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Upcycla det du har hemma 
med färg och pensel

Elisabeth lever sin 
dröm att jobba 
och bo på landet

GårdVilla&

Jenni och Erik ritade sitt nybyggda 
hus efter sin livsstil



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.

Marknadsförarna Uno: 0708-56 11 99 
och Matti: 0706-71 90 44 
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4 otippade matvaror 
du faktiskt kan frysa

● VIN
Vinslattar kvar? Frys in som isku-
ber och använd när du lagar mat. 
● BrIe och aNdra ostar
Det flesta ostar går bra att frysa.
Smaken förändras inte men 
grynpipiga ostar som Svecia och 
Prästost och gräddostar blir 
smuliga och svåra att hyvla. 
Bäst lämpar sig rundpipig ost som 
Herrgård för frysen. Dessertostar som 
brie och camembert är bara att stoppa i 
frysen. Lägg osten i aluminiumfolie och 
plastpåse. 
Frys snabbt, tina långsamt. Osten håller i 
minst tre månader i frysen.

Mars 2016 Mars 2016

Vin, brie, vispad grädde och ägg. 
Har du siktet inställt på soporna? 
Släng inte, stoppa i frysen i stället! 
Här är 4 matvaror du inte trodde 
du kunde frysa.

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

I dagarna hade vi årsmöte i föreningen 
Villaägarna Skaraborg. Årsmöte i en 
förening som bildades 2008 genom att 

slå ihop föreningarna i Lidköping, Marie-
stad och Skövde. Bakgrunden var att man 
ville bilda en starkare förening som orkade 
arbeta långsiktigt med viktiga frågor inom 
villaboendet men som också kunde bli en 
stark samarbetspartner. 
     Vi ville vara mer lokalt närvarande så vi 
började köpa släpkärror som medlemmar-
na kan hyra gratis. Vi började med två. 
Kärrorna blev uppskattade så vi köpte fler. 
Idag har vi släpkärror i Skövde, Lidköping, 
Falköping, Mariestad, Skara, Tibro och 
Vara. Fler ska det bli. 
     Vi ville vara mer synliga så vi började 
delta på bo- och villamässor. Kärran fick 
bli det centrala i montern. Att som lob-

Det är gôtt i Skaraborg
byorganisation ha en släpkärra i montern 
blev en snackis. 
     Vi ville ge något tillbaka så vi började 
med medlemslotterier, först på nätet, 
sedan på mässor och årsmöten. Under 
2016 har vi tecknat ett samarbete med 
JULA och kommer att lotta ut presentkort 
till ett värde av 30.000 kr. Men inte allt på 
ett bräde.
     Vi ville höras mer så vi var med och 
grundade den här tidningen. Inte för att 
skälla och visa på vad som var fel utan att 
visa på allt bra och intressant vi har att 
erbjuda Dig som bor i Skaraborg. 
     När vi startar upp 2016 är det med ett 
rekord i ryggen. Aldrig har vi varit fler 
medlemmar i föreningen Villaägarna 
Skaraborg, aldrig förr har vi varit över 
6000 medlemmar.

GårdVilla&

källa Kokaihop.se  FoTo Pixabay

Marie Pallhed
redaktör
marie@gardochvilla.se

● Grädde
Vispgrädde och kaffegrädde går att frysa 
och använda i matlagning, men den går 
inte att vispa eller ha i kaffet. 
Frys in som iskuber som är lätta att ta 
fram och ha i maten.
            Du kan faktiskt också frysa in  
 vispad grädde, den kan kan bli  
    lite torr när du tar fram och  
      tinar den, men blir bra 
      efter omrörning.
    ● äGG
     Ägg går att frysa. 
    Knäck äggen i en skål, 
  rör om och häll upp i en 
              fryspåse eller som iskuber. 
           Du kan också frysa in äggvitor  
och gulor separat Perfekt att ha till hands 
när du bakar.

Se fler matvaror som du kan frysa på 
www.gardochvilla.se

www.gardochvilla.se

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

Johan Smeds, byggnadstekniker 
och expertrådgivare hos Villaägar-
nas Riksförbund, menar att följande 
produkter inte är värda att lägga 
pengar på:

Undvik de här 
produkterna!

DRY POWER
Utdrivning av fukt ur källarväggar med 
hjälp av så kallad elektroosmos. Metoden 
används framför allt internationellt av en 
hel del andra företag som har produkter 
med andra namn. Här i Sverige finns till 
exempel Källartorken, Arid, Abreen och 
Fuktstopparen/Scandinavian Transistor.

Välkomna alla nya medlemmar och tack 
för fortsatt förtroende till Er andra! 
Tillsammans visar vi hur gôtt det är att 
leva i Skaraborg.

AQUALAN
Utdrivning av fukt ur källarväggar med 
hjälp av så kallad trådlös elektroosmos.
THERMOREFLEKT
En aluminiumfolie som uppges ha samma 
effekt vid 8 mm tunn isolering som med 
15 cm glasfiberull.
THERMOSHIELD/TERMOSKYDD
En fasadfärg som ska sänka energibehovet 
vid uppvärmning, skydda byggmaterial 
och ge en mer hälsosam och komfortabel 
miljö.
REFLEKTORER VID RADIATORER
Folie bakom element ska hindra värmen 
att försvinna via väggarna och ut från 
huset.

Läs hela artikeln: För bra för att vara sant? 
på www.gardochvilla.se

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 vårens stora nyheter hos oss!
        Ny 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.
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www.solskyddat.se        0510-50150

Fantastiska priser på utvalda 
svensktillverkade markiser.

20%
RABATT

UPP TILL

Boka ett 

kostnadsfritt h
embesök!

I SAMARBETE MED

Villaägarna Skaraborg

www.gardochvilla.se www.gardochvilla.se

NYHET! 
AUTOMOWER® 450X

37.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

 
AUTOMOWER® 310/315
PRIS FRÅN 

15.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

NYHET! 450X

37.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

 
AUTOMOWER® 420/430X
PRIS FRÅN 

21.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

ÅF ADRESS

ALLTID PERFEKT
KLIPPRESULTAT
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MASKIN AB Fredsgatan 1
521 41 Falköping
Tel: 0515 - 77 78 00  
Fax: 0515 - 77 78 15
E-post: gj@gjmaskin.se
www.gjmaskin.se

Verkstadsgatan 8,
Falköping
0515-801 85
Måndag-fredag
07.00–16.30
Lunchstängt
12.30–13.30

Däck � Reparationer � Tillbehör

Köp 4 däck - och 
vi gör din hjul-

inställning för bara 600:-
OBS! Beställ däckbyte i god tid!

Leif Björk

PDF om det krånglar

Nyhet!

Bosses däck_160304_Layout 1  2016-03-01  09:25  Sida 1
Elon, Vara 0512-33670 
(vid Axets handelsområde)
Elon, Skara 0511-10600 
(vid Coop)

ord.pris 5495:-

 3995:- 
Spara 1500:-

Vi har vitvaror, småel, 
dammsugare, luftvärme-
pumpar, radiatorer, grillar, 
cookshop, belysningsarma-
turer och ljuskällor.
Vi utför el-installationer 
monterar luftvärme, larm 
m.m.

Diskmaskin 
Siemens 
SN45M207

Dammsugare 
Electrolux 
ZUSORIGDB

ord.pris 1995:- 

 1795:- 
ErbjudandE: 

Fynda bland utgående 
belysningsarmaturer. 

20-70% rabatt!

Följ oss på facebook.com/gustafebil

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

Bränsleförbrukning 3,4-5,5 l/100 km. CO2 93-128 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Erbjudandet om vinterhjul vid köp av 
en ny Opel avser däck på Opel originalstålfälg inkl. TPMS och hjulsida och gäller alla våra personbilar sålda till privatpersoner, 
utom Opel KARL, utgående Astra J och vid privatleasing t o m  31 mars 2016. Värdet varierar beroende på bilmodell.

Nya Opel Astra.
Utmanar överklassen.

Nya Astra finns med IntelliLux LED® Matrix-strålkastare 
med helljus som anpassar sig efter varje trafiksituation 
utan att blända. Eller förarstol med inbyggd massage 
och ett infotainmentsystem som kan nästan allt. 
Just nu får du dessutom vinterhjul på köpet!* 
Välkommen in och provkör Årets Bil! opel.se

fr.159 900 kr
 Finns även med privatleasing

NYA ASTRA
ÅRETS BIL 2016

Vinterhjul på köpet!

Framröstad av Europas 
ledande motorjournalister.

www.gustafebil.se



tryck och passar flera stilar. Det moderna 
sparsmakade utseendet blir tydligast utan 
beslag på luckorna. En exklusiv stil får 
köket när de bruna luckorna kombineras 
med läderlindade handtag, materialval i 
rått stål och vitt kakel på väggen. Cross-
over-stil åt det spanska hållet blir också 
möjligt att åstadkomma utifrån brunt. 
Kombinera med grönt eller rosa kakel.
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ÅTEr. Hammock i marin design med tampar som 
håller soffgunget på plats.

COOPER. Trendigt 
droppformad pendel. 
Markslöjd.

Fint    Fem
Gunga i en trädgård 
fast på helt nytt sätt

■  Lite gung, en kudde och en tidning 
– mer behövs inte för att skapa förut-
sättningar för de där rofyllda stunderna 
man så väl behöver. Den lika älskade som 
efterlängtade hammocken är tillbaka i en 
ny uppdaterad design. Vi är nog många 
som minns den där eftermiddags-luren 
som man ofta påtvingades som barn för 
att som de vuxna sa ”orka med resten av 
dagen och kvällen”. Men en varm som-
mardag i mormors hammock placerad i 
ett lummigt hörn av trädgården var inte 
så dumt. Hammocken lanserades under 
1960-talet och blev snabbt en stor succé. 
2016 gör den come-back i en helt ny och 
uppdaterad design.

WILMA. Pendel 
av stickade järn-
trådar på Viking-
avis. Watt&Veke.

Fo
to

 M
ar

st
ra

nd
, H

ill
er

st
or

p

MULTI. Plåthylla med lampa, 
dimmerknapp och Usb-uttag. 
Markslöjd.

X

CONRAD. klassisk 
golvlampa med 
nytänk kring lamp-
foten. Markslöjd

HANDGJORD. 
bokstavslampan. 
Cirkuslampan.

Vårljus

www.gardochvilla.se www.gardochvilla.se

LIJO FÖNSTER SKÖVDE | Stallsiken | 0500-48 81 00 | Öppet: Må-Fr 10-19, Lö-Sö Stängt

www.lijo.se

Vi har även fönster i trä, aluminium- 
beklätt trä och aluminiumfönster

välkommen

RUNT FAST 
KOMPOSIT-
FÖNSTER 

1000 mm diameter

fr2.780:-

2 -LUFTS 
KOMPOSIT-
FÖNSTER
1000x1100mm

vit insida/röd utsida

fr2.780:-

2-LUFTS 
KOMPOSIT-
FÖNSTER 
1000x1100mm

fr2.810:-

1-LUFTS
KOMPOSIT-
FÖNSTER 
1000x1100mm

fr1.760:-

FAST
KOMPOSIT-
FÖNSTER

1000x800/1100mm

fr1.740:-

Superkampanj 
på kök!

VÅRKAMPANJ
30% RABATT
PÅ KOMPOSITFÖNSTER

20% PÅ 
SNICKERIER

ERBJUDANDET GÄLLER 

UTAN BELOPPS

BEGRÄNSNING

UPP TILL 

50%
PÅ VITVAROR

LIJO FÖNSTER SKÖVDE | Stallsiken | 0500-48 81 00 | Öppet: Må-Fr 10-19, Lö-Sö Stängt
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Maria Andersson
Kontorschef/ Fastighetsmäklare
0725-21 52 00
maria.andersson@maklarhuset.se

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

Malin Wallén 
Fastighetsmäklare
0722-01 23 66
malin.wallen@maklarhuset.se

Magdalena Thorell 
Mäklarassistent / Kontorsansvarig 
0500-41 77 10
magdalena.thorell@maklarhuset.se

Vi sträVar inte efter att 
bli störst, utan bäst!

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

För lata dagar!

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

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

Boka även klassisk massage

.se

Gratis synkoll
året runt 

Högsta kvalitet 
& utmärkt service

Välkommen att göra

PDF om det krånglar- låga omkostnader

 priser

GLASÖGON & LINSERGLASÖGON & LINSER
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Låga omkostnader ger...
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Visning av vårens nya bågar, 31 mars kl.12-20. 
Leverantör på plats. Vi bjuder på fika!

■  Javisst tar luckans design avstamp i 
70-talets bruna färgskala. Men espres-
sofärgen som Ballingslöv nu presenterar 
i köket tar nyansen vidare in i nutid. 
Tvärtom vad man kanske tror, ger brun 
köksinredning möjlighet till flera olika ut-

Nu är brunt tillbaka 
på luckorna i köket
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EsPrEsso. brun köksinredning erövrar mark nu 
när 70-talet inspirerar.



HEla DETTa UPPslag är EN aNNoNsi fokus

Det finns en härligt nyfiken frihets-
känsla i husbilslivet. Och det syns 
också i statistiken. För antalet husbil-
sägare blir alltfler – inte minst nu när 
ytterligare en generation har blivit 
sugna på att uppleva ett bekvämt 
campingliv.

På Husvagn-Svensson i Lidköping 
har man tydligt märkt av det ökade 
intresset av husbilar.

– Branschen är i ständig utveckling och 
de nya bilarna har både bra bostads- och 
körkomfort, säger Joel Wästhed, vd på 
företaget. Bilarna är kraftfulla med bra 
motorstyrka, har ett utmärkt chassi och är 
tysta och bekväma att färdas i.
På Husvagn-Svensson i Lidköping är det 
framförallt husbilar som efterfrågas. 
– Vi säljer begagnade husvagnar också 
men vår stora nisch är nya och begagnade 
husbilar.
Något som Joel har jobbat med sedan fö-
retaget gick från enbart tillbehörsförsälj-
ning till att också sälja bilar hösten 2004.
– Jag började som säljare med ansvar för 
husbilsdelen. Sålde på dagarna och meka-
de med bilarna på kvällarna. Då hade vi 
ingen verkstad och jag fick en ovärderlig 
kunskap om bilarna som jag bär med mig 
än idag.
    Idag är verkstadsdelen i Lidköping en 
av de viktigaste delarna av verksamheten.

NUTID. Joel Wästhed 
vd och delägare i före-
taget som nu åter finns 
baserade på två ställen: 
lidköping och kållered 
i samma bolag. – Idag 
är vi totalt 15 anställda 
inom bolaget.

Hos Husvagn-Svensson blir 
drömmen om frihet 
verklighet

– Vi bjuder gärna till lite extra för våra 
kunder, säger Joel. Gör självklart det som 
ska göras i form av professionell service, 
olika slags tester och reparationer. Men 
vi bjuder också till på andra sätt när det 
behövs.
När det gäller nya husbilar har Hus-
vagn-Svensson satsat på två tyska kvali-
tetsmärken: Carthago och LMC.
– Carthago är en premiumbil som ligger 
i en dyrare prisklass medan LMC-bilarna 
ligger i normalklassen. Båda är tyska kva-
litetsbilar, vilket vi är stolta över.
I sortimentet finns också ett stort antal 
begagnade bilar och utbudet av märken 
och priser varierar.
– Vi funktionstestar alla bilar innan de 
levereras och lämnar garanti. I testerna 
ingår fukttest och gasoltest.
     Husvagn-Svensson är också kända för 
sitt enorma tillbehörssortiment – både till 
husvagnar och husbilar. 
– Vi är unika eftersom vi har allt i lager. 
Vi levererar snabbt om du beställer via 

På saMMa säTT. – Husvagn-svensson har varit 
ett familjeföretag sedan 1963. Den familjära 
stämningen finns fortfarande och det tror jag
att våra kunder märker.

”Vi har världens 
roligaste jobb som får 

uppleva när våra 
kunder förverkligar 

sina drömmar”

internet. Och handlar du i butiken får du 
med dig grejerna direkt. Det är ovanligt i 
branschen.
     I trenderna på husbilssidan syns tydligt 
att bilarna blir alltmer lyxigt och bekvämt 
inredda. Men det finns också en motsatt 
trend med friluftsförtecken.
– I Europa är det vanligt med det vi kallar 
för Plåtisar. Alltså en skåpbil som är lite 
högre och inredd med säng, toalett/dusch 
och kök som mer är tänkt för övernatt-
ning. De finns nu också i Sverige.
     På tillbehörssidan är det nyaste och 
mest spännande det uppblåsbara tältet 
Kampa i riktigt bra kvalitet.
– Tälten är helt suveräna. Du slipper tält-
pinnar och blåser istället upp stommen 
med hjälp av en hand- eller en 12V pump. 
Dessa nya tält har en tältduk i en suverän 
kvalitet. 
Tältet passar för både husvagnar och 
husbilar. 
– Tältet tar cirka 20 sekunder att resa. Det 
är så enkelt att montera att du till och med 
gör det när du bara ska stanna till en natt. 
Perfekt alltså också för husbilar. Och har 
du redan markis så fäster du tältet i den, 
avslutar Joel.

MODERNT. Husvagn-Svensson i Lidköping inrymmer en stor bilhall, professionell och 
auktoriserad verkstad samt Sveriges största butik med stort tillbehörssortiment.

Upplev campinglivet redan nu i våran butik i Lidköping.
Nordens största tillbehörsbutik för din husvagn eller husbil!

VI HAR ETT 
20-TAL FÖRTÄLT 
UPPSTÄLLDA 
FÖR VISNING

Kållered!Vi har nu även husbilsförsäljning i

Uppblåsbart tält med 
endast ett munstycke!

Vi är återförsäljare för Kampa, Doréma, Eurotent & Reimo förtält.  I butiken finns ett stort utbud av 
campingbord, stolar och diverse tillbehör. I Husbilsförsäljningshallen visar vi upp 2016års modellprogram 
av Carthago & LMC husbilar.
 
Skaragatan 67, 531 33 Lidköping |  0510 - 222 70  
Gamla Riksvägen 150, 428 36 Kållered |  031 - 795 12 90
V a r d a g a r  1 0 - 1 8 ,  L ö r d a g a r  1 0 - 1 4 ,  S ö n d a g a r  S t ä n g t  |  w w w . h u s v a g n - s v e n s s o n . s e
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Lantlivet skänker mening åt tillvaron
Livet på landet var det enda tänkbara 
för Elisabeth Andersson. Och när hon 
1998 gick en kurs i osttillverkning hit-
tade hon sitt kall i tillvaron. Efter det 
har hon format sitt boende utanför 
Falköping kring ett småskaligt företag 
där mycket kretsar kring delikata 
ostar.

Påverås ligger på de soldränkta slutt-
ningarna av Mössberg med milsvid 
utsikt över slättlandskapet. Där hit-

tade Elisabeth Anderssons föräldrar Sör-
gården 1979. De bodde visserligen kvar i 
Falköping och från början var gården bara 
tänkt som ett ”månskenslantbruk”. Men 
för Elisabeth var det mer än så. Det var 
visionen av en meningsfull tillvaro som 
fick fast form. Hon var 18 år då.
– Men ända sedan jag var liten har lantli-

TExT oCH FoTo Ulf C Nilsson

akTIV. att bara sitta och ta igen sig med en kopp kaffe är inte riktigt Elisabeth anderssons stil. så med på fikabordet finns anteckningslappar för jobbet.

vet lockat. Djur, odling och sättet att leva, 
det är något speciellt.
Gården är visserligen liten, med 13 hektar 
skog och 10 hektar öppna marker som 
främst lämpar sig för bete. Men perfekt 
för Elisabeths behov. Amkor höll förr 
betesmarkerna öppna och själv hade hon 
häst där. Med tiden avvecklades den och 
ersattes med ett tiotal fjällkor.
Det var ingen tillfällig fling med lantlivet, 
utan med åren blev det allt mer seriöst. 
Hennes kor är borta nu. Tiden räckte inte 
till när hennes mejerirörelse växte. Samti-
digt hjälpte hon Almäns Bruk utanför Hjo 
att komma igång med sin ostproduktion,
– För mig började det här med att jag gick 
en helgkurs hos en kvinna som tillverkade 
getost. Efter den var jag helt såld, så jag 
följde upp med en ystningskurs vid Rösta 
skola utanför Östersund, berättar Elisa-
beth.laDUgÅrD. Fjällkorna är sedan länge avvecklade. Men djur vill Elisabeth ha, för det ska vara liv på gården, 

så idag samsas får och hönor i byggnaden

För ganska exakt 16 år sedan drog hon 
så igång sitt eget Påverås Gårdsmejeri i 
familjens ombyggda garage. På den vägen 
är det och under resans gång har hon fått 
många utmärkelser och även blivit kung-
lig hovleverantör.
Idag hämtar hon sin mjölk hos en bonde 
på andra sidan Mössberg kvällen innan 
ystning. Sedan är det jobb från långt före 
gryningen till på eftermiddagen. Till det 
kommer ostleveranser, skötsel av går-
dens djur - idag handlar det om får och 
höns - och pappersarbete. Allt hemma på 
Sörgården.
Huset hon bor i byggdes av Elisabeth och 
hennes dåvarande make 1987.
– Ja, byggde och byggde. Det är ett Modu-
lenthus från Gudhem som kom tapetserat 
och klart i tre delar och monterades ihop 
här. Kravet från byggnadsnämnden var att 
det stilmässigt skulle passa in i miljön.

Rött med vita knutar alltså. Vinden var 
då oinredd, men efter hand som familjen 
växte till, tre söner och en dotter, så om-
vandlades den till boyta.
– En perfekt lösning, för vi kunde ju 
själva fixa efter hand som vi behövde mer 
utrymme.
Elisabeths föräldrar hade då flyttat ut till 
Sörgården själva och bodde i ett hus all-
deles intill. De är borta nu och istället bor 
hennes äldste son och sambo där idag.
Området är attraktivt, för här finns ju dels 
den milsvida utsikten och närheten till 
Mössbergs natur, dels närheten till tätor-
ten Falköping bara ett par kilometer bort. 
Allt fler nya hus växer också upp i de fina 
omgivningarna.

UTErUM. Utsikten från den stora inbyggda altanen 
är milsvid. Där trivs både terriern kajsa och Elisa-
beth.

HEMMaVID. – Jag ville bo på landet, jobba hemma 
och leva på det. att starta ett ysteri blev lösning-
en och det har fungerat, konstaterar Elisabeth 
andersson.

gÅrDsVY. Det är full fart hela tiden. Elisabeths val 
av hundar präglar hennes livsstil, för i huset finns 
också två energiknippen i form av en foxterrier och 
en jack russel.

PÅ laNDET. När Elisabeths pappa dog 1997 tog hon över gården och tanken var redan från början att hon 
skulle kunna jobba hemma på gården och leva på det. En tanke som också har fungerat.

Mars 2016
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HEla DENNa sIDa är EN aNNoNsi fokus

Nu finns Ekedals Solskydd centralt i 
Mariestad. Här finns allt inom sol-
skydd. I butiken kan du i verkligheten 
se, känna och välja det solskydd som 
passar just dig. Plus få en service utö-
ver den vanliga.

Annica och Göran Adamsson har 25 års 
erfarenhet i branschen. De har en gedigen 
kunskap om hur du ska få ett optimalt sol-
skydd vare sig det handlar om markiser, 
persienner, lamell- , plissé- eller rullgardi-
ner m.m.
– Vi vet vad som krävs för att en markis 
ska vara av bra kvalitet. Vi har kunskap 
om våra olika produkter samt hur de ska 
samverka, säger Annica.
En kunskap som är ovärderlig och till stor 
nytta för dig som söker solskydd.
– Service för mig är att vara ärlig, fort-
sätter hon. Att informera om vad som 
fungerar efter de önskemål du har, men 
också säga till när din tänkta lösning blir 
mindre bra. 
Ärlighet bygger förtroende och det 
märker Annica på den respons hon får av 
kunderna.
– Vi månar om våra kunder och vi finns 
på plats här i Mariestad. Vi har märkt ett 
stort intresse i butiken. För att allt ska bli 

Välkommen till Ekedals Solskydd 
- Mariestads inspirerande Solskyddsbutik

”Solen ska njutas 

i skuggan”

I MarIEsTaD. besök oss i Mariestads solskyddsbutik - EkEDals solskYDD och låt dig
inspireras av våra snygga och funktionella solskyddslösningar, säger annica och göran adamsson.

rätt och riktigt åker vi hem till kunden, 
inspekterar förutsättningarna och tar alla 
mått. Så att det solskydd vi föreslår blir 
optimalt. Detta gör vi utan kostnad.
I dagsläget har Ekedals solskydd kunder 
från hela Skaraborg. Från att tidigare haft 
sin verksamhet i Lugnås är butiken nu på 
plats i centrala Mariestad.
– Vår utställning i butiken är så fin, säger 
Annica. Här kan du i lugn och ro hitta 
den lösning som är bäst för dig. Vi har 
prover på alla markisvävar i butiken. Och 
vill du ha ett solskydd att sätta inomhus så 
finns det så många snygga lösningar: rull-
gardiner, lamellgardiner, plisségardiner , 
hissgardiner och persienner m.m. Ekedals 
Solskydd är den enda butiken i Skaraborg 

Komfortpaket
på köpet!

(värde 2000 kr)

Gäller vid köp av terrassmarkis utrustad 

med radiomotor och skaksensor från Somfy. 

Komfortpaket 

1 st väggfast fjärrkontroll 

1 st 4 kanals fjärrkontroll 

3 st Plug Indoor RTS 

Erbjudandet gäller till 

och med 15 maj.

– Vi hjälper dig med allt ifrån måttagning till upp-
sättning av ditt solskydd, säger annica.

som har Luxaflex Inspirationshop.
– Luxaflex har det bredaste interiörsor- 
 timentet. Jättesnygga rullgardi- 
      ner med retrodesign från Stig
         Lindberg bland annat och  
             snart får vi också in deras  
               fina gardinsortiment.
   Gör ett besök hos Eke- 
  dals Solskydd Marie- 
  stads solskyddsbutik.
  – Vi hjälper kunden  
              hela vägen, från förslag  
            till uppsatt markis. Idag  
         vill många ha motoriserade
   markiser och det hjälper vi  
              självklart också till med. 5 års 
garanti är det på allt vi levererar.
Välkommen in och hälsa på oss i de nya 
lokalerna, avslutar Annica glatt.

stockholmsvägen 45, 542 33 Mariestad
Tel. 0501-400 22 
info@ekedals.se 
www.ekedals.se

Telefontid 9-17 alla dagar för tidsbokning
Telefon: 0501-400 22

Öppettider Mariestads solskyddsbutik
Mån-ons 12-17, Tors: 12-19, Fre: 12-15

WEbbEN. – På ekedals.se ser du också vårt stora 
sortiment. I markisguiden där kan du testa hur
markiserna ser ut på ditt eget hus och gratis bestäl-
la hem prov på de vävar du är intresserad av.

LIDKÖPING, Sockerbruksgatan 13 
Telefon 0510-29898  |  E-post info@shmarin.se
SKARA, Smedtorpsgatan 1  |   Telefon 0511-44 14 80

Vi gör ett kostnads-
fritt hemma- 
hos-besök!

LIDKÖPINGS
och SKARA 
Skog & Trädgård

Många års 
erfarenhet 
i service-

verkstaden!

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

BOKA DÄCKBYTE
INFÖR SOMMAREN!

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

DAGS FÖR  VINTERHJUL 

HOTELL!

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 

 Välkommen till vårt anrika däckhotell!

Johan Günthner

Skövde 
Plantvägen 1, 0500-10 30 00
Se våra öppettider på holmgrensbil.se

BOKA DIN PROVKÖRNING IDAG

Bränsleförbrukning blandad körning l/100km: 6,4–7,0. CO2-utsläpp g/km: 169-183. Priserna i denna annons är exkl. moms. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Tillverkargarantin 
på 5 år, på Nissans transportbilar, är begränsad till en körsträcka på 160.000 km. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Med reservation för eventuella ändringar.

TUFFARE OCH SMARTARE ÄN NÅGONSIN

FRÅN KR219.990
exkl. Moms

NYA NISSAN NP300 NAVARA
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FÖräDla. – Jag gillar utmaningen i att se vad man kan göra av det man har, säger Maria Ekback. befintligt 60-talsköket målade jag om när vi flyttade in.

”Redan 

grundfärgen 

täcker över 

möbelns 

gamla 

attityd”

Få en kreativ kick när du gör om hemma

NYTT MED Färg. Frukostrummets secondhandfyndade möbler målade Maria vita med 
klar vintagefeeling. – Matbordet köpte jag för 100:- , hyllan i furu för 250:-. 
Det är spännande att se möbeln förändras.

Men pensel och färg förändrar du 
snabbt upplevelsen av ett rum. Vare 
sig det är stora ytor eller mindre som 
du sätter igång med. Strunta i pedan-
teriet och ge efter för dina lustfyllda 
skaparkrafter.

Hemma hos familjen Ekback är 
köksluckorna milt gulmålade. Och 
det egenhändigt gjort av Maria. 

För hennes passion är att inreda och för-
ändra genom att måla om.
– Jag gillar utmaningen i att se vad jag kan 
göra av det som redan finns, säger hon. 
Tror inte heller på idén att ständigt byta 
ut mot nytt. Det är inte ett hållbart sätt att 
hantera vår miljö.  
 Maria målar det mesta. Lite större projekt 
som väggar och köksskåp, men också 
mindre som möbler och fina lister.
– När vi flyttade in i huset ville vi göra om 
köket som hade en väldigt tydlig 60-tals- 
känsla men som i övrigt var fullt funk-
tionellt. Så jag bestämde mig för att testa 
att förädla det som redan fanns i riktning 
mot den tid som huset är byggt.
 Så det blev nya avfasade lister på dörrar-
na, nya knoppar och nymålat på luckor 
och inuti skåpen.
– Vi har bytt lådorna i 2 hurtsar mot mo-
derna som jag beställde omålade. Disk-
bänken behöll vi men kakel, bänkskiva 
och golv fick bli nytt.
 För Marias del stannade inte målnings-

Färg förädlar det du har till något nytt
Färger hemma är som en hud till. Ett 
personligt uttryck som påverkar oss i 
allra högsta grad. Därför är det viktigt 
att veta vilken färgtyp du är.

TExT Marie Pallhed  FoTo Maria Eberfors

– Känner du dig osäker på vilken färgtyp 
du är kan du ta reda på det genom att 
samla urklipp på bilder som du gillar. 
Ganska snart kommer du att kunna urskil-
ja vilka färger som är dina, säger Eva Sape 
inredningsarkitekt på evasape.se.
Färg ger trivseln ytterligare en dimension 
och målar du dessutom själv får du tag 
i din skaparkraft och då kan det mest 
oanade hända.
– Kreativitet är en kontrapunkt till den 
tekniska värld vi idag lever i. Att måla 
inredning och konst är att jämföra med att 
sjunga i kör. En kick för välmåendet.

Eva ordnar kurser i att måla och tycker att 
det är ett härligt sätt att umgås.
- Det är en rolig idé att handla gamla 
tavlor på loppis och låta konstnären i dig 
förändra målningen med dina egna färger. 
Det är en inre upptäcktsresa som ger dig 
möjligheten att beträda nya rum.
Att måla möbler är dessutom trend idag 
och gärna i en färg som funkar som ett 
utropstecken, kanske med hög glansfaktor.
– Ett annat sätt är att genom olika ytor 
av blankt och matt skapa ett mönster när 
man målar.
Eva tycker också att man kan släppa lite på 
kraven med perfekta ytor i hantverket. 
– Att sandpappra ytan före målning är ett 
måste. Häftgrund underlättar och redan i 
detta skede börjar möbeln anta en annan 
form som blir mer en del av dig själv. 

Släpp även de perfektionistiska kraven när 
du målar större ytor som fondväggar och 
skåpluckor. Låt resultatet hemma hos dig 
ha en kreativ touch. Det är ju du som gjort 
jobbet. 
– Det är fantastiskt att måla, efter en kort 
tid har du skapat en splendid new pjäs. Ja 
gett ett rum en helt ny attityd.

krEaTIVT. – att måla 
om sina möbler är ett 
fantastiskt sätt att med 
ganska lite pengar 
åstadkomma något 
nytt hemma, säger Eva 
sape CC Interior och
Café evasape.se.

intresset vid köket. Hon har numera att 
måla om i blodet. Och allt började med 
en kurs.
– För många år sedan gick jag en marmo-
reringskurs. Jag fastnade för den skapande 
känslan som målarfärg ger. Numera målar 
jag ofta.
Under årens lopp har något hänt i varje 
rum i villan. I frukostrummet målade 
Maria möblemanget vitt och komplettera-
de det med en furuhylla från 70-talet som 
också blev vit och helt plötsligt passade in 
i rummet. 
 För Maria som är inredningsintresserad 

oMMÅlaT. 60-talsköket hade mörkgröna väggar 
och röd korkmatta. Med nya skåplister, knoppar 
och vaniljtonad färg är stilen nu som när huset 
byggdes.

lIsTIgT. Tavelramar, spegelramar, dörrlister – att 
sätta färg på detaljerna är ett ständigt pågående 
projekt hemma hos Maria. – Har en speciell förkär-
lek till linoljefärg. Den får en sådan vacker yta.

sTor skIllNaD. – att måla om 
hemma är kreativt och kravlöst. Man 
behöver inte vara så himla händig och 
inte heller vara så petnoga. och så går 
det fort.

Marias fria målningstänk
●    Var inte så petnoga, det blir bra ändå.
●  lägg på mattlack så håller ytan längre.
●  Med linoljefärg blir färgerna vackert mjuka.
●    Vitmålat blir snyggt med bara grundfärg     
       och mattlack.
●   använd sandpapper innan du målar.
●    Häftgrund är en klar fördel.
●    använd snickerifärg till möbler.

innebär målandet ett sätt att göra om 
snabbt. 
– Jag bryr mig om hur det ser ut hemma. 
Att måla är kreativt och kravlöst. Det är 
kul att köpa möbler på loppis och se vad 
man kan göra. Tycker inte att man behö-
ver vara så himla noga med underarbetet. 
Jag är lite otålig och vill att målandet ska 
få effekt direkt.
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Nyheter våren 2016

Rådhusgatan 16, 0500/488166
www.skovdenatur.nu

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

Skövde 0500-410 108
Falköping 0515-100 01
Lidköping 0510-614 00
www.veteranpoolen.se

Vi servar Skaraborg. 
Varmt välkommen!

Erfaren hjälp för trädgården, 
hemmet och hantverket.
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Erfaren hjälp för trädgården, 
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Inga startavgifter
eller bindnings-
tider

www.veteranpoolen.se

Skövde 
Plantvägen 1, 0500-10 30 00
Se våra öppettider på holmgrensbil.se

4-HJULSDRIVEN BIL?
VÄLJ TESTVINNAREN!

DAGS FÖR EN

Ta del av testresultaten på subaru.se

3 ÅRS FRI SERVICE**

Bränsleförbr bl. körn. 6,1–7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 159–161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Gäller tom 31/3 eller så långt lagret räcker. Endast årsmodell 2016,  
och endast ett paket per bil och kund. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.  Admin. avgift på 500 kronor tillkommer vid alla bilaffärer.

SUBARU OUTBACK  

fr. 319.900:–
privat leasing f r. 4095:-/mån

ADVENTURE-PAKET

(ORD 19.90 0 KR)
3.900:–*

FAMILY-PAKET &
JUST NU!

Standardutrustning

• Alltid 4-hjulsdrift
• Automatlåda, Lineartronic
• EyeSight, förarassistans- 
   system
• Adaptiv farthållare
• Autobroms
• 2-zons klimatanläggning

• 20 cm markfrigång
• Backkamera
• Regnsensor
•  Värmesitsar fram och bak
• VDC (antispinn, antisladd)
• 7 airbags och whiplashskydd
• Max. dragvikt 1.800–2.000 kg

ADVENTURE-PAKET
(ORD 19.90 0 KR)

Tröskelskydd, skärmskydd, 
främre nedre skydd, bakre nedre 
skydd, stänkskyddssats fram och 
bak, ilastningsskydd, spegelfilm 

backspeglar

FAMILY-PAKET
(ORD 17.90 0 KR)

Takräcke, lastgaller, uppgraderat  
ljudsystem, elektrisk 

motorvärmare,  
kupéfläkt, bagagerumsmatta, 

ilastningsskydd

Göteborgsvägen 19

FALKÖPING 

Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

MARKNADENMAAAAAAAAAARRRRRRRRRRKKKNNAADEMAAAAAARRRRRRRRRRKKKNNADE
Vår

ADDDDDDEEEEEENADDDDDDEEEEEEN
PÅGÅR

B U T I K • R E S T A U R A N G • P R E S E N T S H O P

En ostupplevelse
värd en omväg.

OST- & DELIKATESSBUFFÉ
– ALLA DAGAR I VÅR!

BOKA OST- OCH TRANTUREN NU!

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
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Villan är nybyggd och egenritad. Den 
ligger fint på en tomt med stenmur 
och jordkällare från förr. Köket är 
välplanerat med utrymme för många. 
Och i husets walk-in-closets ligger var 
sak på sin plats.

TExT Marie Pallhed    FoTo Maria Eberfors

Energin runt Jenni Nordlund går inte 
att ta miste på. Hon gör saker med 
fokus på att familjen och hon själv 

ska trivas med vardagslivet.
– Ja, säger hon och skrattar, Erik blev 
förvånad när han såg mig sitta och läsa en 
tidning häromveckan. Jag vill att det ska 
hända saker.
 Och säkert var det därför hon inte kunde 
få den lediga tomten ett par tomter bort ur 
huvudet för dryga två år sedan. 
– Vi bodde i villa här i området och kände 
att vi vuxit ur den. Planerna på ett nybyggt 
hus tog fart när jag förälskade mig i den 
tomten.
 Till en början var tanken att välja ett ka-
taloghus. Fyra objekt ”planerades ner till 
soffan i vardagsrummet”. Samtliga stjälpte 

kÖkET. Huset planritades efter köksinredningen. Valet av Marbodalköket skedde tidigt i byggprocessen.

när inte planlösningen stämde med famil-
jens behov.
– Vi lagar och äter ofta mat tillsammans 
med våra vänner. Därför la vi stort fokus 
på köksplaneringen. Det var också viktigt 
att få plats med ett riktigt stort matbord 

Egenskapat hus ger härlig vardagspuls

”Vi säger sällan 
nej till aktiviteter”

INgEN slUMP. – Husets matrum är stort. Vi får plats 
att sitta många vid matbordet och det trivs vi med. 
är med och organiserar Dinner safari i vår stadsdel. 
Ett jättekul sätt att träffa nya människor.

aCCENTEr. – Jag 
älskar guldiga metaller. 
lamporna i kök och var-
dagsrum har alla någon 
detalj som glänser lite 
extra. Fint till grått, vitt 
och svart.

rEFlEkTIoN. – Nu när 
huset är färdigt kan jag 
tänka: Varför la jag ner 
så mycket tid på val av 
detaljer som inte märks, 
som handtag till inner-
dörren?

Jenni Nordlund
Familj: Maken Erik, Fabian 6 år, 
svea 4 år.
Bor: Egenritad 2-plansvilla, 190 kvm,    
byggd 2015.
Yrke: IT-konsult, sigma IT Consulting,
Huvudskyddsombud
Kreativt tänk: Enkelhet, naturmateri-
al, kvalitet: Ekgolv, bänkskiva i granit. 
Få materialval – ett trägolv, en vägg-
färg. Fokus förvaring.
Intressen: Familj, vänner, inredning, 
träning, natur, 
bakning och 
loppis.
Motto: Det ska 
vara enkelt 
att ses.

FINska rÖTTEr. Jennis mormor bor i Finland och 
är konstnär.- Vi älskar hennes konst. Den gör vårt 
hem personligt. Mina finska rötter märks. Har själv-
klart också fina saker från Marimekko och Iittala.

WalkINClosET. – Upplever det praktiskt att samla förvaringen. Det var viktigt när vi ritade huset.

utan iläggsskivor i matrummet.
Ett annat krav var mer förvaring och 
walk-in-closets för alla i familjen. Plus 
att huset skulle ha två vardagsrum. Så det 
blev ett egenritat lösvirkeshus. Där både 
byggnads- och konstruktionsritning gjor-

des av familjen.
– Erik är konstruktör och arbetar som 
projektledare på byggföretaget TBM 
Entreprenad, så han har kompetensen. 
Att driva hela byggprojektet var svårt men 
eftersom vi kunde knyta till oss bra folk 
kunde vi få ihop det. 
Byggprocessen startade i januari förra året 
och till midsommar var familjen inflyttad. 
Idag är huset helt anpassat efter familjens 
livsstil.
– Vi är med och ordnar Dinner Safari i 
bostadsområdet, en otroligt rolig fest. Den 
går till så att du och din middagspartner 
bjuder två andra par på förrätt, varmrätt 
eller efterrätt.  Ni blir sen hembjudna till 
två andra par för resterande rätter.
Allt som allt träffar man sex andra par på 
tre olika adresser. Transport mellan rät-
terna sker med cykel och kvällen avslutas 
med en stor fest.
– Förra året var vi 52 par.
Familjefokus med aktiviteter gäller vardag 
som helgdag. Barnen går på gympa och 
tränar friidrott och fotboll. Och Erik och 
Jenni deltar som ledare för de flesta av 

aktiviteterna.
– Är jag ändå där så kan jag väl ställa 
upp som ledare, säger Jenni. Det är inget 
problem. Jag tycker om när man hjälps åt 
och växeldrar. Tycker inte det är konstigt 
att jag tagit hand om grannens barn när 
jag ändå vabbat mina.
Inställningen att hjälpas åt smittar.
– En granne har ett gym i garaget. Där 
samlas vi tjejer några kvällar i veckan och 
kör högintensiva pass. Opretentiöst, enkelt 
och kul.

grÅ Väggar. – Vänner har frågat vilken färg vi 
har på väggarna inne. kulören heter NCs- s1002-Y. 
Jag tycker den är fin mot vitt. som det här vita, tre 
meter långa bordet som en vän till oss har byggt.

allrUM. barn vill vara där vuxna är. I huset finns 
två vardagsrum, ett på varje plan. Där finns plats 
för lek och tv-tittande. Fabian och svea sitter gärna 
på det varma golvet med lego eller annat kul.

UTFlYkTEr. – I en tipsskål ligger lappar med aktivi-
tetsförslag från alla i familjen. Ibland drar vi en. och 
så gör vi det som står där. Det känns bra när alla få 
vara med och bestämma vad vi ska göra.

Mars 2016
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Villaägarna Skaraborg

Renovera trappan och ge 
bostaden ett lyft

Ett sätt att förnya är att klä trappan 
med färdiga steg. Det finns många 
återförsäljare av trapprenoveringsset 

och det är ett bra alternativ om du vill att 
en sliten trappa ska se modern ut igen. 
Genom att metoden i många fall inte 
kräver så mycket förarbete går det ganska 
snabbt att få ett snyggt resultat. Instruk-
tioner följer med materialet, och är 
trappan rak ska det inte vara alltför svårt 
– är du lite händig bör du klara att göra 
det själv. Är trappan däremot svängd kan 
det vara klurigare och då kan en montör 
behövas.
– Man måste inte anlita hantverkare, men 
vi rekommenderar att man gör det när det 
handlar om en svängd trappa. Vill man 
göra den typen av renovering själv är det 
viktigt att ha bra verktyg, menar Peter 
Lundgren, säljare på Drömtrappor.

Hur ser din inomhustrappa ut idag – 
och hur önskar du att den ska se ut? 
Om inte trappan är i så uselt skick 
att den behöver bytas ut helt och 
hållet, finns det några olika vägar att 
gå när det är dags för en renovering. 
Alla trappor lämpar sig inte heller för 
renovering.

Det finns olika träslag och material att 
välja bland och du kan få en yta som är 
obehandlad, lackad eller oljad. Valet av 
ytskikt avgör sedan vilket underhåll som 
krävs.
En grundoljad ektrappa bör med jämna 
mellanrum underhållas genom att ett nytt 
lager med olja stryks på. Räkna med att 
göra detta ett par gånger per år under de 
första åren.
Väljer du däremot en trappa i lackad ek 
krävs inget underhåll mer än att dammsu-
ga och torka, precis som ett vanligt golv, 
och eventuellt behandla med polish om 
ytskiktet börjar se nött ut.
     Den billigaste renoveringen är att måla 
om, lacka eller olja den befintliga ytan. Ett 
ofta tidskrävande jobb då du måste göra 
ett grundligt förarbete. Se till att spackla 
och slipa noggrant för att uppnå ett så bra 
resultat som möjligt. En slipmaskin och 
en handskrapa är bra verktyg att använda. 
Även en IR-lampa med infrarött ljus, som 
gör att färgen släpper från underlaget 
och går lätt att skrapa bort, är att rekom-
mendera. Först när du fått bort allt det 
tidigare materialet, och ytan är spacklad 
och slipad, är det dags att stryka på olja, 
lack eller färg.
     Den som har att göra med en trappa 

rENoVEra. Har trappan börjat knarra? är ytskiktet slitet och nött? så här kan du fräscha upp trappan i ditt hus, eller ge den ett helt nytt utseende.

Att tänka på när du ska 
renovera trappan: 
●  Titta på helheten på din trap-
pa, vad du vill uppnå, och jämför 
kostnaden för en renovering med att 
sätta in en ny trappa.
●  om du ska måla din trappa, välj 
en färg som inte blir hal att gå på.
●  att måla, lacka eller olja sin trappa 
vid renovering är det billigare alter-
nativet men här krävs också mycket 
förarbete.
●  om du ska ta bort befintligt 
material på din trappa, kan det här 
vara bra att ha till hands: slipma-
skin, Ir-lampa, värmepistol, skrapa, 
"trappstegsmall" eller trappstegs-
mätare, ett mätverktyg som kan vara 
bra att ha för att få rätt mått på de 
nya stegen.

TExT Jenny Olsson

inklädd med heltäcknings- eller lino-
leummatta och vill förvandla den till en 
mer charmig trätrappa får räkna med att 
lägga ner en hel del tid och arbete. En 
värmepistol kan vara bra att ha för att få 
bort de sista limresterna. Ska renovering-
en bli hållbar gäller det att välja en färg 
som tål att slitas på. En målad trappa kan 
också bli hal att gå på och därför är det 
viktigt att blanda någon form av struktur i 
färgen. Ta hjälp av fackmannen i färg-
handeln för att hitta bästa alternativet när 
det gäller trappfärg med slitstyrka och 
struktur.
     När du ändå fräschar upp trappan, 
passa på att försöka åtgärda knarrande 
ljud som med tiden kan uppstå. Ljudet 
kan bero på att något sitter löst och att 
träbitar gnids mot varandra när du går på 
trappsteget. Om du kommer åt trappan 
från undersidan kan du prova att skruva 
fast sättsteg (de lodräta delarna mellan 
planstegen) som sitter lösa. Observera 
att knarr inte behöver betyda att trappan 
är trasig. Trä är ett levande material som 
torkar och sväller beroende på luftfuktig-
het – dessa förändringar kan också orsaka 
att trappan knarrar.

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

 Gilla oss på facebook!

PÅSKFIRANDE HOS BENGTS
PÅSKAFTON OCH PÅSKDAGEN KLOCKAN 11-15. Välkommen att fira påsk 
med oss! Vi har massor med fina fordon i lager, kanske hittar du ditt nästa 
semesterfordon redan nu. Vi bjuder på fika och påskgodis till de små.
 

SPORT 500 EU
KAMPANJPRIS: 208.600.-
DU SPARAR 32.500.-

SPORT 580 QS
KAMPANJPRIS: 249.400.-
DU SPARAR 34.800.-

SPORT 650 UDF
KAMPANJPRIS: 311.600.-
DU SPARAR 39.400.-

KNAUS SPORT KAMPANJ
FULLUTRUSTADE REDAN FRÅN BÖRJAN

Telefon 0510 - 54 00 56 
www.thorsberg.se

Förutom den erkänt vackra  
kalkstenen som bryts på Kinne-
kulle har vi även granit, marmor 
och skiffer i vårt sortiment.  
Kontakta oss för en offert.

Kalksten från Kinnekulle

Bänkskivor, 
golv, trappor,   

föntsterbänkar,
 markplattor,  

murar.   

Fo
to
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Designklassiker för fin 
funktion i fönstren
■  I vår kan du inreda dina fönster med klassiska mönster från 
Stig Lindberg, Sven Markelius och Maria Åström. 
Det är Luxaflex Sverige som lanserar en kollektion rullgardiner 
med mönster från några av landets främsta textilkonstnärer och 
designers.
– Det känns spännande att använda klassiska mönster i rull-
gardinstillverkning. En rullgardin ska inte bara användas som 
insynsskydd eller för mörkläggning. Den ska vara en detalj som 
lyfter hela rummet, säger Susanne Pernefors, på Luxaflex.
I kollektionen finns kända mönster som Herbarium, Tallyho, 
Prisma och Citrus Limon. 
Tillverkas i en 
modell som är fri 
från kedja och lina.

DEsIgNaT. Mönster från 
kända textilkonstnärer 
finns nu på rullgardiner.
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Storegårdsvägen 38
MARIESTAD
0501-160 50
(mellan Willys o COOP)

Däckhotell600:-/säsong 

Däckskifte 

299:-

VÄLKOMMEN IN!
Öppettider: 
8-17 måndag-torsdag, 
8-16 fredag

Bil, 
Mc,Suv, 
C-Däck 

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

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!
 

 

Välj ett biologiskt enskilt 
avlopp,  BIOP® eller 

® . Miljövänliga 
alternativ för svenska 
förhållanden.

Dags för ett nytt avlopp?
• Kompakt, beprövat och prisvärt
• Klarar alla reningskrav
• Inga kemikalier – återvinner fosfor
• Från planering till installation
• Liten påverkan på din trädgård

59.900 kr
Rek. pris, inkl moms. 

(rek. pris gäller BIOP®)

www.svenskavloppsrening.se

KONTAKTA OSS!

Tel. 0511-596 51  
www.kottex.com

Planera för vårens
fesTligheTer 
redan nu!här

frisör

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

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

anno
1995

.se

• Däck & fälg
• 4-hjuls-
    inställning
• Däckhotell

Stenportsgatan 49 
531 54 Lidköping
www. carpart.se

Hör gärna 
med oss!

0510 -
244 77

När det gäller

Elegant design. Nya idéer och möjligheter. Det är drivkraften 
hos HTH. Just nu kan du uppleva flera nya köksmodeller: 
Athena Ljus Ask på bilden och den geniala förvarings-
lösningen MagicMoveID, som med ett enkelt tryck hissar
ner den bakre delen av överskåpet. 

Förverkliga din köksdröm på hth.se och boka ett 
inspirationsmöte.

Öppet hus:
19 mars kl. 10–15
20 mars kl. 11–15

FÅ EN SIEMENS
INBYGGNADSUGN 
MED PYROLYS-
RENGÖRING MED 
PÅ KÖPET*

*  Vid köp av HTH-kök för
  60 000:- och 3 Siemens-
  vitvaror. Läs mer på hth.se

(Värde upp till 13 990:-)

MagicMoveID®

ÖGA 
FÖR NYA 
MÖJLIGHETER

/ ATHENA LJUS ASK FANER/MÖRK SAND LAMINAT

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

BMW 330d, Cabriolet, 231hk, -2008, 
8000 mil, Mgrå      
229900:-

BMW 850i,12000mil, Svensksåld, 
Sportkupé, -1991, 12029 mil, Röd 
199900:-

Chevrolet Corvette C6 6.0 Cabriolet,
405hk, -2007, 2780 mil, Blå
349900:- 

Porsche, 997 Turbo Cabriolet, 
-2010, 4877 mil, Brun
999900:-

Jaguar XJ8 4.2 V8, 298hk, Endast 5222mil, 
Sedan, -2003, 5222 mil, Silver
189900:- 

Audi A4 Avant 2.0 TDI S-Line, Automat, 
Kombi, -2008, 18260 mil,  Vit
104900:- 

VW Scirocco Sportkupé, -2009, 
9250 mil, Silver
109900:- 

Mercedes-benz C63 AMG Kombi, 
Fullutrustad, 457hk, -2014, 4145 mil 
Svart
539000:- 

Volvo Amazon 123 GT Sedan, -1967,
3019 mil, Röd 184900:-

Mercedes-benz 280 SE 3,5 V8 Sedan, 
-1972, 4336 mil, Grå     139900:- 
 

Volvo P1800 ES Kombi, -1973,  
0 mil, Turkosgrönmetallic    425000:- 
 

Volvo 480 ES, -1988, 5900 mil, Vit
39900:-

Mercedes-benz 219 Sedan, -1956 
2 mil, Svart       149900:- 

Mercedes-benz A 180 CDI/Panoramatak Sedan -2013  6400 mil   Mgrå    209900:-
Mercedes-benz B 180 CDI Kombi -2012   6070 mil   Silver  159900:- 
Mercedes-benz B 200 CDI Blue Effici. Halvk. -2012 7100 mil   Met. 189900:- 
Mercedes-benz C 180 Avantgarde Kombi -2015 2220 mil   Mgrå 299900:- 
Mercedes-benz C 240 Kombi Kombi -2003 14400 mil Lbrun    49500:-
Mercedes-benz CLK 320 Cabriolet / 224hk Cab -1999  9300 mil  Silver   99900:- 
Mercedes-benz CLS 320 CDI/Navi Com. Sedan -2007 19600 mil  Mblå  139900:- 
Mercedes-benz E 200 Kompressor Kombi -2005  12800 mil  Silver   89900:- 
Mercedes-benz E 220 CDI/AMG Paketut. Sedan -2014   5970 mil  Svart   329900:- 
Mercedes-benz E 220 CDI Cabriolet Cab -2012    4725 mil  Svart 279900:- 
Mercedes-benz E 220 CDI Kombi Blue Efficiency -2011  8500 mil Svart 229900:- 
Mercedes-benz E 350 CGI /Navi Command -2008   8365 mil  Grå 149900:- 
Mercedes-benz ML 350 CDI Bluetec/258hk SUV -201   6000 mil  Silv.m. 399900:- 
Mercedes-benz S 350 CDI Bluetec Sedan -2011   4398 mil Sv.met. 429000:- 
Mercedes-benz SL 500 / 320hk -1993   9600 mil Mgrå  179900:- 
Mercedes-benz Sprinter 316 NGT/Lång/155hk -2009 23835 mil Gul   89900:-

Audi Urquattro / Coupé Quattro Sportkupé -1981       700 mil Silver 339900:- 
BMW 320d Xdrive Sedan / 177hk Sedan -2009     6625 mil Grå 169900:- 
Chevrolet Corv. C5 Coupé 50th Anniv. Sportkupé -2003 8988 mil Röd 199900:- 
Citroën C5 2.0 Kombi -2003    27000 mil Mblå   16900:- 
Jaguar Sovereign / Renoveringsobjekt Sedan -1990        10 mil Mblå     8000:- 
KIA Soul 1.6 EX / 124hk Sedan -2009    8000 mil Svart   79900:-
MG Midget PA Triple M -1934         30 mil Grön 595000:- 
Peugeot 307 SW 1.6 / Panor. tak/110hk Kombi -2002     20500 mil Lgrön   24900:- 
Porsche 911 / 997 Carrera 4 Cabriolet -2006     6665 mil  459900:-
Porsche Boxster S Cab -2005      9245 mil Blåm 229900:
Porsche 996 Carrera 3.4 Cabriolet -2001   10000 mil Grå   239900:- 
SAAB 9000 2.0i / Endast 10000mil! Halvkombi -1991                   Vit 39900:- 
Suzuki S-Cross 1,6 4x4 Excl. /Aut / Navi Halvkom. -2013  5800 mil Brun 149900:- 
Suzuki S-Cross 1,6 Diesel Excl.Allgrip 4x4 -DEMO -2015   700 mil Grön 244800:- 
Suzuki Swift 1,2 Comfort Auto 5dr -DEMO Sedan -2015   500 mil Svm 139300:- 
Suzuki Swift 1.2 Comfort 5dr -DEMO Sedan -2015     1200 mil Gmt 125800:- 
Suzuki SX4 2WD 1,9 DDIS/6-Växlad/120hk SUV -2007  12664 mil Röd   44900:-
Suzuki Vitara 1,6D High Executive 4x4 -DEMO -2016       500 mil Silver 272800:- 
Suzuki Vitara S 1,4 Boosterjet -DEMO -2016       500 mil Röd 217900:- 
Volvo S80 D5 / Fullutrustad / 215hk, Sedan  -2012    11700 mil Svart 199900:- 
Volvo V70 2,4D Kombi -2009     26400 mil Svart   79900:- 
Volvo V70 2,5 Kombi -1998    32000 mil Mgrön 19900:- 
Volvo XC60 D3 FWD / 163hk SUV -2011   25700 mil  Vit 149900:- 
VW Golf III 1.9 TDI Cabriolet Cab -1998   26000 mil Blå   38900:- 
VW Trans. T5 2,0 TDI 4motion/Dieselv./Lång Skåp -2010 12400 mil Vit 199900:-

Mercedes i Lager

Mer från vårt biLLager 

Mercedes-benz SL 350 / 315hk Cab 
-2009, 6950 mil, Svartmetallic
399900:- 

HRM Bil är auktoriserad serviceverkstad för:

Var tredje svensk drabbas  
av cancer 

Mer än hälften botas 

Stöd cancerforskningen 
 
 

www.lionscancerfond.se       Plusgiro 90 01 92-6 
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SVERIGES MÖBELCENTRUM

RÄNTEFRI
AVBETALNING!
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Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

6.995:-Trend hörndivan
Tyg salt & peppar grå. B 300, D 200 cm. 
Höger eller vänster. Lagervara.

30% rabatt
på alla demosängar från 

Zon ramsäng  
5-zon dubbelfjädrande pocket inkl. tjock 
bäddmadrass och ben. 80x200/90x200 cm.

1.995:-
105x200 2.695:- 120x200 2.995:-

KAMPANJPRISER

 
från 4.495:-

Zon kontinentalsäng

120x200, 140x200, 160x200, 
180x200, 210x210 cm.

5-zonad pocket/bonell. Inkl. huvud- 
gavel, ben & nackkuddar.

Återförsäljare för

Pocket 995:-

  

Torparen  
fåtölj & pall

NU 10.070:-
Ord. pris 13.700:-

Pallen 
på köpet!
Spara 3.630:-

Cara hörnsoffa
284x 234 cm. Tyg vive silver.

10.990:-
Ord. pris 12.650:-

6.995:-Trend hörndivan
Tyg salt & peppar grå. B 300, D 200 cm. 
Höger eller vänster. Lagervara.

Leone runt bord
inkl. 4 stapelstolar, Leone
finns i vitt eller grått

Nu 4.995:- 

Ninja runt bord 120 cm
inkl 4 karmstol konstrotting, finns i 
svart, grå & natur.

Från 4.995:- 

Du 
sparar
4.845:-

Metro  
fåtölj & pall
Skinn, Paloma svart.

NU 12.995:-
Ord. pris 17.840:-

EXTRA-öppET 

hElA påsk-

hElgEn!
lagerrensning
vi gör plats för vårens nyheter!

nu
700 m2

med ute-
möbler

Pocket 995:-

försäsongsrabatt 
på alla utemöbler10%

från 38.900:-

Svensktillverkade 
SPA från

Upp till 50% 
rabatt

på alla soffor & 
fåtöljer från

ÅK DIREKT TILL

MÖBLER I TIBRO
SVERIGES MÖBELCENTRUM KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE

INREDNINGSHUSET

Härliga Loungesoffgrupper 
i konstrotting

Från 5.995:-


