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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 Skaraborg.

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

Layout och grafisk form: 
Reko Reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Likaväl som att vi citerar stora tänkare som Shakespeare 
och Wilde kan vi citera Ida Johansson med Downs syndrom som säger: 

”Jag gillar inte att tjata så jag bara upprepar frågan istället”.

Citat som allvarligt kan 
skada dina fördomar

D
et är ett av de kloka, under-
fundiga och filosofiska citaten 
från den populära Glada 
Hudikteatern. 
- Vi är så glada för vår skull 

att vi har gjort den här boken och därmed 
kan sprida värmen och kärleken den rym-
mer till er. Den är den perfekta presentbo-
ken till någon man håller kär, till studenten 
eller till Mors dag, skriver Johanna Mörk 
kommunikatör på Glada Hudikteatern i ett 
pressmeddelande.
Bokens titel ”Sluta aldrig kramas” är en 
hyllning till Bosse Östlin, skådespelare i 
teatern som älskade kramar och kunde be 

CITAT.  ”Jag är så glad för min skull” Ida Johansson.

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

U
nder våren har renoverings-
projektet gått från planering 
till genomförande. Sist skrev 
jag ju att "Nu ter sig nästa 
steg som helt naturligt." Nåja, 

det visade sig inte vara helt sant. 
 Först och främst krävdes det ytterligare två 
kärror till återvinningen… Hur är en gåta. 
Men skönt är det. Samtidigt som projektet 
fortgår och mängden beslut växer försvin-
ner tiden. Man inser liksom att det väldigt 
snart är sommar och semester och allt ska 
vara klart.
 Läxa 1: Boka undan arbetstid i kalen-
dern. 
 Ett beslut som vi ältat fram och tillbaka 
är färgval. Vet inte hur många färgprover 
vi lagt bredvid varandra för att sedan lägga 
undan utan beslut. Då uppenbarar sig ett 

”Tre renoverings-
läxor jag precis lärt mig”

3www.gardochvilla.se

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

Anette Sjöman: 0703-63 92 24
anette@gardochvilla.se

Stefan Lorentzon: 070-583 46 46 eller
stefan@gardochvilla.se 
Tryck: V-TAB, Vimmerby
Distribution: SDR, Svensk Direktreklam
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KLOK-BOK. Filosofiska 
citat, underfundiga 
och kloka plus presen-
tationer av teaterns 
underbara karaktärer 
finns i denna eftertänk-
samma bok kombi-
nerat med bilder från 
föreställningarna. 
En glädjespridare.

"Tilbud" som man säger i Norge. Färgda-
gar på lokala färgaffären. 30 % rabatt om 
du handlar NU! Så projektledaren tar mig i 
kragen och vips är både val av fabrikat och 
kulör vald, bokad och betald. 
 Ytterligare ett beslut som inte riktigt var 
klart var val av panel. Om man nu har färg 
är det ju dumt att inte måla. Så vips hade 
vi beslutat om det med. Tur bara att de inte 
hade allt hemma . . .
 Läxa 2: Planering är guld, handling är 
bättre. 
 Ni som renoverat vet att det är som 
mörkast precis innan gryning. Rivning, 
rivning och åter rivning. Till slut har 
man liksom inget kvar. Det är då det 
vänder. Att bygga upp, att skapa ett 
fungerande garage som kanske om man 
har lite tur möjligtvis får in bilen i. 

vem som helst, när som helst och var som 
helst om en kram. Han spred värme och 
kärlek och teatern jobbar vidare i hans 
anda.
- I Glada Hudik-teatern är vi ständigt 
omgivna av klokhet och eftertänksamma 
funderingar. För att sprida dessa filosofiska 
tankar har vi nu samlat några av dem i 
citatboken Sluta Aldrig Kramas, fortsätter 
Johanna.

Här är några av dem:
”Vilken tur att det är kö så vi hinner 
prata med varandra.”

”Man kan väl inte göra bort sig när 
man är sig själv?”

”När man får en kram 
blir man på glad-humör.”

VARIATION. Glada Hudik-teatern ger plats för olikheter. Alla får vara med och utveckla sina styrkor och vara 
sig själva. Därför finns det både utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare på teatern.

 Läxa 3: För att få uppleva gryning och 
soluppgång måste du genom natten.
 Kämpa Bjarne!

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Emma Svensson

TIBRO

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

Öppet: måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

Fixa fasaden!
Dags att måla om huset 

– men med vad?
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WWW.GRÄV.SE
JOHANSSONS GRÄVTJÄNST I SKARABORG

VI UTFÖR
ENSKILDA AVLOPP    DRÄNERING    SCHAKTNING    GRÄVNING

070-728 10 10

Vi köper stål och metall-
skrot, alltid till högsta 
dagspris!

För mer info:

0501-
75 98 00 

öppettider
Vardagar 
7.00-16.00

 Forsvägen 36, Mariestad  
email:info@severinrecycling.se

”Utställning 
av containers

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

■  Kindfulness är en av säsongens starkare trender och handlar 
om att må bra både på in och utsidan. Verum, som utvecklat 
mejeriprodukter utifrån filosofin att när magen mår bra mår du 
också bra, har hängt på trenden. Och lanserar en egen färg: 
Filgood-färgen. Det är en mjukt grön nyans med ett dämpat stråk 
av svärta och har skapats tillsammans med färgsättaren Yvonne 
Karlsson. Grönt anses ha en positiv koppling till vardagen. Vi 
startar vid grön signal, mår bra av att äta grönt och är en symbol 
för det som är tillåtet, säkert och tryggt. Dessutom är grönt natu-
rens färg. Det gör oss lugna.

FILGOOD. Verums harmoniskt gröna nyans har NCS-koden S 3030-G30Y.

Grön färg 
förstärker din 
känsla av filgood

Fint X  fem

TAVLOR. Hübsch.KUDDE. Hübsch. Åhléns. PALL. Hemtex.NATURMATERIAL. Samtliga produkter tillverkas i 
Kasthalls fabrik i Kinna.

Mattor med inspiration 
från Zenträdgårdar
■  Lara Bohinc, internationellt erkänd 
brittisk designer har skapat en kollektion 
av mattor, väggbonader och kuddar för 
hemmet för Kasthall. Inspirerad av lugnet i 
japanska stenträdgårdar uttrycker mönster 
och material en fängslande upplevelse av 
kontemporär stil, funktion och tradition.
Lara Bohincs konstfulla verk kan beskri-
vas som en blandning av motsägelser: 
Kraftfullt ändå lätt, grafiskt ändå flytande, 
kantigt ändå feminint. Kollektionen består 
av två olika mattor, två väggbonader och 
dekorativa kuddar. Färgpalettens blekdova 
pasteller, jordiga rosttoner och grå nyanser 
hämtas från naturen.

SIDOBORD. 
Ferm Living.

SAMMETSSTOL. 
Madam Stoltz.

enkelt montage med 
jordskruv

nu behöver du inte gräva ned plintar längre! 
Använd jordskruv från borgunda av högsta kvaltiet 

Besök borgunda.se för mer information Försommarform
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Dags att byta ut ?  
- Vi levererar 
  på rulle

Jade Mattan AB 
Ledsjö Kristinebo 1, 533 92 LUNDSBRUNN
Telefon: 0511-541 27  |  Mobil: 070 - 96 89 780 
E-post: info@jademattan.se

www.jademattan.se

Telefon: 0511-541 27    Mobil: 070-693 60 36    info@jademattan.se

Kristinebo Lantbruk AB
potatis & spannmål

JadeMattan
färdig gräsmatta

Allt inom 
gräv och schakt!Tel.0733-81 06 99

Tel.0733-81 06 99

Tel.0733-81 06 99

Jonas Eklind

www.eklinds.com    eklinds.jonas@hotmail.com

Bakficka byxor

Rygg

Hjärt jacka

Rygg varselvästar/svart

Barnbyxor

Kontakta Jonas 
073-3810699BAGA-

diplomerad 
på enskilda 
avlopp.

maj 2019maj 2019

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

info@slatteekedalssolskydd.se

Det är du värd !

Förbered dig inför nästa sommar

Boka ett kostnadsfritt hembesök 

10 % rabatt

Uppge gård och villa vid bokning

Erbjudandet gäller tom 2019-06-30 Monteringskostnader tillkommer

    Markiser, persienner, 
lamell- rull- plissé gardiner
   insektsnät och solfilm

 SOLSKYDD

 www.slatteekedalssolskydd.se

Hellströms Färg AB
Gustav Adolfs gata 53, 541 45 Skövde 
Tel. 0500-412210 
Öppet 9-18, lörd. 9-15, sön. 10-15

Ge din terass en 
vacker silvergrå 
nyans!
Håller upp till 10 år.

Här kan du använda 
ditt cashback card!

Demodagar:
Måndag 27/5 Hjo (utanför Netto)  14.00-18.00
Måndag 10/6  Hjo (utanför Netto)  14.00-18.00
Lördag 15/6  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

   

BOKA GRATIS

 

tomtbesiktning i

 

Tidaholm–Hjo–

 

Tibro–Karlsborg

0505-301 00   •   info@robocare.se   •   www.robocare.se

Hörnebovägen 10, Tibro0504-125 30
Mån-ons, fre 06.30-17.00 

tors 06.30-18.00 
lörd 09.00-13.00 

        
          

    

       
   

     
     

     
     

      
    
    

      
      

    

      

MONTERAT & KLART!

Inkl. portautomatik & �ärrkontroll
FRÅN 11.900:-
Vid giltigt rotavdrag

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT

www.xlbyggtibro.se

Hörnebovägen 10, Tibro0504-125 30
Mån-ons, fre 06.30-17.00 
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FRÅN 11.900:-
Vid giltigt rotavdrag

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT

www.xlbyggtibro.se

Hörnebovägen 10, Tibro0504-125 30
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lörd 09.00-13.00 

        
          

      
   

       
   

     
     

     
     

      
    
    

      
      

  

      

Inkl. portautomatik & �ärrkontroll

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT

Hörnebovägen 10, Tibro0504-125 30
Mån-ons, fre 06.30-17.00 

tors 06.30-18.00 
lörd 09.00-13.00 

        
          

      
   

       
   

          

     
     

     
     

      
    
    

      
      

    

      

MONTERAT & KLART!

Inkl. portautomatik & �ärrkontroll
FRÅN 11.900:-
Vid giltigt rotavdrag

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT

www.xlbyggtibro.se
          

     
     

     
     

      
    
    

      
      

    

      

MONTERAT & KLART!

Inkl. portautomatik & �ärrkontroll
FRÅN 11.900:-
Vid giltigt rotavdrag

BUTIKEN FÖR BÅDE PROFFS OCH KONSUMENT

www.xlbyggtibro.seHörnebovägen 10, Tibro 0504-125 30 
Mån-fre 06.30-17.00, lörd 09.00-13.00  •  www.xlbyggtibro.sePriserna gäller så långt lagret räcker. Reservation mot felskrivningar.

Haga plantjord 40 l
                 125-7-6-X-TRA

Xlnt Trall 28x120

Hitachi Cirkelsåg 
c6ssÄr en mörk och mullrik jord för all slags plantering 

utomhus. Den är lika användbar till träd och buskar 
som rabatter och trädgårdsland.
Plantjorden är kalkad och näringsberikad för att ge en 

Ny kompakt modell med upprättstående ergonomisk 

Integrerad manuell slangrulle, Click&Clean 
tillbehörsystem, 6 m mjuk högtrycksslang. 
            Flera olika munstycken ingår. 
                   Patio cleaner avloppsrensare och 
                                     bilborste medföljer som 
                                                extra tillbehör.

erbjuda.
Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis 

invändigt massivt furugolv och lister.
Noga utvald genom sortering i 

Färre och friskare 
kvistar och utskuret 
från trädets allra bästa 
delar för maximal 
användarvänlighet och 

funktionalitet.
NTR-klass AB sortering 

G4-1 inslag av 2.

Cirkelsåg 1050 W med en 
klingdiameter på 165 mm.
Cirkelsågen har ett sågdjup 
vid 90 gr på 57 mm och vid 
45 gr på 38 mm.

4 st för

100:- 995:-

1450:-

Kampanjpris

1890
/lpm
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GIGANTISK OBELISK. Den stora jordvallen om-
ringade med stora stenar kom till en dag då Inge 
bestämde sig för att skapa ett insynsskydd som 
heter duga. Här har Agneta planterat marktäckare 
som villigt sprider ut sig. 

TExT & FOTO Anita Johansson

Prästbolet – Den anrika 
prästgården i Flistad
För snart 135 år sedan blomstrade Prästbolet i hjärtat av byn Flistad. Här fanns 
även församlingsexpedition och vindsboende åt tjänstefolket. Sedan några 
år tillbaka har gården varsamt renoverats av Inge andersson med familj.

M
ed utsikt över sjön Öst-
en, en av landets mest 
värdefulla fågelsjöar och 
milsvida gröna vidder av 
åkermark, hittar vi den 

gedigna prästgården Prästbolet. Med 
kyrkan mitt i hjärtat av byn och sjön på 
andra sidan dras tankarna till en ren 
och skär” Bullerbykänsla” Här avlöste 
prästerna varandra ända fram till 1936, 
då den sista prästen lämnade gården. 
Sedan dess hade den vilat i händerna på 
en arrendator. Men för 14 år sedan ville 
stiftet avyttra gården med viss tillhöran-
de mark. 
– Det var många här i byn som var in-
tresserade av marken men inte av huset, 
berättar Inge. Tills slut bestämde jag mig 
för att köpa alltihop. Något jag inte hade 
tänkt mig från början. Så arrendatorn fick 
fortsätta att hyra och jag kunde bruka 
marken.
 Inte heller hade Inge någon tanke på att 
bo där själv, just då. Fast under årens 
gång pockade huset på hans uppmärk-
samhet allt mer. Det fanns mycket att 
göra med huset, visste Inge. Men med 
annat boende och arbetet som lantbru-
kare fanns helt enkelt ingen tid över för 
prästgården. Men så en dag bestämde sig 
Inge som bott och arbetat på samma plats 
i stort sett hela sitt i och för att flytta. 
Nu skulle han ta över prästgården och 
dottern ta över hans hus. Så han packade 

HUSETS HJÄRTA. Det finns gott om plats i det plats-
byggda köket. Inge rev väggen mellan köket och 
pigrummet för att skapa större rymd.

ÅTERBRUK. Av gamla vagnshjul kan man göra 
mycket. Varför inte en rejäl takkrona som kan kläs 
efter årstiderna?

TILLSAMMANS. 
Agneta och Inge har 
många gemensamma 
intressen och trivs med 
livet på prästgården i Flistad.

AMERIKANSK VERANDA. Den gigantiska verandan 
utan för köksfönstren ger plats för många. Här 
fanns långt innan prästens blomsterveranda.  

DET GRÖNA HAVET. Hänförande utsikt så långt 
ögat når. Här skiftar landskapet efter årstiderna. 
I bakgrunden skymtar en damm som hyser hund-
ratalet guldfiskar.

www.gardochvilla.se
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och flyttade hela 480 m! Under följande 
8 år renoverade han gården på halvtid.
– Jag började älska huset, säger Inge. 
Det var ljuset som sköljde in i huset via 
de stora och många fönster som finns här. 
De gav en känsla av inte veta om man 
var inne eller ute. Det tillsammans med 
utsikten över de stora gröna vidderna 
utanför, var det som gjorde det.
 När Inge tog över andades det 70-tal 
över hela huset och det skulle nu föränd-
ras. På 40-talet gjordes en omfattande 
renovering då man installerade central-
värme i gården. Då rev man ut många 
av de vackra kakelugnarna som tidigare 
tjänat som värmekälla. Sen dröjde det 
fram till 70-talet då nästa stora renove-
ring gjordes.
 De spända taken revs och fram kom 
vackra trätiljor. Upp sattes passande 
stockar för att skapa harmoni för ögat, då 
rummen är stora och långa.
– I det här huset skulle jag bestämma 
allt. Jag skulle stå för designen och jag 
visste precis hur jag ville ha det. Jag 
jobbade visserligen halvtid i jordbruket 
men all annan ledig tid tillbringade jag 
här. Under vinterhalvåren visste man var 
man kunde hitta mig, skrattar Inge.
 Många var nyfikna på hur det skulle se 
ut i den stora prästgården.
– Jaha, då ska ni gå där inne och sprätta 
med kristallkronor i taket sa någon 

minns Inge. Då bestämde han sig för att 
inredningen skulle bli ”brutal”. Så istäl-
let för kristallkronor blev det egendesig-
nade takkronor av gamla vagnshjul. 
 Sakta men säkert ändrade huset skep-
nad och fick så småningom även ny färg 
på fasaden. Ett arbete som tog tre år att 
få klart. Som inte det vore nog så hittar 
man här också ett rejält lusthus, en dans-
bana och maskinhall som används som 
festhall. En stor veranda i ”amerikansk 
stil” finns också utanför köksfönstren.
– Min grej är att skapa projekt och 
få ordning på dom, säger Inge. Som 

i skogen med spännande människor är 
fantastiskt roligt. Sen har vi funnits med 
under kulturdagarna kring sjön Östen, 
under 8 år. Ett fantastiskt evenemang där 
vi öppnar upp för allmänheten, summe-
rar Agneta och Inge.

Gård&Villa  

mjölkbonde under trettio år är jag van att 
arbeta hårt. Jag gillar att göra allt själv.
 Men det kan bli för mycket av hårt 
arbete så under läkarens inrådan att 
även göra annat och för motionens skull, 
började Inge att dansa. Under en av 
Inges många dansrundor korsades hans 
väg av en blond skönhet från Uddevalla. 
Tycke uppstod och Agneta bytte kusten 
mot den skaraborgska myllan.
– De stora gröna vidderna blev mitt hav, 
säger Agneta. Jag trivs gott här och har 
inte långt för att hälsa på i Bohuslän 
emellanåt. Jag älskar att arbeta i den 
stora trädgården. Den kan aldrig bli tipp 
topp för att den är så stor men det gör 
inget. Då skulle vi behöva en trädgårds-
mästare på halvtid.
Att paret trivs ihop går inte att ta miste 
på. De gör mycket tillsammans förut-
om dansen som också innebär motion. 
Skogsarbete med fällning och rensning 
av sly till flisning ägnar de sig åt under 
vintertid.  Men vad gör man då när man 
vill göra något annat än att arbeta?
– Musik är vårt stora gemensamma 
intresse. Det är det roligaste vi vet! Vi 
tar gärna husbilen och åker iväg. Vi 
gillar mindre platser där inga campingar 
finns. En gammal dansbana någonstans 

LJUSKYRKA. De många och stora fönstren bjuder 
på ett enormt ljusinsläpp i den stora prästsalen. 
Man kan nästan förnimma de historiska vingslagen.

STILFULLT. Agneta 
och Inge har smak-
fullt valt inredning 

som passar ihop med 
gamla prästgården. >>
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Hela detta uppslag är en annonsi fokus

Det finns knappast något mer svenskt än landskapet vid vackra Vallevägen i Timmersdala. 
och här - i en rödmålad lada - har Carl-Johan Lindholm gjort något ovanligt. 
Han har byggt en köksutställning med en hantverkskänsla så genuin att du upplever den i varje detalj.

I Lindhomes köksutställning är det gedigna bjälkar i taket

Lindhome kitchen & interior 
står det på skylten utanför dör-
ren och när du stiger in är det 
ingen vanlig lada du besöker.
– Nej många besökare blir helt 

tysta, nästan lite överväldiga av över-
raskningen de bjuds på i de 166 kvadrat-
metrarna köksutställning i ladan, säger 
Carl-Johan leende. Nyligen när vi hade 
arkitekter på besök uttryckte en av dem 
att allt var ”oerhört välgjort”. 
   Någon annan kanske skulle kalla det 
översnickrat men det tycker inte 
Carl-Johan.
- Köken i köksutställningen kommer från 
Lidhults kök just för att de har en unik 
kvalitet och jag klarar inte av att jobba 
mindre noggrant.
   Han är möbelsnickare i grunden. Redan 
som 15-åring renoverade han hus på 
bondgården hemma. Fortsatte den banan, 
blev prisad i möbelsnickeri för sitt gesäll-
prov och gjorde så småningom karriär i 
köksbranschen inom ett premiummärke. 
Och en känsla för form har han alltid haft.
– Kombinationen gör att jag är lös-
ningsorienterad. Jag får snabbt en bild 
i huvudet hur man snyggt kan lösa de 
frågeställningar som dyker upp när det 
gäller kök och renoveringar. Det finns 
naturligt i mig.
   Och visst dyker det upp frågeställningar. 
Som i den på -80- talet sönderrenoverade 

TIDLÖS DESIGN. – Vi på Lindhome kök har en 
kärlek till tidlös design som lever med huset. 
Till det svenskt gedigna, till hantverket i alla led, 
till massivt trä och till noggrannhet, säger Sara 
Svartvik, Carl-Johan Lindholm och Emil Bladh.

”15% lägre pris än 

jämförbara kvalitetskök 

på marknaden”

Om Lindhome kitchen & interior 
• Svenska måttanpassande kök med 
  gedigen kvalitet
• Hantverk i alla moment
• Massiva material
• Både klassisk och modern design
• Skarvlöst med platsbyggd känsla
• Handmålat eller sprutmålat

ÖVERRASKNING. Köksutställningen på Lindhome 
kitchen & interior är mer än bara en köksutställ-
ning. Det är en upplevelse av hela gårdsmiljön.

KUNDFOKUS. ”Har du en köksidé tar vi hand om den och 
vidareutvecklar den om du vill. Vet du inte riktigt vad du vill 
ha så börjar vi från ruta ett och bollar idéer tillsammans”.

lägenheten i stan från 1800-talet som ge-
nom Lindhome kitchen & interior återfick 
sin gamla själ med platsbyggd känsla och 
ramluckor i massivt trä i kök och garde-
rober.
– Följer man bostadens arkitektur blir 
aldrig köket omodernt, säger han. Köket 
byggs för generationer och med Lidhults 
gedigna kvalitet på stommar, massiva 
luckor och lådor håller det också materi-
almässigt.   
   Lidhultsköken tillverkas i Småland. I ett 
större snickeri bestående av hantverks-
kunniga människor som har trä i själen.
– Det är ett familjärt svenskt företag som 
har över 70-års erfarenhet av att tillverka 
kök. För mig var det självklart att välja 

dem som leverantör. De är unika med sin 
kvalitet rakt igenom. Titta bara på stom-
marna där de är ensamma om sin massiva 
hållbara framkantslösning på 20x20 mm där 
andra håller max 1 mm.   
   Men det är inte bara i material och tillverk-
ning som Lidhults kök är speciella.
– Det finns en bredd på deras köksdesign 
samtidigt som allt kan anpassas till de mått 
som blir bäst i varje kunds kök. Som i fun-
kishuset vi nyligen byggde i en lite stramare 
köksstil med släta luckor, läderlindade hand-
tag och en rostfri bänkskiva på nästan sex 
meter. Där behövdes flera justeringar göras.
   Carl-Johan står bakom varje montering av 
köken från Lindhome kitchen & interior.
– Vi samarbetar med lokala hantverkare och 
använder lokalt material så långt det bara 
går. I köksutställningen ligger exempelvis ett 
kalkstensgolv från Thorsbergs stenhuggeri på 
Kinnekulle.
   Det är också Carl-Johan man möter i köks-
utställningen tillsammans med Sara Svartvik 
och Emil Bladh. 
– Sara har renoverat flera kök själv och kan 
både det byggtekniska och har en fin känsla 
för inredning, färg och form.  Emil har lång 
erfarenhet av försäljning av tekniska pro-
dukter men har nu valt att arbeta i köks-
branschen.
Sen finns det ytterligare en överraskning i 
ladan. Den handlar om sviten. Alltså den 
snyggt inredda och mycket inspirerande 
lägenheten med kök och vardagsrum i öppen 
planlösning, med sovrummet i mörkblått och 
med badrummet stilrent och fräscht. Plus alla 
snygga inredningsdetaljer därtill. Som bara 
måste ses i verkligheten.
– Välkommen att besöka oss på Lindhome 
kitchen & interior i Timmersdala, avslutar 
Carl-Johan Lindholm.

Lindholms 
Lada
• Festlokal 
  i två plan 
  med plats 
  för 149 personer.
• Pop-up-café
Håll utkik om tider på 
sociala medier #Lindholms 
Lada. Fo
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I hjärtat av Skaraborg, ca 20 minuter från Skövde, Mariestad och Skara.
Adress: Timmersdala Backgården  |  Telefon: 0708-131907

www.lindhome.nu
Instagram: Lindhome.nu #lindhome

Facebook: Lindhome
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Gör så här när träd-
gårdsläget känns hopplöst

Hur har du det på tomten? Stenigt, sumpigt eller kanske skogsskuggigt. ge inte upp menar trädgårdsjournalisten 
Dan rosenholm. Det går att skapa trädgårdsro i de mest hopplösa lägen. Här är några av hans tips.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Dan Rosenholm

U
tgå från platsen, väderförhål-
landen, vegetation och hitta 
växterna som passar just din 
trädgård.
- Man ska inte följa sina im-

pulser och inte göra det man först känner 
för, skriver Dan Rosenholm, i sin nya bok 
”Trädgård för hopplösa lägen”. Det är 
anpassning som gäller.
   Så bevara hellre rabatterna än riv upp 
dem, låt bli att kapa ner äppelträdet och låt 
buskarna stå kvar. 
- Bygg inte heller uteplatser och gångar 
som du snart ångrar. Ta det lugnt och vänta 
minst ett år med mer radikala åtgärder.
   Och medan du väntar: studera din 
trädgård. Är det torrt eller sumpigt? Var 

FÄRSKA KRYDDOR. Det är lätt att odla mängder av koriander basilika, koriander, persilja och dill hydropo-
niskt. Här i koriander ett passivsystem.

Dans 10 budord för hopplösa lägen
•  Acceptera begränsningar, följ inga impulser
•  Bevara det du har
•  Studera platsen, känn in och handla sen
•  Promenera i grannskapet
•  Grannen har rätt, inte skribenter
•  Välj vilt, härma naturen
•  Träd och buskar, löser trädgårdsproblem
•  Jorden måste passa växterna
•  Dränering är nyckeln, genomsläpplig jord
•  Tänk nytt

lyser solen? Hur är jorden – bra, dålig, 
obefintlig? 
- Promenera i grannskapet, menar Dan. 
Ett bättre sätt att planera trädgård finns 
knappast. Vilka växter trivs i trakterna du 
bor? Och hittar du en trädgård som är bara 
så fin, kontakta ägaren och fråga om hur 
skapandet gått till.
   Inspireras också av det vilda i omgiv-
ningen. Exakt samma växter för trädgårds-
bruk kanske inte finns, men möjligen deras 
släktingar. 
- Träd och buskar, lämpligt utvalda,  löser 
många trädgårdsproblem. Dessutom är de 
mer eller mindre underhållsfria och kan 
lämnas åt sitt öde under semestern.
   Många träd, buskar och klassiskt 

<< INTE HOPPLÖST. Det är platsen du ska utgå från 
när du utvecklar din trädgård. Låt naturen sätta 
villkoren och anpassa trädgårdsarbetet 
efter förutsättningarna.
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blommande perenner nöjer sig med vanlig 
trädgårdsjord.
- Dränering är nyckeln till att växter trivs, 
att jorden är genomsläpplig och luftig. Inte 
minst viktigt i ett kallt klimat. Men det är 
inte främst kylan som dödar utan sen tjäle 
på våren och långsam kvävning i sura jor-
dar. Att odla i sand och gödsla med klippt 
gräs eller liknande kan vara lösningen, 
avslutar Dan Rosenholm.

”Allt i en trädgård 

handlar inte bara om 

växter”

PÅ BERGET. Hinkar, tvättbaljor, krukor, grytor, kor-
gar med pelargoner , petunior, fuchsior, femtunga, 
blomstertobak, afrikas blå lilja och jätteverbena.

SKOGSTRÄDGÅRD. Trädgård på skogsklädd kulle. Växterna planterades i gropar efter uppbända grenar och 
var det för kompakt fick det bli en annan plats.

ÖVERALLT. 
För dig som nästan gett upp: 
Trädgårdshandbok för hopplösa lägen.

ROSENPLISTER. Torktålig växt som blev marktäckare i mörkt läge mellan byggnad och stora hus. - Fräscht 
så det förslår med tanke på läget, menar Dan.

HÄRMA NATUREN. Vildväxande fackelblomster 
finns i sorter som passar trädgård.
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Vi skapar bättre 
villkor för villa-
ägandet!

Hyr släp-
kärra gratis!
För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Fördelarna 
är stora

Sockerbruksgatan 13 
Telefon 0510-29898
E-post info@shmarin.se

LidköpingS Skog & Trädgård
öppETTidEr
Vardagar 7-18
 Lördag 10-13

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

UPPTÄCK 
X-LINE

Husqvarna Automower®  
315X 23.900:- / 430X 29.900:- / 450X 41.900:-

Funktionerna i X-Line Automower®-sortimentet 
från Husqvarna tar robotgräsklippning till nästa 
nivå. Med sin X-Line-design ser gräsklipparen 
lika bra ut som din gräsmatta!
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Varmt välkomna!
Sventorp Rävstorp 5, Skövde • Telefon: 0500-42 50 40 
Besök vår hemsida för mer information: fribergsfritid.se

Just nu har vi fina 
erbjudanden på våra
barnkammarvagnar, 
besök vår hemsida 

för mer info.

KAMPANJPRIS FRÅN

239.900.-
KNAUS SPORTKAMPANJ
460 EU och 540 FDK. Två väldesignade planlösningar till priser som inte går 
att motstå. Enkelsängar eller barnkammare med våningssängar? Du väljer!

 

 

 

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

Var med och dela du också, men se till att välja 
rätt produkter!

Vi som lokal installatör ser till att din anläggning 
fungerar och med Svenska Windons sol- 
celler, anpassade för nordiskt klimat får  
du en produkt som håller måttet.

vilket är unikt och ger mer energi per år än
motsvarande solceller av annat fabrikat.
Just nu söker vi tak i söderläge . . .

Vi hjälper dig hela vägen med ansökningar,
montering och driftsättning.
En solcellsanläggning genererar ungefär 8-9% 
ränta årligen på det du investerar, helt oslagbart!

736 miljoner
i solcellsstöd för 2019

Välkommen för mer info eller din förfrågan på

www.solkjelle.se
eller ring Kjell 0761-727389

Kjells Elektronik & Digital-TV Center AB
Järnvägsgatan 25, Mullsjö

Solcellerna har etsat, självrengörande glas
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När Moa Wätte och Markus Nyberg byggde sitt lågenergihus i 
kallfors Norra för fyra år sedan fanns där bara några enstaka hus. 

Numera är området bebyggt med ett 60-tal nybyggda villor.

TExT Marie Pallhed  |  FOTO Lotta Silfverbrand

B
eläget på kullen ligger Moas 
och Markus hus. Det är ritat av 
Markus.  
– Huset är lite ladulikt, säger 
Moa. 

 Vilket inte riktigt stämmer men ändå gör 
det. Åtminstone utifrån sett på grund av 
formen. Men sen tar alla jämförelser stopp. 
Huset är en fin blandning av svensk histo-
ria, naturmaterial och modern arkitektur. 
– Vi jobbar med att bygga hus både 
Markus och jag, fortsätter Moa. Markus är 
delägare i Husföretaget Sjöberg & Ther-
mé och jobbar som snickare. Jag sköter 
ekonomi och avtal plus går in ibland som 
projektansvarig. Och när vi skulle bygga 
efter hur vi vill ha det blev experimentlus-
tan extra stor.
 Så de testade nya lösningar. Som den 
alldeles extra breda hallen med plats för 
många att göra entré samtidigt. Också med 
barnvagn.
– Vi byggde för familjens behov. 2014 var 
Kazper 3 år och Alfred låg i magen. Och 
även om vi inte visste om Nora som nu 
är 3 år, fanns hon ändå med någonstans i 
planeringen.
 Planlösningen är perfekt för familjen. Kök 

SMÅBARNSTID. – Barnen är centrala i våra liv och livet kretsar kring dem några år nu, säger Moa Wätte.

”Vi är mer hemmatrygga än äventyrliga”

VIKTIGT. – Mina hästar är min avkoppling. Rider ett 
par gånger i veckan och prioriterar den tiden.

Moa Wätte 
Ålder: 33 år.
Familj: Markus, Kazper 8, Alfred 5, Nora 3.
Bor: I ett Egenritat lågenergihus, 175 kvm. 
Jobb: Projektansvarig på Sjöberg & Thermé.
Livsstil: Barnen i fokus. Arbetet med att 
bygga och förverkliga andras drömhus.
Inredningstänk: Gillar minimalistiskt med 
raka enkla val och basfärger. Men också 
boheminslag med 50-tal som bryter av. 
Drömmer om: Bygga ett hus till. 
På landet. Med hästar.

HÄNDIGT. De mattsvarta köksluckorna har Markus 
snickrat av valcromat-skiva. – Stommarna kommer 
från stora varuhuset men vi hade inte budget för att 
köpa specialgjorda luckor. Så Markus fixade egna.

och vardagsrummets öppna planlösning är 
på hela 72 kvadratmeter.
– Här hänger vi jämt. Köksön är 5 meter 
lång och är en av favoritplatserna. Själv-
klart för matlagning men också för jobb 
eller att bara samlas kring. 
 En bit längre bort i vardagsrumsdelen 
hoppar Nora gärna i den vita soffan. Moa 
skrattar.
– Vitt kanske inte är helt optimalt för en 
trebarnsfamilj, men barn måste få plats att 
vara barn även i ett nybyggt hus.
 Hon fäster sig alltså inte särskilt vid någon 
fläck eller utspridda leksaker.

– Så får det bli i ett hus med öppen plan-
lösning. Även om barnen har sina rum, ett 
allrum och eget badrum i husets ena del. 
Medan Moa och Markus har sitt sovrum 
och badrum i den andra.
 Genomgående är det betonggolv i huset 
och betongkänslan följer med i bänkskivor 
i kök och badrum. Kombinerad med vitmå-
lad panel av råspont och livligt gipsputsade 
väggar med en grov struktur.
– Materialvalen är genomgående lite grövre 
men mjukas upp av träinslag i möbler, som 
den platsbyggda bänken i ask och gröna 
växter.   
 Lågenergihuset samt garage på 175+60 
kvm har en energiåtgång för uppvärmning 
på mellan 5000 och 6000 kWh/år. Det att 
jämföra med en ”Standard hus” som med 
hushållsel och värmeförbrukning brukar 
ligga kring 20000 – 25000 kWh/år.
– Väggarna är 53 cm tjocka och det ligger 
60 cm isolering i taket. 
Moa är uppväxt i området och valet att
bygga hus här var inte svårt.
– Jag är uppväxt här, Markus flyttade hit i 
tonåren och många familjemedlemmar bor 
nära. Det är lätt att fortsätta att trivas här.   

RYMD. Upp till tak är det 4,5 meter genomgående i hela huset. Och de stora fönstren ger maximalt ljusin-
släpp och känslan av att vara ute fast man är inomhus. – Ibland glömmer man nästan att gå ut.

NORAS FAVVO. – Nora älskar att bada och är hon arg 
eller har tråkigt kan man alltid föreslå ett bad och 
hon är genast med på det. Med mycket glatt humör.

EGENRITAT. Huset är planerat och byggt efter 
familjens behov. – Vi testade lite nya lösningar när 
vi byggde hus åt oss själva. Den breda hallen blev 
extra lyckad, säger Moa Wätte och Markus Nyberg.

PRINT PÅ DUK. – Vi ville ha in lite färg i huset. Är 
egentligen inte så konstintresserade men gillade 
denna som inte är plottrig. Fungerar nu också som 
ljudabsorbent med frigolit fastsatt på baksidan.

ÖVERRASKNING. – Stilen här hemma blev lite mer 
bohemisk än vi först tänkt. Och vi trivs med det. 
Tror det är bra att ta ett steg tillbaka när man är i en 
byggprocess. Det är många val som ska göras.

VUxENBADRUM. Husets planlösning har en barn-
del med badrum och en vuxendel med ett större 
eget badrum. – Bänkskivan med två tvättställ är 
gjuten i betong, kommod från Ikea med låd-
fronter i bygg-plywood.

Yrkesfolkets egenbyggda 
experimenthus

SLITET ÄR OK. 
- Spenderar inte mycket 

på saker. Det har vi inte råd till. 
Fäster mig inte heller vid dem.  De kommer 

och går och det känns naturligt.
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HTH KÖKSFORUM SKÖVDE
Södra Metallvägen 2, Stallsiken • Tel. 0500-48 58 44 • hth.se

Välkomna till HTH kök i Skövde.
Vi är här för att förverkliga dina köksdrömmar. Oavsett om du vill få köket i platta paket och skruva själv
eller om vi tar hand om hela processen, så har vi en lösning och ett pris som passar dig.

Just nu så erbjuder vi 36 månders räntefri avbetalning.

Nyheten New York berättar historien om ett rum som är präglat av råa
och rustika inslag med ett överordnat tema av transparens. Här kan du skapa 

ett äkta storstadskök med stålbänkskivor, autentiska vitrinskåp och öppna 
hyllor. En massiv stålbänkskiva är pricken över i för den industriella looken, 

eftersom den ger en röd tråd med de andra svarta metallramarna. 

FÖRÄLSKAD

SPARA
30%

PÅ VITVAROR

Hyr maskiner och verktyg för hem och trädgård.
Boka enkelt på nätet eller ring oss gärna!

Tel 0760-518242  |  www.hyrfix.se

• Vi har flyttat från Skaragatan 
   till Traversgatan 17 
   (samma gata som nya Lidéns Handelsträdgård)

• Vi har upp till 20% 
   rabatt på markiser

Telefonnummer:
0510-50150  • 0500-459800  •  0501-78700

0515-694600  •  0511-17611  •  0512-790700
www.solskyddat.se   

Boka hembesök

BYT IN DIN GAMLA ÅKGRÄSKLIPPARE MOT EN NY HUSQVARNA IDAG!

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
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TExT OCH FOTO Ulf C Nilsson

biltokiga morbröder ”smittade” Lennart andersson med sitt intresse. 
För hans del utvecklades detta till att klura på tekniska lösningar - och förverkliga dem. 
resultatet är en växande samling egna Hot rod-bilar - givetvis i full skala och körbara.

MAxAT. Allt i garaget är inte hembyggen. Prowlern är ett resultat av att konstruktörerna hos Chrysler fick 
fria händer. Det är så här bilbyggare vill att det ska se ut - egentligen.

Lennart har byggt sin Hot Rod-samling själv

HELT NY. – Det ska se gammalt ut, men med ny teknik, är Lennarts filosofi när han bygger. 
Denna Ford Coupé -40 är egentligen ny rakt igenom och tog tre år att bygga.

MÅLINRIKTAT. Pontiac hör inte till 
vanligheterna i Hot Rod-utförande, 
men Lennart visste vad han ville göra.
– Visst är det perfekta proportioner? 
Karossen är original, men trästommen 
var riktigt dålig, så jag svetsade nya 
profiler istället, berättar Lennart.

korränder kompletterar bilden. Kofångarna 
kommer från en Ford Crown Victoria och 
har justerats i längd för att smälta in i ka-
rossen. Och, givetvis, finns det backsensor 
eftersom bakåtsikten i dessa gamla Fordar 
var milt sagt begränsad.
 Första bygget har Lennart inte kvar. Det 
var svägerskans Honda Civic som efter 
närkontakt med en älg inte var sig lik.
– Jag gjorde om fronten helt till en integre-
rad variant - ungefär som modellen faktiskt 
blev senare.

I 
en rymlig fd verkstad i Hjo har 
Lennart nu gott om utrymme för sin 
hobby. Sedan han blev pensionär har 
intresset fått mer tid. Just nu lägger 
han sista handen vid årets nyhet - en 

”Forvette”. Basen är en Ford Coupé från 
1940, men det mesta inuti är Corvette, 
därav namnet.
– När jag köpte den var den en risig origi-
nalbil, berättar han.
Sedan dess har den genomgått en total 
förvandling och fram träder en fullt modern 
bil med det vackra linjespelet från 1940 
taget till en ny nivå.
– Corvette C5 är ju mycket bredare, så att 
få plats med den helt nya drivlinan, en 
Corvette LS1 V8, och fälgar från samma 
bilmodell så har jag fått bredda skärmarna 
ordentligt.
 För bra viktfördelning sitter förstås 
växellådan i bak, men det krävde förlängt 
kardanrör för att passa in i Forden. Inred-
ningen är specialgjord i Corvette-snitt och 
bilen är faktiskt fyrsitsig om man ser efter 
noga.
– Så att barnbarnen får plats!
 Antracitgrå matt metallic med orange de-

LÄCKERT. Ford Roadster -32 är en klassiker i Hot 
Rod-kretsar och bitarna som behövs tillverkas än 
idag. Hopskruvat kan det bli så här aptitligt.

Första riktiga Hot Rod-bygget var en udda 
fågel i dessa sammanhang, nämligen en 
Pontiac från 1930 som han köpte 1984.
– De hade ju trästomme och när jag börja-
de demontera den föll den isär helt. Därför 
gjorde jag en ny stomme i stål.
 Sedan följde Jaguar-axlar, stolar från 
Porsche, en Cheva 350 TPI-motor som på 
senare år blivit kompressormatad och… ja, 
det blev egentligen en helt ny bil. Den tog 
nio år att bygga klar.
– För då jobbade jag fortfarande heltid i 
mitt företag.
 När företaget var sålt unnade han sig 
en Hot Rod-klassiker i form av en Ford 
Roadster -32.
– En sats med helt nytillverkade delar som 
jag köpte från USA. När min fru undrade 
vad den skulle kosta svarade jag 12 000 
och då var det okej.
 Han utelämnade bara en detalj - att sum-
man var US-dollar… Hur som helst blev 
den en vit skönhet där svärmorsluckan i 
bak istället har blivit bagagelucka. Därmed 
kunde förarstolen placeras bekvämt längre 
bak än annars. Motorn här blev en Chevro-
let 350 LT.
 Ännu ett projekt i samlingen är en läckert 
röd Ford Thunderbird, givetvis den klassis-
ka från 1955. Modellen blev ökänd för sin 
dåliga originalmotor, men den är inte med 
längre här.
– Men den fick förstås en Ford-motor. 
Någon måtta får det vara. Det är en 5-liters 
V8 hämtad från en Lincoln. Sedan har jag 
gjort om inredningen och instrumentering-
en.
T-birden samsas om utrymmet med en 
ännu så länge orörd skapelse. Närmare 
bestämt en Plymouth Prowler. Den model-
len rullade ju ut ur Chryslerfabriken som 
fullfjädrad Hot Rod från början. Samligen 
rundas av med en Morgan, också den i 
originalskick. Trots den läckra vagnparken 
blir det inte speciellt mycket cruisande.
– Nej, det roliga är ju att konstruera och 
komma på lösningar! Det är kreativt och 
bra för huvudet. Ska man ut och åka 
så ska man ha ett mål.

TÄNKVÄRT. Lennart Andersson i Hjo gillar att 
konstruera och klura på olika lösningar. – Det är 
kreativt och bra för huvudet, poängterar han.

OVANLIGT. Indian-
hövdingen Pontiac 

pryder kylaren på 
denna ovanliga 

Hot Rod.
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Öppettider: Vardagar 9-18  Lördagar 9-15 Söndagar 10-14

Vi har en uppsjö av fontäner & allt 
ni behöver till er trädgårdsdamm!

Kom & 
se vårt 
Bonzai-
landskap

www.molltorp.com

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

Besök vår webbshop 
www.batterilagret.se

Hos oss handlar du fraktfritt!
( gäller alla artiklar undantaget start/förbrukningsbatterier som levereras frakt-

fritt vid order över 3000 kronor)

24 90
Nytt 
lägre 
pris!

120W solcellspanel, 
90Ah Varta Dual Purpose proffessional batteri
10A Epever Tracer, MPPT regulator. 
(gäller endast fysisk butik)

Solcellspaket Husbil/husvagn

3995kr
Mariestadsvägen 98, Tel:0500-48 33 00 
Öppettider: Vard. 9-17, Lörd. 10-13 
www.batterilagret.se
Gäller t.o.m 10/6-2019 (eller så länge lagret räcker.
 Med reservation för feltryck.

Deka 1131PMF är ett amerikanskt prestandda-
batteri som passar utmärkt till traktorer, skogs 
och jordbruksmaskiner. Vibrationståligt och 
med låg självurladdning.
330*171*241 mm
Starteffekt 
950 Aen.

”Made in USA”

Nytt batteri till trädgårdstraktorn, robotklipparen eller grästrimmern? Vi har batteriet!

Bosch, 
Yuasa 
12N24 
599kr Automover 18V 

litium, 2,5Ah, 799kr
Worx robotgräsklippare
28V,Li-ion 799kt

Automower 18V 
Ni-Mh, 3Ah, 699kr

Automover 18V 
litium, 5,2Ah, 849kr

75Ah fritid
Det klassiska husvagns-
batteriet från Bosch!
Ord.pris 1095kr

Powersportbatterier
Vi erbjuder startbatterier för Mc, fyrhjulingar, vatterskooter, mopeder m.m
Litium • AGM • Traditionella
Premiumbatterier från: Deka, Bosch, Varta, Shido m.fl.

Hörselbatterier
Vi pressar priset på Sonys senaste generationens hörselceller!
Helt kvicksilverfria. Europatillverkade 
batterier av premiumkvalité nu till ett 
fantastiskt bra pris! 

Storlek: 10, 13, 312, 675.  
6st batterier\karta.

105Ah start   

Ctek MXS 5.0 är en helt automatisk 12 V 
batteriladdare som har åtta laddningssteg. 
Laddar bil, båt, husvagn, mc, moped m.m
5 års garanti

749kr5A laddare

2245kr

799kr

Vi utför allt inom snickeri 
och inredning och hjälper 

dig hela vägen! 
kök och bad  •  fönster och dörrar  •  tak och fasad

Erikssons Snickeri & Inredning AB
Skövdevägen 44, Skultorp

tel. 0500-41 50 00  |  mob. 0705- 62 56 40
mail. lasse@lidensberg.se

www. mobalpakökskövde.se

KÖK & BAD 

Några av våra 
leverantörer!
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INREDNINGSHUSET
RÄNTEFRI

AVBETALNING!

INREDNINGSHUSET
RÄNTEFRI

AVBETALNING!

KAPLANSGAtAN 32, MARIESJÖ SKÖVDE
tEL. 0500-41 19 00
WWW.A-MOBLER.SE

ÖPPEttIDER
MÅ-FR 10-19, LÖ 10-16, SÖ 11-16


