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Träffa 
Skaraborgs lokala 
hemma-fixar-proffs
Erbjudanden och 

tävlingar!
Köp biljett nu!
Gård & Villa-
mässan 
Ticketmaster.se. 
Next Skövde.
Turistcenter.

Förköp: 70: -
Vid entrén under mässdagen: 100: -
begränsat antal biljetter.



gammalt skulle mötas, vilken väggfärg som 
skulle passa och många Blocket-annonser 
senare så är jag väldigt nöjd med mix-
en. Jag hoppas att lägenheten kan bli ett 
inspirerande exempel på hur modernt och 
återbruk kan blandas på ett lekfullt sätt.
 Riksbyggen bygger området Brf Cykel-
verkstaden i Täby Park enligt kraven för 
Miljöbyggnad Silver med laddstolpar, 
bilpool, gröna tak och odlingslådor och vill 
uppmuntra till att tänka hållbart både i det 
lilla och stora.
 Och tanken att inspirera till hållbarhet 
finns också på Skaraborgs lokala bomässa: 
Gård & Villa- mässan. Ett flertal utställare 
som har secondhand-sortiment kommer att 
medverka.
– Hållbarhet och återbruk är lika viktigt 
som kul. Det är väldigt många idag som 
inreder sina hem med en mix av nytt och 
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Postadress: gård & Villa, 
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Layout och grafisk form: 
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Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

E
fter 18 månader med pande-
mi öppnar Sverige upp. Pan-
demin är över. Myndigheten 
har blåst faran över.

  Så vad händer nu? Är det som van-
ligt och vad innebär vanligt? Jag vet 
inte hur det är med dig, men jag är en 
vanemänniska. Jag gillar att göra saker 
på ett visst sätt. Inte så att jag håller på 
traditionella traditioner utan mera att det 
är tradition att göra vissa saker och gärna 
i en viss ordning.
Det är heller inte så att jag inte kan änd-
ra mig. Det kan jag. Även om det kanske 
inte sker så ofta. Exempelvis så har jag 
ätit samma frukost, 2 ägg och kaffe, i 
säkert fem år. Men innan dess så åt jag 
samma macka och kaffe minst lika länge.

Digitalt slår aldrig 
det fysiska mötet

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
nettan@gardochvilla.se

anita Johansson: 0733-10 25 20
anita@gardochvilla.se

Tryck: V-Tab, Vimmerby
Distribution: SDr, Svensk Direktreklam
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Så vad är vanligt? Det vi vanligtvis gör 
är en definition. Att jobba hemma har för 
många blivit just det vanliga. Att då gå 
till kontoret igen känns ovanligt. Att bli 
tvingad kanske direkt otrevligt.
Kanske är det inte så märkligt att 23% 
enligt en undersökning menar att de 
kommer säga upp sig om arbetsgivaren 
tvingar in dem till kontoret. I samma 
undersökning vill över 70% behålla 
flexibiliteten. Att kunna jobba hemma 
när man vill.
Kanske är det just friheten som är 
nyckeln. Att vi blir lyckligare när vi har 
möjligheten. Möjligheten att välja. Möj-
ligheten att göra de saker som man under 
pandemin inte kunnat. Att gå på teater, 
bio och mässor.
 För de som är vaccinerade finns nu i 

stort sett samma möjligheter som före 
pandemin.
Själv ser jag fram emot att kunna fortsät-
ta träffas digitalt när det passar, även om 
det aldrig slår det fysiska mötet. 
Hoppas vi ses på Gård & Villa-mässan!

Hållbart, personligt och färgstarkt – så inredde Linnéa 
Salmén en visningslägenhet för Riksbyggen. Loppisfynd, 
kända designklassiker och originella hantverk fick utmana 
hur nytt och gammalt kan mötas på bästa sätt.

O
ch att inreda på detta sätt 
öppnar verkligen upp möjlig-
heterna att få hemmet riktigt 
personligt. Också i en helt 
nybyggd bostad, som exem-

pelvis den som Linnéa Salmén inredde 
åt Riksbyggen för att uppmuntra fler till 
återbruk och cirkulär inredning.
– Att inreda med second hand är alltid 
något jag strävar efter, både i jobbet och 
hemma. Men att komma till en tom och 
nyproducerad lägenhet för att göra samma 
sak var en ny erfarenhet för mig, säger 
Linnéa Salmén som är inredningsstylist.
 Linnéa fria händer av Riksbyggen att sätta 
sin personliga touch med hjälp av färg 
och möbler. Utmaningen var att ingen ny 
massproducerad inredning fick användas. 
Linnéa igen:
- Efter mycket tankar kring hur nytt och 

gammalt och det vill vi självklart uppmunt-
ra på det sätt vi kan, säger Uno Hufvudsson 
mässansvarig på Gård & Villa och fortsät-
ter:
– Det finns också plats för fler som vill vara 
med. Hör av dig om du är intresserad av att 
sälja återbrukat och ha ett Loppisbord på 
mässan.
 Gård & Villa-mässan äger rum på Billinge-
hov i Skövde den 23 och 24 oktober. 

Skövdes starkaste köksteam

”Vi ritar köket
som uppfyller

dina drömmar och
matchar din budget”.

HTH Köksforum Skövde
Södra Metallvägen 2 • Tel. 0500 48 58 44 • hth.se

DESIGN
NYHET

Uno Hufvudsson
ansvarig utgivare
uno@gardochvilla.se

UTaN NYTILLVErkaT. Linnéa 
Salmén fick fria händer att 
sätta sin personliga touch 

med hjälp av färg 
och möbler. 

PErSoNLIgT. Inredningen är ett 
inspirerande exempel på hur modernt 

och återbruk kan blandas på ett lekfullt sätt.

Second hand i första 
hand i nybyggt

NYTT & VINTagE. Möbler och prylar som annars kanske hade hamnat på tippen 
får i den nybyggda bostaden ett förlängt liv.
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Köp biljett nu!
Gård & Villa-
mässan 
23-24 oktober 
Skövde
Ticketmaster.se. 
Next Skövde.
Turistcenter.
Förköp: 70: -
Vid entrén under mässdagen: 100: -
begränsat antal biljetter.
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EM HOME Lidköping  Framnäsvägen 1 (Framnäs Köpcentrum)
Mån-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16 emhome.se

Fri hemkörning inom Lidköpings kommun.
Visby Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. bädd-
madrass Exclusive (ord. 37 110:-) Nu 25 995:-

SÄNGVECKOR I LIDKÖPING
Hemleverans All Inclusive på köpet!

Hemlevererat av oss • Avemballerat & monterat 
Inburet & uppställt på plats • Gamla sängar i retur

Massor av kampanjer, spara upp till 50% i butik!  

*Begränsat antal!

Våra sängexperter 
är laddade för att 
hjälpa dig till den 
perfekta sängen!

JUST NU UPP TILL

50% RABATT
Gäller endast i butiken. Reservation för slutförsäljning.

OBS!
Gäller t.o.m. 
17 oktober 

2021

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

Gård&Villa  

COLORAMA TIBRO Norra vägen 7A, TIBRO | Tel. 0504-102 58 
Öppet: Mån–fre 07–18 • Lör: 10–13

Finska spabad utan 
avkall på kvalitet! Pool 

och SPa 
lika härligt 
året runt!

Säkra ditt ute-
Spa till jul! 
Boka redan nu och få
leverans under december

59.000:-
ÖPPETTIDER 

mån-fre 10-18  |  lunch 12-13  |  lör 10-14

Beställ bilder på www.fotocenter.se

välkommen in och handla i våran butik! få hjälp och goda råd på köpet!

Gransikagatan 4C, Skövde   tel. 0500-41 13 29

NORRMALM

vi har funnits i 18 år och är nu 
enda butiken i staden som klarar 
det mesta inom foto!

vi gör 
flera meters
förstoringar 

 på canvas, 
akvarell, 

fotopapper 
m.m.

foto-

böcker, 

tackkort, 

kalendrar 

m.m

• eget fotolabb

• expressframkalling

• framkallare 

på fujifilms bästa 

fotopapper

• id- körkort- visum- 

och passfoto

 • vhs 

och super 8 

till dvd eller 

usb-minne

• digitalisering 

av diabilder
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Skrea är en ny handduk från PelleVävare. En handduk med hög kvalitet,
i en tjock och mjuk frotté som har en mycket god absorbering. 
Skrea finns i flera fina färger, bland annat denna 
dimgröna kulör som lanseras i januari 2022. 
Cirkapris från 125 kr

Bad-
rums-
nyheter revitalizing rosemary är en ny doft i Extra Pur-se-

rien från Compagnie de Provence. Handtvålen med 
oliv-, sötmandel- och druvkärneolja återfuktar och 
gör dina händer mjuka. I serien finns även body-
lotion, handkräm och refill till handtvålen. 
Cirkapris tvål 300 ml 170 kr

Winston är en lyxig morgonrock/badrock för herrar 
från PelleVävare i skuren bomullsfrotté av mycket 
hög kvalitet. rocken har smala ränder i två olika 
kulörer och detaljer som täckta sömmar och en 
innerficka. kulören heter Mole/bluestone och 
lanseras i januari 2022. 
Cirkapris 1 995 kr.

karité Sheaserien från 
Compagnie de Provence 
utökas nu med återfuktande 
ansiktskräm, kroppslotion och 
duscholja. Produkterna är sär-
skilt framtagna för torr och känslig 
hud. Cirkapris ansiktskräm 330 kr, 
kroppslotion 380 kr och 
duscholja 270 kr.

SmartStore Collect från orthex är en prisbelönt 
förvaringslösning tillverkad av återvunnen plast 
som även fungerar som pall. Som tillbehör finns en 
tunn meshpåse i polyester med en dragsko att vika 
över tvättkorgens överkant. Cirkapris 330 kr. 
Påse cirka 30 kr.

iQ Surface vinylgolv från Tarkett har en kraftfull och 
finstämd mönsterbild där färgkompositionen visar 
en lekfullhet och nordisk elegans. 
De svensktillverkade golven är slitstarka, enkla att 
underhålla och kan dessutom återvinnas när de 
ska bytas ut. Cirkapris 600 kr/kvm.

De transparenta lådorna Compact Clear från SmartStore är praktiska när man snabbt behöver se igenom utan att ta av locket. 
Storleken large är perfekt i badrummet för förvaring av bl.a. handdukar.Cirkapris från 150 kr

Den nya ansiktstvålen från Tadé är 
tillverkad av naturliga ingredienser, 
berikad med aktivt träkol som 
drar ut gifter och orenheter 
från huden och sheasmör 
och olivolja ger huden 
en fin lyster. Tvålen är 
parfymfri och certi-
fierad med Cosmos-
NaTUraL. 
Cirkapris 160 kr

Väggen är målad i alcro Tät Täckfärg i kulören 2 old 
rose. Tät täckfärg är en halvblank färg speciellt avsedd 
för målning av väggar och tak i badrum och ger en 
mycket vattenresistent och smutsavvisande yta. 
Cirkapris 260 kr/1 liter
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DET TRAUMATISKA BANDET. Många i vårt samhälle frågar sig ofta varför kvinnan inte bara går ifrån 
sin förövare. Leona, verksamhetschef på kvinnohuset Tranan visar här det traumatiska bandet där 
det finns många olika orsaker som påverkar ett beslut att ”bara” gå.

Sverige jämställdhetens land?
Vi slår oss på bröstet och tycker vi är duktiga som tror att vi bor i ett av världens mest jämställda länder. 

Det är en sanning med modifikation, säger Leona verksamhetschef på kvinnohuset Tranan. Om det vore så, 
skulle våra kvinnohus inte behöva existera och inga kvinnor skulle behöva mista livet vid utövat våld i hemmet.

TexT OCH FOTO Anita Johansson

V
i har bestämt träff Leona och 
jag, för att prata om verksam-
heten på kvinnohuset Tranan. 
Upplägget är att slå en signal 
när jag är framme, för hämt-

ning och slussning in till lokalerna. Detta 
för att inte i onödan avslöja platsen, helt 
förklarligt. Här bor flertalet kvinnor och 
barn i skydd undan misshandel i det egna 
hemmet. 
 Kvinnovåld är ett av våra största sam-
hällsproblem som kostar oerhört mycket, 
såväl i personligt lidande som ekonomiskt. 
Stöd för misshandlade kvinnor har funnits 
under olika former sedan slutet av 70-talet 
i Sverige. Kvinnohuset Tranan har varit or-
ganiserade sedan 1991 och har i år funnits 
i 30 år. I dagsläget finns samverkansavtal, 
som innebär ekonomiskt stöd, från åtta av 
Skaraborgs 12 kommuner.

– Vår verksamhet består av tre olika delar. 
Vi erbjuder stöd, skydd och prevention. 
Stödet innebär kostnadsfri samtalsmot-
tagning där man kan vara helt anonym, 
berättar Leona och fortsätter:
- På uppdrag av socialtjänsten erbjuder vi 
även skyddat boende. Och syftet med vårt 
arbete med prevention är att få våldet att 
upphöra på längre sikt genom exempelvis 
föreläsningar och information.
 Hos Tranan finns åtta anställda i olika 
verksamhetsroller. Leona igen:
- En viktig del och en fantastisk resurs, är 
våra volontärer som arbetar ideellt. Vi har 
10-15 aktiva som bland annat sköter vår 
jourtelefon, varje dag, hela året. Det går att 
nå oss i stort sett dygnet runt för att söka 
stöd.
 Det vilar ett stort lugn över lokalerna som 

kÄNSLoDoCkor. För att hjälpa barnen att bear-
beta sina känslor över vad de har varit med tar 
kvinnohuset hjälp av bl.a. dessa dockor med 
olika känslouttryck.

bILDEr bErÄTTar. barn har kanske inte sett våldet 
i hemmet men de hör alltid och känner vad som 
pågår.

bjuder in till samkväm i trygg miljö. Gåvor 
i form av pengar eller andra saker är oer-
hört värdefullt för verksamheten. Många av 
möblerna är skänkta och möbler får också 
inhandlas fördelaktigt på ett stort möbel-
företag på orten. Själva boenderummen 
är smakfullt inredda och rymmer plats för 
både kvinnorna och deras barn.
– Gåvorna sätter verkligen guldkant på 
tillvaron i vår verksamhet, säger Leona. Då 
kan vi göra det där lilla extra som betyder 
så mycket, exempelvis fredagsmys, lovak-
tiviteter för barn så de också har något 
att berätta om för klasskompisarna när de 
kommer tillbaka efter loven, frisörbesök för 
kvinnor, gymkort, kläder, etc. 
 En trappa ner finns ett stort härligt inbju-
dande lekrum för de minsta barnen. Här 
kan man slänga sig i ett boll-hav och åka 
rutschkana. Alldeles i närheten finns också 
samtalsrum som används vid samtalen med 
barn. 
– Barn behöver också bearbeta vad det 
varit med om vid våld i hemmet. Vi jobbar 
mycket med känslokort och känslodockor 
för att göra det lättare för barnet att beskri-

va sin egen känsla, som kan vara svårt att 
sätta ord på. Alla barn är olika och vissa 
har svårt att berätta medan det hos andra 
rinner ur dem som vatten, säger Leona och 
fortsätter:
– Barnen bär också ofta på skamkänslor 
och vill vara lojal mot förövaren. Men de 
behöver få veta att det aldrig är deras fel 
om det brukas våld därhemma.
 Efter vårt samtal med information tänker 
jag att kvinnovåld i vårt samhälle borde 
vara ett ickeproblem i modern tid. Och som 
ett steg i rätt riktning har regeringen för 
första gången någonsin nyligen lagt fram 
en satsning med permanenta pengar, för att 
stoppa mäns våld mot kvinnor.
 – Alla i vårt samhälle har ett stort ansvar. 
Ta på dig glasögonen för att verkligen se. 
Och fråga om du misstänker om någon 
blir utsatt för våld. Det är jätteviktigt och 
kan verkligen rädda liv. Man ska inte vara 
rädd för att ”lägga sig i”, säger Leona och 
tillägger: 
- Vad är värst? Att inte oros-anmäla och 
sedan få veta att man hade rätt?
Eller att oros-anmäla och sedan ha fel?
Innan jag sedan släpps ut genom den låsta 
dörren för att åka vidare framför de alla ett 
stort tack för att Gård & Villa har valt att 
skänka sina biljettintäkter från mässan till 
verksamheten.
Så genom att köpa en biljett till Gård & 
Villa-mässan, hjälper du till att stödja 
kvinnohuset Tranans verksamhet. Just 
du kan göra skillnad!

kÄNSLaN INoMborDS. 
Det finns många verktyg som används i huset för 
att hjälpa barnet att bearbeta sitt trauma. gosedjur 
med olika uttryck samt dockskåpet med sina olika 
rum som symboliserar hemmet.

kvinnohuset tranan
Är en ideell förening som arbetar aktivt för att motverka alla former av våld.
Erbjuder stöd, skydd och preventiv information, främst inom Skaraborg.
Stöds ekonomiskt av 8 kommuner i Skaraborg. 
Samt av sponsorer från olika håll, bl.a. av Mio möbelvaruhus i Skövde.
genom att köpa en biljett till gård & Villa-mässan, hjälper du till att 
stödja kvinnohuset Tranans verksamhet. 
kontakt: www.unizonjourer.se/kvinnohusettranan/
0500-41 86 68 info@kvinnohusettranan.com
viktiga råd
OM DIN SITUATION ÄR AKUT; RING 112!
Det är aldrig ditt fel! Förövaren bär det fulla ansvaret för våldet 
som är en brottslig handling. berätta för någon om din situation för att 
dela bördan med någon. Tro på dig själv och lita på din inre styrka! 
Du klarar att ta dig ur det här och det finns hjälp att få. 
kvinnohuset Tranan finns för dig!

gård & Villa-mässan sponsrar kvinnohuset 
Tranan. Intäkterna från biljettförsäljningen 
skänks till Tranan.
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Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!

NY 
STATIONSVÄRD 

I LIDKÖPING

Colorama
Lindhagsgatan 1

oktober 2021oktober 2021

TM 
Innervägg

Vill du inte 
spika i golv och tak? 
• Snabb montering!
• Patenterad lösning! 
• Snabb leverans!

 

Behöver du ett 
extra rum?

Fabriksgatan 7, Tibro 
Tel: 0504-150 50

Läs mer och beställ: 
www.tibromobelindustri.com

BESÖK VÅRA UTSTÄLLNINGAR 
BORGUNDA, TIDAHOLM, LIDKÖPING, FALKÖPING, MARIESTAD, SKÖVDE, TIBRO

LÄS MER OM KAKEL, KLINKER OCH MOSAIK SAMT KVALITETSGOLV PÅ BORGUNDA.SE

KAKEL & KLINKER 
från DEKORA & HÖGANÄS

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ BORGUNDA.SE

KVALITETSGOLV 
från PARADOR & TARKETT 

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ BORGUNDA.SE



ÄNTLIgEN MÄSSa! – Utställarna är en fantastisk mix av lokala 
hem- och trädgårdsföretag som lovat göra sitt yttersta för att du ska 
känna dig välkommen till just deras monter, säger Uno Hufvudsson 
och Nettan Sjöman på gård & Villa.

koNFErENCIEr.  
Micke Wendt kommer att hålla 
till på scenen tillsammans med 
utställare och besökare.

Gård&Villa  Gård&Villa  oktober 2021oktober 2021

Äntligen kan vi träffas på Gård & Villa-mässan
Som vi har längtat! Och snart är det dags att slå upp dörrarna till Skaraborgs lokala bostadsmässa – Gård & Villa-
mässan på Billingehov i Skövde. Lördag och söndag den 23 och 24 oktober kan du där ta del av massor av inspiration. 
Serverade av Skaraborgs proffs på hemmet. Plus fynda bland deras erbjudanden!

D
et är en imponerande samling utställare som kom-
mer att möta upp i Billingehov. 
– Vi är så glada för denna massiva uppslutning av 
lokala företag. Utställare som verkligen är sugna på 
att träffa nya såväl som gamla kunder personligen, 

säger Nettan Sjöman mässamordnare för Gård & Villa-mässan 
och tillägger:
– Ingen digital teknik i världen kan ersätta den speciella känsla 
som uppstår när man ses i verkligheten.
 Och mötas i verkligheten är precis vad vi ska göra i mässhallen. 
– Nu samlar vi många utställare kring temat hem och trädgård. 
På ett och samma ställe kommer du att finna det mesta som har 
med hemmet att göra. Plus lite därutöver, berättar Uno Hufvuds-
son, mässgeneral.
 Konferencier på mässan är Micke Wendt. Han kommer att hålla 
till på scenen tillsammans med både utställare och besökare. 
Uno igen:
 - Micke är en underhållare av stora mått så jag är säker på att 
han håller energin uppe från scenen.
 Som besökare kan du också se fram mot tävlingar och tipspro-
menad bland montrarna. Fika finns till försäljning och godis att 
köpa.
 – Vi vänder oss till alla hemma-fixar-sugna som vill mingla runt 
ett tag och byta några ord med vänner, bekanta och utställare. 
Det är verkligen något vi alla har längtat efter, avslutar Uno 
och Nettan.

Mässans öppettider:
Lördag den 23 oktober klockan 10-17
Söndag den 24 oktober klockan 10-17

varmt välkomna! eller hos next skövde, 
turistcenter.
Pris vid förköp: 70: -
Pris vid entrén under 
mässdagen: 100: -
Begränsat antal biljetter.

Din entrébiljett gör skillnad.
Intäkterna från biljettförsäljningen 
skänks till kvinnohuset Tranans 
verksamhet.

För Skaraborgare, av Skaraborgare.

här köper du biljetter oss möter du på gård & villa-mässan

Gård&Villa - Gård&Villa - mässan

a-möbler Skövde
agronola 
allas Hus 
bloms begravningsbyrå
Evertsson gräv
Fenix fix 
Folkpool
Formtrappan 
For U 
glaskedjan Skövde/götene 
gröna rum och Trädgårdsdesign
gård & Villa
gäre bygg 
gäsene ost
HrM bil ab
Härjedalskök
Johanssons gräv
Joing Inwest – Johannes goDIS
kvinnohuset Tranan
La Takvård 
Maplelake adventures
Midskog Takstolar & bygg
Morups fönster
Mäklarhuset
NordDesign kök
oriflame
Piparegårdens  Tapetserarverkstad
Qvarnegården – inredning, 
antikt & blommor 

radio Treby
rekoringens lokala producenter
robocare
Schills betongslip ab
Skandiamäklarna
Skövde kommun
Skövde solskydd
Slätte - Ekedals Solskydd
Solhems fönsterputs
Solinnovation
Stjärnglädje 
Strokeföreningen 
Svenska Pool & Spa 
Trivselhus 
VD3L - Trädvård & Utbildning
Villaägarna Skaraborg
Willbo glas & aluminium
Växthuset

www.ticketmaster.se

Fler utställare!
superaktuell lista finns på
www.gardochvilla.se 

erbjudanden!
tävlingar!

Fika!
godis!
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Unika mässerbjudanden på Gård & Villa-mässan!

AllAs hus där vArje 
besök blir en fest!
vi ses på mässAn!

AllAs hus där vArje 
besök blir en fest!
vi ses på mässAn!

www.allashus.se

 

     
     
    
 

Varnhemsgatan 16 A, 
Skövde

0500-41 30 94
info@blomsbegravningsbyra.se

Södra Vägen 12, Karlsborg
0505-131 99

info@stedts.se

Du vet väl om att vi inte bara arbetar med 
begravningar utan även med
• Testamenten • Gåvobrev 
• Äktenskapsförord • Samboavtal 
• Bouppteckningar • Arvskiften 
• Framtidsfullmakt • Livsarkiv
Du kan alltid nå oss dygnet runt.

TRÄFFA OSS PÅ
MÄSSAN

TRÄFFA OSS PÅ
GÅRD & VILLA-MÄSSAN

vi kan allt inom
byggnationer!

Inklusive allt.
(utom inbrott, kyla och kondens)

Boka hembesök
0510-259 05
www.morups.se

 Se oss på 
Gård & Villa-mässan

 Se oss på 
Gård & Villa-mässan

Vi har erbjudande under 
mässdagarna du inte får missa!

Tel: 0505-30100  |  mail: info@robocare.se

Gård&Villa - Gård&Villa - mässan

Vi ses på 
Gård & Villa-mässan

Vi har erbjudande 
under mässdagarna 

du inte får missa!

Skövde

Vi ses på 
Gård & Villa-mässan

Vi har erbjudande 
under mässdagarna 

du inte får missa!

Kolla våra häftiga 
erbjudande på 

gård & villa-mässan!

TRÄFFA OSS PÅ
gÅRd & villA-

MÄSSAN

Kaplansgatan 30, 
Skövde 0708-90 95 96

träffa oss i 
våran monter på

Gård & villa
-mässan!

solinnovation.se

solinnovation.se

Välkommen till 
Våran monter på

Gård & Villa-mässan!

INREDNINGSHUSET

vi ses på
gård & villa- 

mässan!
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Frihet, längtan och passion i 
säsongens inredningstrender

gULDIgT FELSTLIgT. Ett vackert och omsorgsfullt dukat bord. Nu kommer vi 
att fira högtider och åter njuta av samvaron med nära och kära.

Inför hösten har trendanalytikern Jan Rundgren spanat in tre inredningsteman. 
Alla tre är lika aktuella och hämtade ur den speciella tid som vi just 
har passerat. Och de treord som känns extra viktiga i 
spaningen är Frihet, Längtan och Passion.

TexT Marie Pallhed

STor TrEND. Naturen bidrar med inspiration när vi inreder våra hem denna säsong.

I
nredningstrenderna presenterades nyligen på  
Formex-mässan och kallas: Emotion of nature, Sound of 
silence och Time för seduction. 
 – De åtföljs av var sin färgskala. En naturskala med grönt 
i olika nyanser, barkbrunt och sand. En mer grafisk i svart 

och vitt med olika grå nyanser och med gult som accentfärg. Och 
en rosa-röd som går från mörkt vinrött till puderrosa och har 
guldiga inslag, berättar Jan Rundgren. 
Emotion of nature handlar om att vi hämtar kraft och lugn från 
naturen, något som känts som en självklarhet under tiden som 
varit. 
 – Många har upptäckt naturen för första gången. Det har prome-
nerats mycket och vi har semestrat i  vårt eget land. Och kanske 
campat för första gången.
 I denna inredningstrend ryms mycket gröna växter.  
 – Palettbladet har blivit trendväxten nummer ett med sticklingar 

NaTUrFÄrgEr. riktigt trendigt är det att blanda nyanserna 
grönt och havsblått.

VÄXTINrEDNINg. Växter,  
särskilt Palettblad är en 

jättetrend. Det byts 
sticklingar överallt. 

Foto Linda Lomelino /
Blomsterfrämjandet

roMaNTISkT MED FÄrg. Färgkollisioner skapar ny känsla med rötterna i 
1920-talet. 

UrbaN TrEND.  grått i olika nyanser, grafiskt och en signalgul färgklick. 
gult är så snyggt och slår igenom på allvar nu.
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som byts över nätet  och väldigt många har idag åter inrett hem-
met med bladväxter.
 Materialvalen handlar om keramik, trä, sten och glas bland 
annat. Sängens förmåga att ge återhämtning uppmärksammas och 
den obligatoriska sänggaveln lyser med sin frånvaro i inrednings-
magasinen.
 – Också till sängen är det naturmaterial som dominerar. Ofta i 
form av skrynkligt linne eller bomull och dessutom i lite högre 
kvalitet. De är ju skönt att ligga i bra lakan, menar Jan.
 Färgerna i trenden hämtar naturligtvis sin inspiration från natu-
ren. Grönt är oerhört viktigt med nyanser som tall och gran men 
också riktigt ljusgrönt mot lime som liknar små blad på våren.
 – Det gröna finns i köket och på textilier. Men också på väggar 
och inredning och då gärna i nyanser som går ton i ton. Dessutom 
hämtar vi kraft från våra trädgårdar. Och genom att odla inomhus. 
I temat Sound of silence är inredningsstilen lite modernt urban. 

Detaljerna är väldigt personliga och ger en inredningsstil man 
vill leva med länge. Trenden bryr sig egentligen inte om trender.
 – Sound of silence lämnar naturen och flyttar till staden med 
betongkänsla. Färgerna går i gråskala, i rent grått men också 
med nyanser mot blått och brunt. Mycket användbara nyanser 
som kombineras med asfalt, krita och en signalgul färg, säger 
Jan och fortsätter:
 – Det har talats länge om gult men nu tror jag det blir stort. 
Gult som accent är så snyggt, särskilt ihop med svart och grått.
 I temat Time for seduction handlar det om att bli förförd. Många 
har levt i avsaknad av närhet och kroppslig beröring är viktigt för 
hur vi mår, menar Jan. 
 – Stilen är lite elegantare och tittar tillbaka på 1920-talet, med 
Swedish grace och lite hotellkänsla. Samtidigt som vi inreder 
modernt romantiskt. Med mycket färg, vackra mönster och syn-
digt fina material.
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 Färgskalan går i passionerat rött till ljust pastellrosa och allt 
däremellan. Med roliga färger i kombination, som orange och 
rosa. 
 –  Galet och färgglatt skulle man kunna säga. Och gärna med 
lite guld på det speciella, som på kanten till cocktailglaset.
 Traditioner känns betydelsefulla och i denna tid  finns det ett 
uppdämt behov av fest.
 – Vi kommer att vackert och med omsorg duka våra bord. Fira 
högtider och njuta av samvaron av nära och kära. Och njuta av 
lyxfika tillsammans. Det bakas ju som aldrig förr, säger Jan och 
avslutar:
 – Den röda färgen står ju för eld och hetta. Men också för om-
bonad värme – eller rent av synd! Förhoppningsvis kommer den 
här hösten möta oss med passionerade möten och glada fester. 
Längtan att få ge sig hän har väl aldrig varit större.
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www.solskyddsteknik.se

Solskyddsteknik
Gratis hembesök för mätning och prisuppgift

Markiser, persienner, rullgardiner, pliseé & lamellgardiner
Även videosamtal

 Vi har butiker och montörer i:
Falköping 

Sankt Olofsgatan 39
Tel: 0515-152 33  |  E-post: falkoping@solskyddsteknik.se

Trollhättan 
Ladugårdsvägen 23

Tel: 0520-133 91  |  E-post: trollhattan@solskyddsteknik.se

Vara 
Torggatan 15

Tel: 0512 – 107 88  |  E-post: vara@solskyddsteknik.se

Lidköping 
Sockerbruksgatan 28 

Tel: 0510 – 500 57  |  E-post: lidkoping@solskyddsteknik.se

Mariestad
Förrådsgatan 45

Tel: 0501-809850  |  E-post: mariestad@solskyddsteknik.se

 PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg

16

Macken är utrustad med sedelautomat & automatiskt
betalsystem för bankkort och evt. egna kontokort.

Eget
Kort

Eget
Kort

0515-201260

Tanka på GP samt
beställ din diesel och 

smörjmedel.
Adblue

• Spolning                 
• Filmning          
• TorrSugning          

• punkTlagning      
• ConTaineruThyrning
• CiSTernkonTroll

Vi hjälper dig ring: 0515-13846
Jour dygnet runt: 0479-140563

www.pr-slamsugning.se

• olJeaVSkilJare
• 5-årSbeSikTning 
• gödSelTranSporTer

Vi har 7 st gödseltrailer för utförandet av gödselkörning!

Pellets 
i småsäck!

När du 
köper pellets i 

småsäck väljer du hur 
många pallar du vill ha. 
Vi har säckar på 16 kilo.  

Pallen väger 832 kg och inne-
håller 52 säckar.

 2295:- 
/pall inkl frakt vid köp 

av 4 pallar Pellets.

Optimera Tibro
Tel 0504-12540 
Hitta din närmaste butik och öppettider på 

www.optimera.se

Vi hälsar både Privatkunder och Proffs välkomna!

EN SMARTARE VÄG TILL NYTT KÖK!
Med smart köksrenovering erbjuder vi dig ett 
nytt kök på dina befintliga stommar. Ditt kök 
får ett nytt utseende såväl som nya moderna 
funktioner. Du sparar tid, pengar och slit!

Vill du veta möjligheterna med ditt kök?
Boka kostnadsfritt hembesök 
på 0705 - 08 13 26

Boka ett 

kostnadsfritt

hembesök
/Sofie

Ta del av 

erbjudanden i 

våran monter 

på Mässan

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 47 990:-
Frakt tillkommer. 

Läs mer på folkpool.se

Välkommen till 1200m² 
blomsterlandi skara 

stor 
sortering av 

snittblommor 
och buketter

ÖPPETTIDER
mån-fre 9.30-19
lördag  9.30-15
söndag 10.30-15

Danielstorpsgatan 1, 532 37 Skara
Tel. 0511-643 22

www.skarablomsterland.com

ljung
från 

  19:- 
dags att sätta vitlök!

höst-lökarna är här!

 pumporfrån 

 20:-
Välkommen till 1200m² 
blomsterland i skara 

cyklamen
från 

   29:-
stor 

sortering av 
snittblommor 
och buketter
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Mässdags
Fast det roligaste är förstås bilhallen där 
man kan gå och botanisera bland drömbilar 
av alla möjliga märken.
– En kund undrade faktiskt om vi inte tog 
entréavgift med tanke på vad vi har att visa 
upp, skrattar Henrik.
Helst skulle han förstås vilja ta med 
hela utbudet till Gård & Villas mässa på 
Billingehov, men tänker nöja sig med ett 
par Alfa Romeo - en Stelvio Veloce och en 
Guilia Srint - och jubileumsmodellen av 
Jeep Compass och en Wrangler i ladd-
hybridutförande. Om de nu inte har hunnit 
bli sålda innan dess . . . 

HELa DETTa UPPSLag Är EN aNNoNS

Skaraborgs bredaste bilutbud finns i Lidköping

H
RM står för Henrik Roos 
Motorsport Bil AB, ett namn 
som för en del även är känt 
från tiden då Henrik rensade 
prispallarna med sin Dodge 

Viper. Tre SM-segrar i Viper GT-serien 
hör till meriterna. Idag handlar det istället 
mer om att uppfylla andra bilsugna förares 
drömmar, både i Lidköping, hela Sverige 
och Europa.
Alfa Romeo, Dodge, Jeep samt RAM är hu-
vudmärkena kring nybil här, men bilhallen 
är nästan som ett museum med en parad av 
blänkande klassiska pärlor av alla möjliga 
märken och årsmodeller. 
HRM har nog Skaraborgs bredaste och för 
entusiaster mest blandade bilutbud med 
allt från exotiska supersportbilar till cabbar 
och mer vanliga men oftast lågmilade bilar 
i bra skick.  
– Gemensamt är att vi försöker hålla en 
hög kvalitet på alla bilar och att vi jobbar 
med bilar med låga mil på mätaren, oavsett 
om det är klassiker, supersportbilar eller 
vanliga familjebilar, poängterar Johan 
Roos, brorsonen som också ingår i famil-
jeföretaget. Förutom honom och Henrik 
hittar vi även sonen William Roos som mer 
eller mindre växte upp i racingdepåer.

godbitar på rad
Bilhallen är ett nummer för sig. Här kan 
man botanisera mellan Porsche, Mercedes, 
Ferrari, Dodge Challenger, BMW, Triumph, 
givetvis en rad modeller av Alfa Romeo 
och Jeep och andra godbitar - till och med 
en Packard från 1934 i utställningsskick. 
Den har ännu inte blivit prissatt, men kom-
mer att landa kring två miljoner.

Tallhagsgatan 1, 531 40 Lidköping
Tel 0510-604 00
info@hrmbil.se

www.hrmbil.se

Säg HRM Bil i Lidköping och då får många   bilintresserade något längtande i blicken.

HrM bil är bland 
annat åter-
försäljare 
till alfa 
romeo.

– En del samlarbilar säljer vi även på 
auktioner, där vi samarbetar med Bilweb 
Auctions.se. Dessutom har vi duktiga 
inköpare internationellt som åker runt på 
uppdrag och letar upp och köper in bilar åt 
oss, berättar Henrik.
Genomgående handlar det om premium-
bilar.

Det är fullt 
både ute och inne hos 

HrM bil i Lidköping. 
Så, nu bygger man 

nytt och större.

Under sina aktiva år som racerförare rensade Henrik roos prispallarna där han drog fram, vare sig det var i 
Formel opel Lotus, Porsche Cuppen eller senare med Viper i gTr-serien.

Ett par alfa romeo lär dyka upp på gård & Villa-
mässan, sannolikt dessa guilia Sprint 
och Stelvia Veloce.

bilförsäljningen sköter William roos, alexander björkman, Johan roos, Henrik roos och Christina Engman. 
Hunden bonzo vaktar dyrgriparna.
– Den här Mercedes 190 SL säljer vi sannolikt på någon märkesauktion framöver, berättar de.

– Ibland kommer kunder in och beställer 
exakt vad de vill ha och så hjälper vi då till 
att leta vi fram det på beställning, så vi är 
nationella mer än lokala, förklarar 
han.
Med sitt väl upparbetade nätverk
i Europa så hade HRM Bil inga 
problem att få fram bilar när många 
andra kanske stod med nästan tomma 
bilhallar då pandemin slog till. 
– Framförallt ökade efterfrågan på 
cabrioletmodeller när kunderna 
”hemestrade”. Vi har aldrig tidigare
sålt så många cabrioleter som det 
senaste året, summerar Johan.
I snitt passerar runt 300 bilar 
genom HRM Bil varje år och 
målet är att alltid ha mellan 
70 och 80 bilar i lager. 
Så den 1 800 kvadratmeter 

stora bilhallen och parkeringen utanför 
börjar bli trång. Därför bygger man nu nytt 
och större.

”vi säljer din bil”
En annan nisch är försäljningsuppdrag och 
att hjälpa samlare, privatpersoner, dödsbon 
och liknande med allt från värdering till 
försäljning av objekt som ibland även är 
svårvärderade. 
– Vi hjälper folk att sälja sina bilar till ett 
fast pris som kunden själv sätter och uti-
från det sätter vi sedan vårt pris. Antingen 
kan vi då förmedla bilköpet direkt, eller 
också, om bilmodellen lämpar sig, kan vi 
även välja att lista den för auktion. Det kan 
för svårvärderade objekt faktiskt bli mest 
rättvist att sälja på just auktion eftersom 
man då får ut faktiskt marknadsvärde och 
då kanske mer än om vi skulle köpa in 
bilen.Beroende på vad det är för typ av 
objekt och målgrupp så annonserar vi även 
ut fordon internationellt och mycket speci-
albilar går faktiskt även ur landet på export 
berättar Johan.

egen välutrustad verkstad
Givetvis finns här en egen verkstad och där 
servas inte bara Alfa Romeo, Jeep, Dodge 
och RAM som man är återförsäljare åt.
– Vi är Bosch-certifierade och kan ta emot 
alla märken här, berättar Lars Eriksson 
som är skadehanterare och en av de sex 
mekanikerna i verkstaden. 
Inköpta bilar servas grundligt och gamla 
klassiker renoveras om det behövs.
– Ibland kan de ju ha stått stilla i tjugo el-
ler trettio år och då behövs en varsam hand 
för att väcka liv i dem igen. Fast vi åtar oss 
inga stora rostreparationer!
Det här är en synnerligen speciell verkstad 
där veteranklassiker samsas med laddhy-
brider och de senaste elbilarna. 
– Allt kan fixas.

HELa DETTa UPPSLag Är EN aNNoNS

Med denna Dodge Viper gTS/r lämnade Henrik 
roos det övriga startfältet bakom sig när det var 
racingdags-
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Följ oss också på

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

Här kan du använda 
ditt cashback card!

Skapa unika 
väggytor med 

gör-det-själv-vänliga 
produkter 

från DETALE CPH

Tel. 0500-471100

Anlita en
etablerad

professionell
BYGGFIRMA

Nytt kök, badrum eller takbyte?

Om / tillbyggnad, nya fönster?

Drömmar om ett spabad?

Egen
el frånsolen

Jan Sköld
0790-62 68 04

 jan.skold@solinnovation.se
Kristian Hallberg

0766-97 87 61  
 kristian.hallberg@solinnovation.se    

solinnovation.se

Gör en hållbar  
investering  
för framtiden!
Hela vägen från projektering  
till nyckelfärdig solcells- 
anläggning. Självklart gör vi 
kostnadsfria hembesök där  
komplett offertarbete ingår.

 

  

 

TOR SALT EDITION
 94 895 KR 
NU: 69 900 KR

ODEN SALT EDITION
 114 895 KR 
NU: 89 900 KR

Begränsat antal spabad. Först till kvarn!
Finns endast i vit insida.

VI BJUDER PÅ INCLEAR (SALTVATTEN) VÄRDE 24 995 KR.

mässkampanj
23-24 oktober  |  billingehov

välkomna till 

325 m² 
butik  på 

kaplansgatan 34  
Skövde 

0500- 88 07 77

www.svenskapoolspa.se

Lions hjälper. Vi hjälper till 
vid katastrofer.

Lions Sverige
Sveriges Lions Hjälpfond

Pg 90 1948-0
www.lions.se
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Från noll till hundra-kändis över en natt. Ungefär så blev det för hobbypularen Måns Hellström 
som är huvudperson i tv-serien ”Totalt värdelös - schlättas fetaste hotrod”. 

– I början kändes det nervöst att folk i affärerna i Skara började titta efter en, 
men nu har jag vant mig, berättar han.

TexT OCH FOTO Ulf C Nilsson

H
ur SVT hittade honom vet 
han inte riktigt, men han 
gissar att det var från ett 
reportage om bilbyggande i 
tidningen Bilsport.

– De ringde och undrade om jag ville med-
verka. Upplägget var sex avsnitt om sex 
olika bilbyggare runt om i landet. Och det 
lät ju inte så farligt, så jag tackade ja.
 Vad som hände sedan vet han inte riktigt, 
men i slutänden blev det bara han kvar till 
alla sex avsnitten.
– Då tyckte tv-teamet dessutom att projek-
tet jag höll på med var ”för långt gånget” 
och ville att jag skulle ta itu med något 
annat från grunden.
 Snabba ryck var vad som gällde, så han 
kollade runt i kompisgänget. Janne hade 
ett ämne, en gammal Ford 32:a i delar som 
han kunde få bygga åt honom. Den fick det 
bli. Och så rullade projektet ”Schlättas 
fetaste hotrod” igång.

– Jag fick ta tjänstledigt en dag i veckan  
från jobbet på djurfoderfabriken då det 
filmades. I början var det väldigt annorlun-
da, men efter hand vande jag mig vid att ha 
tv-teamet omkring mig.
 Den gamla Forden är nu körklar och en 
celebritet i sig. Den blev precis som Måns 
ville ha den och den gamla V8 sidven-
tilaren från i huvudsak 1937 mullrar 
gott under huven. Hittills har den främst  
fungerat som publikdragare på bilträffar 
och utställningar. Dessutom hålls den för 
det mesta installad eftersom den kräver sol 
och värme för att leverera maximal njut-
ning. Måns själv är nu tillbaka i sitt garage 
och fortsätter på projektet han fick lägga 
undan. Då handlar det om en Dodge Sierra 
Stationwagon från 1958 som vid ett ytligt 
påseende kan verka tämligen original - om 
man bortser från det feta scoopet till kom-
pressorn som sticker upp ur motorhuven…
– Allt är ombyggt. Motorn är till exempel 

en GM-spis, samma som sitter i Corvetter 
från 70-talet och med kompressorn bör den 
leverera en bra bit över 400 hästkrafter.
 Ny ljudisolering, en fet ljudanläggning, 
DVD-bio och andra finesser har Måns lagt 
till själv. Plus elektronisk luftfjädring som 
jobbar via däck på egenbyggda fälgar. Bara 
för att nämna några av finesserna.
– Den här gången har jag sagt till mig själv 
att inte spåra ur, utan hålla mig till planen 
jag hade från början. Då går det mycket 
fortare att bli färdig.
 Att meka i garaget tillsammans med 
vänner är ett sätt att umgås på och Måns 
stortrivs med det.
– Det gäller bara att ha noll respekt för tid 
och pengar, annars blir man dum i huvudet. 
Fast i och för sig måste man nog vara det 
för att hålla på med sånt här.
 En sambo, Caroline, hann han också skaffa 
sig under tv-inspelningarna. Hur står hon 
ut med en sambo som nästan bor i garaget?

SNYggo. att smyga fram på avstängda skogsvägar har sin charm, men helst hade Måns förstås önskat glida fram på ströget med den feta hotrod 
som blev resultatet av allt slit.

– Hon har sina hästar som tar lika mycket 
tid, så det är inget problem. Vi har det 
desto bättre när vi ses!
 Många bilbyggen har det blivit hittills och 
fler lär det bli med åren. 
– Mitt första bygge var en Nissan S13 som 
jag försåg med Corvette-motor för drifting. 
Nu har jag börjat kolla efter nån cabriolet 
från 50- eller 60-talet. Det projektet ska 
byggas med noll begränsningar och bli 
världsunikt!

UDDa DETaLJ. I original. Staget till styrningen sitter 
utanpå karossen.

Måns och ”Schlättas fetaste hotrod”

PÅ SVT. – Det var nervöst när första avsnittet sänts 
och alla blickar man fick på stan. Fast nu har jag 
vant mig och det är ju ingen glamour bara för att 
man synts i tv, säger Måns.

PÅ g. Dodge-projektet fick pausas för schlättas 
fetaste hotrods, men nu är det igång igen. 
En stationsvagn från 1958 får en grundlig 
make-over av Måns Hellström.

TÖrSTIg? Dags att fylla på igen! Helt klart gillar den här bilen bensin.

kÄNDISEkIPagE. Vad är det som låter 
bland granarna? En riktig tv-kändis 
numera, rattad av Måns Hellström.

FrITIDSSYSSLa. 
Måns Hellström tog ledigt 
från jobbet för att bli tv-kändis. Tämligen dåligt 
betalt och oglamoröst kunde han konstatera. 
– Men roligt och krävande!

SLaNkT oCH rENT. och givetvis skulle även 
bakljusen vara tidstypiska.

www.gardochvilla.se
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Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
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det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-
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Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
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Öppet: mån-fre 08.00-12.00 

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
I butiken hittar du allt för hem och industri. All sorts 
belysning; lysrör, LED, lågenergilampor, spottar med 

strömbrytare, kablar, grenuttag, ytterbelysning och 

handdukstorkare. Vi har många olika armaturer och 
det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

Egen el från sol och vind är enkelt, lönsamt och roligt!
Vi är återförsäljare och säljer samt installerar sol och vindkraft.
Solenergi = Bra för miljön = Bra för din plånbok!

Hör av dig till oss så tittar vi på ditt hus eller din 
anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

Butiken är öppen för alla, både företag och privatpersoner
anddukstorkare. Vi har många olika armaturer och 

det vi inte har i butiken beställer vi hem till nästa dag. 
-

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.
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både för miljön och din plånbok! Du kan även 
få statligt stöd på investeringskostnaden.

Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.

Välkommen till vår elbutik!
Välkommen 
till vår elbutik!
Butiken är öppen för 
alla, både företag 
och privatpersoner.

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se

Går ni i byggtankar? Hos oss får ni stöd 
och guidning från de första mötena till att 
ni flyttat in och börjat leva i ert nya hem.

Vi finns på plats på Gård- och 
Villamässan i Billingehov, Skövde 

den 23-24 oktober. Välkomna!

KOM OCH PR ATA 
HUSDRÖMMAR 

MED OSS!
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Vi kan hjälpa till med:
Installation och service av pannor, 

brännare och kaminer.
Solfångare, solceller och batterier.

Rådgivning och beräkningar.

Vi ses på mässan!

Vi kan hjälpa till med:
Installation och service av pannor, 

brännare och kaminer.
Solfångare, solceller och batterier.

Rådgivning och beräkningar.

Vi ses på mässan!

Vedeldare avlastar 
elnätet när det är riktigt 
kallt, spar pengar och 
har gott om värme.

Vedeldare avlastar 
elnätet när det är riktigt 
kallt, spar pengar och 
har gott om värme.

Gaselle Combi
Ved/pelletspanna
Miljögodkänd ECO-design

www.agronola.se
Tel 0511-293 44ENERGI AB  |  AXVALL

A+

 

 

Vi älskar värmepumpar.  
Så att du kan älska annat.
Våra värmepumpar är utvecklade för att klara det nordiska  
klimatet. Vi tillverkar dem i vår fabrik i Småland. Och vi låter 
bara certifierade specialister installera dem. Människor 
som  kan värme och värmepumpar utan och innan. 
Så fortsätt att lägga din tid på det du helst vill. 

Välkommen till oss. 

www.ivt.se

FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 
www.vastgotaror.se

Vi hjälper dig med dina rörarbeten
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Blommande favoriter i höst
Att inreda utan växter är otänkbart. 
Många väljer grönt och lummigt och bladväxter 
är både trevliga och mjukar upp inomhus. 
Men det finns också många blommiga 
prydnadsväxter som ger hemmet 
personlighet. Här är två profiler 
som berättar om sina favoriter.

käLLA Blomsterfrämjandet

My Feldt väljer färg
My Feldt är konditorn och författaren 
som älskar färg och form. Hennes val 
är kornettblomma, eller Streptocarpus x 
hybridus, som är det vetenskapliga namnet. 
Kornettblomman är rikblommande och finns 
i färger från den mest intensiva blå över till 
puderdosa och alla blå, vita, rosa nyanser 
däremellan.
– Jag älskar färg, och för mig är blommor också 
förmedlare av känslor och minnen. Min mamma tyckte 
mycket om kornettblomma och när jag växte upp hade vi 
hela fönsterkarmen full av just dessa blommor, säger hon 
och fortsätter:
– Ibland såg de ganska tråkiga ut, men så plötsligt blommade 
de om med mängder av blommor. Det blev som en happening! 
Jag uppskattar mycket just att de blommar om, och den otroliga 
glädje och stolthet som det får mig att känna. Jag har lyckats! 
berättar My Feldt.

åsa Myrberg plockar upp hösten naturliga toner
Åsa Myrberg är för många mer känd som signaturen @atmycasa. 
Hon bloggar för Sköna hem och jobbar med produktfotografering 
för bl.a. företag som Rörstrand och Cervera. Hennes känsla för 
inredning är fantastisk med en fingertoppskänsla för detaljer och 
färgkompositioner. En av Åsas höstfavoriter är den aprikosfärga-
de höststjärnan.
– Höststjärna finns i både vitt, rosa och sedan några år tillbaka 
även i aprikos. Jag tycker att den sistnämnda är mycket trevlig 
och lätt att inreda med på hösten. Färgtonen på högbladen tar 
upp många av de brända nyanser som finns i naturen. Den gifter 
sig fint med vissna blommor och löv och ger ett behagligt intryck 
i hemmet. Höststjärnan passar dessutom ypperligt tillsammans 
med pumpor, och blir därför perfekt till Halloween, säger Åsa.

HÖSTNYaNSEr. Höststjärnor passar fint till säsongens färgskala. 
gärna tillsammans med nyskördade pumpor.
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Gör fint till 
Halloween och 
Alla helgons 
dag

H
alloween har blivit väldigt populärt i Sverige det se-
naste decenniet. Namnet betyder Alla döda själars 
afton och är en högtid som infaller den 31 oktober. 
 Halloween har sitt ursprung i ett keltiskt firande 
av de döda som bland annat bestod i att man tände 

eldar och klädde ut sig för att skrämma onda andar. Högtiden ska 
inte förväxlas med Alla helgons dag som är en kristen högtid och 
firas till martyrers och helgons ära. 
 Alla helgons dag har firats i den svenska kyrkan sedan medelti-
den och infaller egentligen den 1 november. I Sverige är dock 
Alla helgons dag flyttad till en lördag och kan därför infalla från 
den 31 oktober till den 6 november. I år infaller Alla helgons dag 
den 1 november.
  Både allhelgonahelgen och halloween uppmärksammar de döda, 
men det görs på väldigt olika sätt. Alla helgons dag firas traditio-
nellt med att människor tänder ljus och smyckar med blommor på 
kyrkogården till minne av bortgångna släktingar och vänner.
 Dagens Halloweentradition bygger mycket på att barn klär ut sig 
i spökkostymer och går runt i kvarteren för att besöka grannar 
med uppmaningen bus eller godis. Kolla in bilderna för fina 
dekorationstips inför helgerna.

Vi närmar oss Halloween och Alla helgons dag. 
Här några tips från Blomsterfrämjandet som kan passa 
den som vill anordna en liten Halloweenfest och den 
som vill hedra minnet av sina döda släktingar.

käLLA Blomsterfrämjandet Erika Wallin

borDSDUkNINg. Höststjärnor i aprikos toner passar ypperligt tillsammans 
med pumpor i olika höstnyanser. Vill du ha det lite spöklikt är en trevlig idé 
att måla dina egna spökpumpor. 

LJUSSLINga. kanske planerar du mörkerkurragömma för barnen? En liten 
ljusslinga runt pumporna och höststjärnan sprider ett fint ljus när mörkret 
lägger sig.

INSTaLLaTIoN. Placera ett par höststjärnor som bas och fyll på med 
vackra höstlöv, kottar, fröställningar och annat kul som du hittat i naturen. 
komplettera med pumpor målade som spöken och ett ljus ton i ton med 
höststjärnan.

graVSMYCkNINg att sätta en bukett tulpaner på graven är fint. Tulpaner 
håller sig utmärkt ute i låga temperaturer och vid frost blir de vackra frusna. 
Numera finns det tulpaner från svenska trädgårdsmästare även på hösten.
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LYCka. My Feldt känner 
både glädje och stolthet när hon 

lyckas få sina kornettblommor att blomma om. 
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Förrådsgatan 45 
542 35 MARIESTAD 

0501-716 60
www.bad-varme.se

Upplev friheten med CTC!

www.ctc.se

När du väljer CTC får du en av Sveriges  bästa 
värmepumpar, en proffsig installation och 
många bekymmersfria år framöver.

Ny teknik, ny design och otroligt låg 
ljudnivå gör CTC EcoAir 600M-serien 
till några av Sveriges bästa luft/vatten-
värmepumpar! Bergvärmepumpen
CTC GSi har dessutom lanserats 
i en större modell, perfekt för 
den stora  villan eller 
flerbostadshuset. 

Läs mer på www.ctc.se

* GSi Energieffektivitetsklass 
i värmesystem (skala A+++ till G) 
** EcoAir Energieffektivitetsklass 
i värmesystem med inomhus-
modul (skala A+++ till G)

VÄRMEPUMPAR

Välkommen 
att besöka vår monter på 

Gård & Villamässan!

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT LÖSNING!

Glaskedjan i Skövde 
Ventilvägen 4, Skövde • 0500-43 0500 • skovde@glaskedjan.se

Glaskedjan i Götene – Götene Glasmästeri 
Västergatan 16, Götene • 0511-595 15 • gotene@glaskedjan.se

www.glaskedjan.se
 

BESÖK OSS PÅ GÅRD & VILLAMÄSSAN 
Billingehov, Skövde • 23–24 oktober

ENERGIRENOVERING  
AV FÖNSTER

Vi bygger om dina befintliga fönster  
och anpassar dem för montering av ett  

2-glas isolerglas med lågt u-värde. 

Slutresultatet? Moderna fönsterglas med  
fina nymålade bågar – utan åverkan på  

fasad m.m. Bra för både klimatet och  
inomhusmiljön! 

NYA 
MODERNA 

ISOLERGLAS 
i dina befintliga 

fönsterbågar!

 
 

  

 
 

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

•   Vi kan serva och reparera din BMW 
    (vi hanterar condition based service och mjukvara). 
     Välkommen in så läser vi nyckeln! 

•  Släcker anmärkningar (tvåor) från bilprovningen 

•  Däckhotell och däckservice

•  AC-service

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



Räntefri avbetalning 
med möbelkortet!

ROWICO 

STOLAB

SWEDESE

EKENS 

NORDIC FURNITURE

MÖBLERA DITT HEM HOS OSS  
INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

Välkommen till Rixners Möbler i Tibro.  
Här hittar du alla möbler du behöver till ditt 
hem från välkända leverantörer.HJORT KNUDSEN

STRING 

INREDNINGSHUSET
KAPLANSGATAN 32 MARIESJÖ SKÖVDE
Tel. 0500-41  19  00
WWW.a-MOBler.Se

Öppettider: 
Vardagar 10-18  
Lördag 10-14
Söndag 11-16

Följ oss också på

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

hÖStenS nYheter har 
MÖBleratS i Butiken!

RäntefRi 

aVBetaLning 

24 månadeR20-50% 
rabatt på 

utställnings-
möbler

Vi SäLjeR 

kök

deSign-

kLaSSikeR 

hittaR ni hoS 

oSS!


