och rycka till. 
   Förhoppningsvis får man då även med 
   lite rötter eller anlag till rötter.
■ Ta bort bladen, klipp sticklingarna till 10-15 centimeters 
   längd och sätt den ytligt i en kruka med väldränerad jord. 
■ Håll jorden fuktig så rotar de sig inom några veckor och kan 
   sedan krukas upp var för sig.

Toppsticklingar

BASSKOTT. Krukodling av 
rotade dahliasticklingar.

TOPPSKOTT. Krukor med 
sticklingar av rosenkak-
tus, pelargonerna Plati-
num, pepparmyntspelar-
gon och contrast.

FÖRNYA. Att ta sticklingar är ett enkelt och kul sätt att föröka växterna.

MAGISKT. – Det är magiskt att så och föröka växter i växthusets fuktiga doft, 
anser André Strömqvist trädgårdsmästare och författare till boken Odlarliv på 

Kniva trädgård. Trädgården driver han tillsammans med Andreas Graveleij, 
också han trädgårdsmästare.

Tel. 0510-50150  
0500-459800  •  0501-78700  •  0515-694600

0511-17611  •  0512-790700

www.solskyddat.se    

Fantastiska priser på utvalda 
svensktillverkade markiser.

20%
RABATT

UPP TILL

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!

Annagatan 2, 533 30  GÖTENE
Tel. 0511-51260  |  mail. garnoteketgotene@hotmail.com

Öppettider: måndag - fredag 12.00-17.00
tisdagar stängt, lördagar 10.00-14.00 

www.garnoteket.se

o ketGARN  TÉ 

Skaraborgs mesta och bästa 
sortering av garn 
och te!



Tänk på vägen ut
Att bygga och inreda uteplatser hör 
nästan alltid ihop med att också tänka 
till på interiören. 
Det är inte alltid 
möjligt att öka 
tillgängligheten 
mellan ute och 
inne och sam-
tidigt få till en 
snygg och funk-
tionell möblering 
inne. I detta hus 
blev lösningen en helt ny dörr till ter-
rassen som inte påverkade interiörens 
möblering negativt.

TexT Marie Pallhed  |  Foto Maria Eberfors 
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V
i har byggt uteplatserna i 
olika omgångar, berättar Moa. 
Känt in vad vi vill men också 
tagit hjälp för att komma 
vidare i planeringen.

Eva Sape inredningsarkitekt har varit med 
i processen.
– Ett vanligt misstag man kan göra är att 
förledas tro att man vill leva ”sommarliv” 
också på vintern, säger hon. Men många 
ändrar beteende på vintern och samlas mer 
kring värmen än ljuset. Man kanske dröm-
mer om ett vinterisolerat glasrum men av 
olika skäl så infinner sig inte rätt känsla.
 Moas glashus är tänkt för sommarbruk. 
Det är ganska litet och funkar perfekt för 
6 personer. Från köket finns en utgång till 
grillplatsens zon och vidare in i glasrum-
met.
– Accessen till huset är viktig, säger Eva. 
Och den var viktig också här för uteplat-
sen på andra sidan huset. Den användes 

På denna lilla tomt mitt i stan är utelivet riggat för 
den svenska sommarens vädernycker. På södersidan av huset 

breder altanen ut sig. Med träd som tak. 
och på den andra finns grillplats och glashus.

”Vi behöver njuta 
av ljuset”

< STILeNLIGT. På ömse sidor av detta 20-talshus   
   finns idag flera platser för olika slags uteliv. 
   – Men jag är gärna inne också, säger Moa 
   och skrattar.

Idéer för nya rum utomhus
Här är Eva Sapes tänkvärda idéer för utelivet.

■  Vad vill du göra på uteytan? Äta, vila, umgås?

■  Hur kan du avgränsa/insynsskydda platsen?

■  Bygg uterummen i samma höjd som huset om möjligt. 
    Undvik trappsteg ned.

■  Tänk tillgänglighet inifrån huset.

■  Gestalta ett blickfång som du kan fästa blicken på i trädgården.

■  Terrassmarkiser är fantastiska. Bar himmel ibland, skugga vid andra tillfällen.

■  Träd bildar fina tak till uteplatsen. Men tveka inte att röja när det behövs.

■  Förhasta dig inte. Vänta gärna en säsong innan du förverkligar idéerna och låt    
    dem mogna.

■  Kan du fixa så att bilen inte syns från uteplatsen så gör det.

■  Överdimensionera inte ytorna. Men undvik också det motsatta.

■  Glasrum i söderläge kan bli mycket varma. 

■  Fina uterum ger också vackra vyer inifrån.

Mer info på evasape.se.

En secret garden med utomhusrum för olika väder

ÖPPNINGeN. Den här altanen användes aldrig. Men 
när en ny dörr in till huset monterades fick uteplat-
sen liv. – Nu tar vi ofta en fika här, säger Moa.

knappt förrän en ny dörr hade installerats. 
Moa fyller i:
– Numera går vi direkt ut från huset med 
kaffebrickan och det har gjort att vi använ-
der den altanen varje dag på sommaren. 
Stor skillnad mot när vi var tvungna att gå 
runt huset.
 En uteplats under bar himmel kan ibland 
behöva ett solskyddande tak. 
- Träd ger en naturlig takkänsla, som här 
hos Moa där de fina fruktträden fick vara 
kvar. Trots att annan växtlighet rensades 
bort när familjens secret garden började 
skapas.
  Avskärmande plank sattes upp på ömse 
sidor av terrassen och som blickfång mitt 
i trädgården står nu en stenbänk på en 
skifferlagt gång.
– Den har vi haft i många år, säger Moa, 
men nu fann den sin plats och ska komplet-
teras med vatten som porlar på något sätt. 
Det kommer att bli fint att sitta och titta på.

BLOMMANDe. ett snabbt sätt att få fint är att 
inreda uteplatsen med krukväxter.

maj 2018maj 2018

GeSTALTAS. Denna del av trädgården var tidigare 
slumrande. Nu växer långsamt där en secret gar-
den fram med blickfång och ombonad rekreation.

 GLASRUM. Middag för vänner blir det här sommartid, men också sommarfrukost. 
– Det är skönt med ett inglasat rum mot norr där solen inte ligger på, säger Moa.

VINTERKONTRAST. 
Sommarens uteliv är 
begränsat i tid, som 
en semesterresa.
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Demodagar:
Fredag 25/5 Hjo (utanför Netto)  15.00-18.00
Lördag 26/5  Hjo (utanför Netto)  10.00-15.00
Lördag 9/6  Hjo (utanför Netto)  10.00-15.00

• Rådgivning 

• Försäljning  

• Installation  

• Service  

• Vinterförvaring

Vi utför installation och service i hela SkaraborgVi har gräsklippare för upp till 25 000 m²

Ring och boka ett 
kostnadsfritt besök
på din tomt!

0708-33 44 22   •  info@robocare.se  •  www.robocare.se

BOKA GRATIS 
tomtbesiktning i 

Tidaholm–Hjo– 
Tibro–Karlsborg

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

Välkommen till Moholm!

Öppettider 
Måndag-Fredag 10 - 18

 
www.Marinserviceskaraborg.se

sting 610 br

nordkapp enduro 605

nordkapp enduro 805

nordkapp 605 ranger

sting 530  s

båtar, motorer och tillbehör  |  auktoriserad verkstad

Marinservice
Skaraborg MoholM
vallavägen 4  |  tel 0506-20753 , 0705-181880



Om asynkronmotorn
Asynkronmotorn är en elektrisk 
motor som, liksom alla elmotorer, 
består av en stator och en rotor. 
Namnet kommer från att motorns 
varvfrekvens är asynkron med den 
tillförda växeleffektens frekvens. 
Den är dominerande inom industrin 
där den har omfattande använd-
ningsområden, bland annat till att 
driva pumpar, fläktar och transport-
band. Tack vare sin robusta kon-
struktion och att den är förhållande-
vis billig att tillverka, är asynkron-
motorn den dominerande 
motortypen inom industrin.
När elströmmen tillförs statorn 
bildas ett magnetiskt kraftfält vilket 
påverkar rotorns lindningar så att 
det bildas ett magnetiskt kraftfält 
även i rotorn. Kraftfälten samverkar 
så att rotorn och den motoraxel som 
är ansluten till rotorn börjar snurra.  
Rotorns beståndsdelar är endast en 
rotorkropp och en axel. 
Rätt skötta är de här motorerna i 
det närmaste outslitliga.

TexT OcH FOTO Ulf C Nilsson

Ulf bolumlid vid Hornborgasjön brukar överraska omvärlden med skapelser som tagit form i 
hans uppfinnarverkstad. I år var det dags igen, eller vad sägs om en retro-mc som drivs av solen?

P
remiärvisningen skedde på den 
stora motorshowen på Elmia i 
påskas och där knep hans mc 
priset som ”Best Innovation 
Bike” bland ett hundratal bi-

drag. Hans var den enda som gick på el.
– Det tog mig fyra månader på heltid i 
verkstaden för att ta fram den, berättar han.
Råmaterialet till hans EMC - Electric 
Motor Cycle - var en slaktad Svalan-mc 
från 1948 som han köpte för 200 kr, ett 
containerfynd i form av ett rostigt cykelsty-
re från 20-talet och några järnrör. Plus fyra 
kraftiga litiumbatterier och en asylkronmo-
tor som sitter i baknavet. 
– Den är på 22 hästkrafter och toppfarten 
är 130 km/h. På en laddning kommer man 
då två mil i full fart. 
Men hojen kan med en enkel knapptryck-
ning förvandlas till en EU-moppe med 
toppfarten 50 km/h och då räcker elen upp 
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En hoj med sol i tanken

till åtta mil.
– Så tanken är att min dotter ska få den. 
Nu har Ulf börjat bygga en till sig själv 
också. Då blir det ingen EU-moppe precis, 
utan betydligt kraftigare doningar. Men det 
projektet får vi inte se.
– Jag visar aldrig något förrän det är fär-
digt, men tanken är att den ska bli fullstor, 

som en Harley.
Han har visserligen ett par HD-motorcyklar 
tidigare, men…
– De går ju på bensin. Jag fattar inte att 
folk fortfarande håller på och slabbar med 
dyr bensin i bilar och motorcyklar. Det är 
ju vansinnigt! Med solceller blir ju bränslet 
gratis - gör din egen el och kör på den!
Naturligtvis gör han själv sin egen el. Bara 
solcellerna i trädgården levererar 12 000 kW 
och blåsiga och regniga dagar fixar vind-
kraftverken samma sak. Hans EMC rymmer 
fyra cykelbatterier och hela energipaketet 
är laddat på två timmar. Sen är det bara att 
gasa. Inget motorbuller, bara en rejäl skjuts i 
baken. En av fördelarna med elmotorer är ju 
att det är fullt vridmoment redan från början.
– Jag har 100 hästar i min Harley, men den 
har ingen chans 0-100 mot min EMC!
När han nu klurat klart kring denna så är 
planen att ta fram några till och sälja som 

BÄSTA INNOVATIONeN. Tor Bolumlid har hjälpt pappa att bygga eMc.

MÄRKe. electric Motor cycle blir eMc.

PRISAD. Den här avskalade och stilrena maskinen 
blev ”Best Innovation Bike” vid 

motormässan på elmia.

TYSTGÅeNDe. Lite knaster under däcken bara. Inget motorbuller som stör, men desto mer power.

eL-eU-MOPPe. eMc är pigg, låg och lagom stor för yngre förare. Men nu har Ulf Bolumlid påbörjat bygget 
av en fullstor el-motorcykel. Inget är officiellt ännu, men att det blir en avskalad skapelse utan onödigt tjafs 
är ett bra stalltips.

maj 2018

MILJÖSMART– Att tanka bensin för flera tusenlap-
par i bilen är ju vansinnigt! Gör din egen el och kör 
på den istället, är Ulf Bolumlids filosofi.

byggsatser.
– För el är framtiden. Drivkällan har en 
rörlig del. Jämför det med en vanlig motor 
och växellåda med alla kolvar och kugghjul 
som ska drivas runt och slits. Och förutom 
bensin för flera tusenlappar behövs motor-
olja, glykol och service. Jag begriper inte 
hur det kunnat bli så dominerande.
Tidigare sålde han kinesiska elmoppar, 
men dessa har han övergivit. Kvaliteten var 
inte tillräckligt bra.
– Så för tillfället säljer jag bara el-påbygg-
nadssatser för vanliga cyklar. 1,2 hästkraf-
ter räcker för att få upp dem i 60 km/h.
Givetvis har han redan byggt en egen 
variant från grunden: E-Flyer Electric 
V-twin där delar av ramen kommer från en 
gammal damcykel. Med dubbla batterier 
kan den nå en toppfart på 110 km/h.
– Eldrivet är framtiden.
Och den är redan här.
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OSTPARADISET I FALKÖPING

Göteborgsvägen 19 • Falköping • 0515-71 72 30  

www.falbygdensosteria .se

EN OSTUPPLEVELSE 
VÄRD EN OMVÄG

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

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

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

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

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

SKÖVDE
Bäckaskogsvägen 17
Tel 0500-44 63 80

Skövde
Bäckaskogsvägen 17
0500-44 63 80

Mariestad
Förrådsgatan 28
0501-645 30

Falköping
Tunnelgatan 1
0515-315 50

Skara
Björkelundsgatan 18
0511-77 30 80

Vi kan plåt!

Bandtäckning med plåt ger 
låg vikt på taket.

Både vackert och tåligt.

Ett beständigt alternativ som 
håller en mansålder.

Kontakta: Sebastian 

tel: 0500-44 00 00

 

 

 

En miljon kunder kan inte ha fel. 
TF Clopay - världens mest sålda garageport!

Komplett paket inkl portmodell 
TF Clopay 4050L (35 mm isolering). 
Priset inkluderar demontering och bort-
forsling av befintlig port, anpassning av 
öppning, montering ny port, nödvändiga
snickeriarbeten, ROT-avdrag och moms.
Fast elinstallation ingår ej. 

MONTERAT & KLART! 

12.500:-

SPECIALERBJUDANDE!

ÖPPET: Måndag–fredag 06.30-17.00 
Lördag 09.00-13.00 

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT 
Hörnebovägen 10, Tibro 0504-125 30 
www.xlbyggtibro.seinkl.

port-
automatik
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glasögon & linser
graTis sYnKonTroll åreT runT!

Boka 

även klassisk 

massage

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

Låga omkostnader 

möjliggör kvalitetsvaror 

till lägsta pris. 

Senaste bågmodet. 

Marknadens bästa glas.

Välkommen till en fristående och helt unik butik!

Leverantör på plats. Vi bjuder på fika.

Bågvisning
5 juni  |  kl.12 -18

ALLT DU BEHÖVER 
TILL DIN BIL
Välkommen in i vår butik. Vi har det mesta du kan
tänkas behöva till din bil och kanske till och med saker
som du inte ens vet om att du behöver.

AUTOEXPERTEN 
I SKÖVDE
Gesällgatan 5
Tel. 0500-48 79 00
Öppet mån–fre 07.00–17.00

www.autoexperten.se/skovde

AUTOEXPERTEN 
I LIDKÖPING
Skaragatan 71
Tel. 0510-60 650 
Öppet mån–fre 07.00–17.00
lör 10.00–13.00 

www.autoexperten.se/lidköping

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!

KÖK & BAD 

Erikssons Snickeri & inredning 
Skövdevägen 44, Skultorp, 
tel. 0500 - 41 50 00 | mob. 0705-62 56 40  
www.mobalpa.com

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
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Gör smakrika 
sommartacos 
på grillen

Första gången hon åt mexikanskt föll hon pladask. – Jag la mig platt på rygg, 
tittade upp mot himlen och njöt så att det pirrade ända ned i tårna, säger 

alexandra Zazzi kock och författare till taCo, SaLSa & tEQUILa .

Foto Peter Jademyr

FÄRDIGGRILLAS. Genomstek ankköttet genom att slå in det i aluminiumfolie och lägg på en sval del av grillen.
TAcOSÅS. Den släta såsen är mångas favorit. 
Balanserar hettan och krämigheten.

Gör ett rutmönster i skinnet på ankan. Pensla med honung och strö över 
oregano, salt och peppar. Krydda även köttsidan. 
Hetta upp grillen eller en stekpanna och grilla eller stek i torr panna, 
börja steka med skinnsidan nedåt. Låt skinnet få ordentligt med färg och 
vänd sedan. 
Sätt ugnen på 50–55 grader och stek ankan i minst 30 minuter. 
Låt vila några minuter innan du skär upp. Skiva tunt och servera. 
Tänk på att ankan släpper mycket fett. Grilla inte direkt över glöden, 
då kan det börja brinna.

■  Rosa Bandet-loppet på Lidingö är 
starten på Cancerfondens årliga Rosa Ban-
det-kampanj. Nu blir loppet det tredje i 
”En Svensk Klassiker Korta” som är öppen 
för män, kvinnor, familjer och kompis-
gäng. Den nya klassikern handlar om att 
under ett år genomföra distanserna 30 km 
skidåkning, 100 km cykling, 1 km simning 
och 10 km löpning. Totalt 141 km. Distan-
serna är samma som för Tjejklassikern, en 
av dagens mest populära och uppskattade 
klassiker. Genom Rosa Bandet-loppet 

En kortare utmaning 
från En Svensk Klassiker

ROSA BANDeT-LOPPeT. 2018 genomförs loppet 
söndagen den 30 september.

PÅ GRILLeN. Låt allt få ordentligt med färg och strö 
på salt, peppar, chili och örtolja efter smak.

och hela TCS Lidingöloppshelgen, skänks 
pengar till Cancerfonden och svensk 
cancerforskning. 2017 samlades 
532 000 kronor in.

■  Robotar som hjälper till att mata och 
duscha. Toaletter som både rengör och 
torkar. Ja, det är modern teknik som gör 
att fler äldre kan bo kvar hemma. Inom 10 
år kommer de att vara ett vanligt inslag i 
hemmen tillsammans med smart digital 
teknik för socialt umgänge, övervakning 
och larm. Det spår Mats Rundkvist, som 
har mångårig erfarenhet av strategiskt 
arbete inom välfärdsteknologi och eHälsa. 
Redan idag finns en del av den här tekni-
ken och framtidens lösningar handlar om 
hur systemen kan integreras med

eHälsa stöd genom robotik och smart teknik

FRAMTIDeN. 
Smarta hjälp-
medel gör 
att fler äldre 
kan bo kvar 
hemma.

uppkopplingar som redan finns i hem-
met. Och om sensorteknik som känner av 
avvikelser.

TATUeRINGSFÄRG. På Läkemedelsverkets webbsida 
finns info om gifter.

Tatueringsfärger inne-
håller förbjudna ämnen

■  Läkemedelsverket har granskat 34 färger 
för tatuering och permanent makeup och 
kontrollerna visade att 12 färger innehöll 
förbjudna ämnen misstänkta som cancer-
framkallande, mutagena, reproduktions-
toxiska, allergiframkallande eller innehöll 
för höga halter av föroreningar.   
– Vi ser allvarligt på detta och har sett till 
att färgerna plockats bort från marknaden. 
Det är viktigt att den som funderar på att 
tatuera sig alltid frågar sin tatuerare om 
färgerna uppfyller reglerna säger Magnus 
Crona, utredare på Läkemedelsverket som 
kommer att fortsätta kontrollen av 
tatueringsfärger.

Grillad ankfilé
6 personer
600 g ankbröst med skinn (ca 2 stycken)
2 tsk honung
1–2 tsk oregano
1 msk salt
1 tsk svartpeppar
salt och peppar

Grillade grönsaker
4 personer
PUMPA
ca 350–400 g butternut- eller muscatpumpa
chiliflakes efter smak
salt och peppar
Skala och kärna ur pumpan. Skär i ca 1 cm tjocka klyftor. Pensla med grillolja, grilla tills 
den fått fin färg men fortfarande är lite rå i mitten. Strö över chiliflakes. Salta och peppra. 
Ät som den är eller skär i bitar till en enkel sallad. För ”Chunky” sallad skär i bitar. 
Vänd ner chiliflakes, salt och peppar. Ringla över några droppar lime och olivolja. 

ZUCCHINI
1 zucchini
salt och peppar
Skölj zucchinin och skär den i ca ½ cm tjocka skivor. Pensla med grillolja. 
Grilla någon minut på varje sida. Salta och peppra.

SPETSPAPRIKA 
2–4 spetspaprikor
grillolja
Skölj paprikorna. Pensla dem med grillolja. Lägg dem hela på grillen. Vänd flera gånger. 
Klara efter ca 8–10 min.

Klassisk tacosås
4–6 personer
2 sivripaprikor eller 1 grön paprika
2 msk matolja
1 rödlök
1 klyfta vitlök
1 msk lönnsirap

1 msk rökt paprikapulver
1 tsk spiskummin
1 tsk oregano
1 burk hela plommontomater av bra kvalité
cayennepeppar efter smak
salt

Skölj, kärna ur och finhacka paprikan. Lägg i kastrull tillsammans med oljan. Låt svettas 
någon minut på hög värme. Finhacka lök och vitlök. Sänk värmen. Låt allt svettas i ytterli-
gare 5–6 minuter under omrörning. Lägg i övriga ingredienser utom cayennepeppar. 
Låt sjuda på medelvärme i 25–30 min. Rör om så att det inte fastnar i botten. 
Smaka av med cayennepeppar och salt.
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Kompletta lösningar

STJÄRNFÖNSTER

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka I 0511-290 50 I Tjtak.se I info@tjtak.se
Ring för kostnadsfri offert

ROT-avdrag F-skatt
www.stjarnfonster.se

Boka ert tak redan nu!

Missa inte TJ:s 
nya storsatsning!

Pvc, trä, aluminium & montage

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HY R

KÄRRA
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se
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Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariestad

Hyr släpkärra 

GRATIS!
Skövde, Lidköping
Falköping, Skara  
Mariestad, Tibro

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR  
för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA!Dags att städa 
och köra skräp!

Last & Gräv
0500-48 40 55

Last & Gräv
i Skaraborg Ekonomisk förening

NYTT ENSKILT 
AVLOPP?

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

E V E R T S S O N S
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Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Välkommen till
Mekonomen Bilverkstad i Skövde

Din fullserviceverkstad

Service
direkt!

Service eller reparation?
Vi hjälper dig inom 48 h!

Boka på 0500-48 99 10
eller via www.mekonomen.se

Mekonomen Rörstrand 
Strandgatan 28
Tel. 0510- 48 58 85

Mekonomen Skövde
Norregårdsvägen 1
Tel 0500-48 99 10

Service 
direkt!

FICK DU ”TVÅOR” HOS BILBESIKTNINGEN?

VI SLÄCKER DOM!

ÖPPET 
HELA
SOMMAREN 

Takvårdsplan för 
fastighetsägare! 
Fyra enkla steg till ett 
problemfritt tak 

■ Kontakta oss
■ Kostnadsfri offert 
■ Takbehandling
■ Uppföljning

Du kan maila oss på info@takvard.se eller nå oss på telefon 072-188 90 60
Vi finns även på Facebook

Nygatan 16, 
Mariestad
Tel 0501-644 50

Öppet: 
Måndag-fredag 10-18

Lördag 10-15. 

2795:-

5659:-

4219:-

899:-

GASOLGRILL
Q-2200 inkl. stativ

KOLGRILL
Compact 47cm

KOLGRILL
Performer Deluxe GBS 57cm

Nygatan 16, Mariestad
Tel 0501-644 50

GASOLGRILL
Genesis II E310 GBS    
Black eller Smoke Gray

BRIKETTGRILL
Kettle Plus 47 cm 

Öppet:
måndag-fredag 10-18

lördag 10-15

 1799:-

 9695:-



INREDNINGSHUSET, MARIESJÖ, SKÖVDE

KAMPANJPRISER 
PÅ TRÄDGÅRDSMÖBLER!

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM

VI BYTER 
UT VÅRA EKENS-

SÄNGAR MOT NYA. 
PASSA PÅ ATT FYNDA 

TILL KRAFTIGT 
REDUCERADE 

PRISER.

SvenSk-
tillverkade bädd-

Soffor från GöinGe

PERFEKT 
FÖR SOMMAR-

STUGAN


