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S
om ni vet brukar vi i vår familj 
passa på att renovera inomhus 
under mellandagarna. Den så 
kallade mellandagsrenoveringen. 
För några år sedan fick vi för oss 

att december är en bra månad att byta alla 
fönster… Det blev klart klocka fyra dan 
före dopparedan. 
 Annars har rum för rum fått uppdate-
ringar och i takt med barn som flyttat ut 
har några rum fått nya uppgifter. Förra 
årets helt naturliga sådan var att skapa ett 
hemmakontor av ett dåvarande gästrum. 
Ett bibliotek med alla böcker från källaren 
slog två flugor i en smäll. Förrådet blev 
städat och jag fick en snygg bakgrund i alla 
digitala möten. 
 Men faktiskt vi fick både möjlighet och 
hann med rätt mycket mer renovering än 
vanligt i år. Köket fick ju nya bänkskivor 
och garaget fick både träningsutrustning 

Det blir ingen 
mellandagsrenovering i år
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Att tillbringa tid med familjen i jul känns kanske viktigare än någonsin, 
då fjolåret tvingade många att stanna hemma och fira på egen hand. 
Likt övriga familjemedlemmar förtjänar även våra fyrfota vänner att 
skämmas bort under julen och nio av tio husdjur får en julklapp. 
Men kom ihåg att den bästa gåvan du ger är kvalitetstid, i form 
av en lugn och gosig stund tillsammans med dig.

J
ulen nalkas och med den kommer även 
julstressen. För många av oss kan den 
vara extra påtaglig i år, inte minst för 
våra yngre fyrbenta vänner som inte är 
vana vid att träffa många människor på  

           en och samma gång.
 I en färsk julundersökning från Arken Zoo, som 
omfattar 28 416 djurägande kunder, svarade 
en majoritet (54 procent) att det bästa med att 
ha ett husdjur i jultider är sällskapet. Det näst 
bästa var att man tillbringar mer tid tillsammans 
med sitt husdjur (19 procent). Låt detta fungera 
som en påminnelse att ta vara på kvalitetstiden 
med dina fyrbenta familjemedlemmar, som inte 
vill något hellre än att vara tillsammans och 
leka med dig.
– Ett sätt att tillbringa kvalitetstid tillsammans 
i jul är exempelvis att låta hunden bestämma 
vägen på promenaden. Gå ut på kvällen och 

En hunderbar jul – 9 
av 10 får en djurklapp

kLaPPTIPS. Den bästa julklappen du kan ge ditt husdjur är klappar.

njut av julbelysningen i närområdet och istället 
för att gå den vanliga rundan så låter du din 
hund bestämma riktning och fart. Du kommer 
troligtvis att njuta lika mycket som din hund av 
äventyret, säger Sarah Frelin Ekvall, marknads-
chef på Arken Zoo.
 Att leka med sin hund eller katt är bland det 
bästa man kan göra, det främjar både djurets 
sociala utveckling och hjälper till att stärka er 
relation. Julundersökningen från Arken Zoo 
visade att en av tre (28 procent) lägger mellan 
1–2 timmar dagligen på att gosa och leka med 
sitt husdjur. Samtidigt svarade hela 57 procent 
att de önskar att de hade mer tid att gosa med 
sitt husdjur.
– Den bästa julklappen du kan ge ditt husdjur 
är klappar, även om våra älskade odjur såklart 
förtjänar presenter under granen också. Många 
husdjur älskar också att delta i presentöppning-

en. Men var uppmärksam så att inte hunden 
eller katten försöker svälja presentsnören eller 
pappret, säger Sarah Frelin Ekvall.
 Svenska djurägare gillar att skämma bort sina 
pälsklingar, nio av tio (89 procent) ger sitt hus-
djur minst en julklapp och majoriteten ger två 
paket (37 procent). Mest generösa är hundägar-
na där 92 procent ger sin hund en 
julklapp. Men kattägarna ligger 
inte långt efter (86 procent).
De vanligaste julklapparna som
djurägare ger är leksaker följt av 
godis samt bädd eller filt.

God Jul och Gott Nytt År!

Marie Pallhed 
redaktör
marie@gardochvilla.se

Även husdjuren ”ger” julklappar till sina tvåbenta 
vänner. givmildast är hundar där 49 procent ger 
bort en julklapp, följt av kanin och katt.

JULMYS. Svenska djurägare gillar att skämma bort 
sina pälsklingar och anser att det bästa med att ha 
ett husdjur i jultider är sällskapet. 

och TV. Trädgården fick nya uteplatser och 
naturligtvis skaffade vi hund. En sådan där 
Corona-hund. Som är så mysig att ha när 
man jobbar hemma. Fast det gör man ju 
inte längre.
 Jag är uppväxt med hund och har haft flera 
egna så jag borde ju veta. Men man glöm-
mer. Lika mysigt som det är att ha hund 
när man har semester eller jobbar hemma 
lika mycket är det en utmaning när man 
inte har semester eller inte jobbar hemma. 
Det blir rätt mycket trixande.
 Men jag föredrar trixandet framför det 
bekväma. Jag föredrar att åka till kontoret 
istället för att koppla upp mig hemifrån. 
Livet är inte till för att vara enkelt eller 
bekvämt. Det är till för att levas och upp-
levas. Så Corona-hunden får hänga med. 
Träffa folk. Vara hos än den ena, än den 
andre. Det går framåt, vi vänjer oss båda 
två till ett liv som är mer på riktigt än via 

skärm och för er som undrar hur det går 
med årets mellandagsrenovering kan jag 
säga att i år får det vara utan. 
I år gör vi andra saker.

God Jul och Gott Slut!
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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
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Vi har även
VITVAROR!
Diskmaskiner, tvättmaskiner,
kyl, frys m.m.

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

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

uttag, stickproppar, lamphållare m.m.

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 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00
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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!
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anläggning och lämnar en offert som är bra 
både för miljön och din plånbok! Du kan även 
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Gå gärna in på labbasel.se och läs mer 
eller ring Kent 0708-66 02 33.
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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!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

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.

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

Vi har även 
VITVAROR!

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.

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 

Välkommen till vår elbutik!SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon 
Kent:  0708-66 02 33
Butiken:  0502-149 09
Kontor:  0502-149 99

www.labbasel.se
Öppet: mån-fre 07.00-16.00, 
lunch 12.00-13.00

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!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

Telefon
Kent: 0708-66 02 33
Butiken: 0502-149 09
Kontor: 0502-149 99

www.labbasel.se
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.

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!

SOL- & VINDKRAFT
Vi hjälper dig att sänka
dina elkostnader!

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.

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

Vi har även 
VITVAROR!

www.labbasel.se
kent@labbasel.se
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Välkommen till 
ett julinspirerat 

skara Blomsterland 
arrangemang och 

Buketter

Välkommen till 
ett julinspirerat 

skara Blomsterland 
arrangemang 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

Hyacinter
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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

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

Bli medlem i vår 
kundklubb - du får 
alltid cashback på dina köp.

Följ oss också på
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I juletider 

Med julen runt hörnet presenterar Fastig-
hetsbyrån det nya initiativet Årets Peppar-
kakshus. Premiärårets hus är designat av 
stjärnarkitekten Thomas Sandell 
som inspirerats av ”ett tryggt hem för fler” 
- Fastighetsbyråns samhällsengagemang. 
Ritningarna finns nu tillgängliga för ned-
laddning och alla ivriga pepparkaks-
bagare uppmuntras att donera en slant 
till SOS Barnbyars viktiga arbete för 
att fler ska få ett tryggt hem.
För att inspirera och hjälpa alla där 
hemma på vägen har kocken och dessert-
specialisten Tea Malmegård, känd från 
bland annat Kockarnas kamp och TV4 
Nyhetsmorgon, bakat pepparkakshuset 
efter ritningarna. 
- Det är inte varje dag man får baka ett 

Fo
to

 S
äs

on
ge

ns
 b

äs
ta

Årets Medvetna Julklapp 2021
Att utse Årets Medvetna Julklapp är en tradition som Klimat-
klubben och Medveten Konsumtion har genomfört i 3 år för 
att visa att det går att fira en mysig jul på ett hållbart vis med 
framtidens generationer väl i åtanke.  I år är Årets Medvetna 
Julklapp den pre-älskade klappen. Alltså återbrukat och second 
hand.  Årets Medvetna Julklapp ska leva upp till ett eller flera 
kriterier. Något som du också kan bära med dig i dina jul-
klappsinköp.
•	 Produkten/tjänsten ska lösa ett resursproblem och/eller ha   
 fått ett nyväckt intresse under året
•	 Produkten/tjänsten ska ligga i linje med forskningen och/eller  
 ha ett högt andrahandsvärde
•	 Produkten ska representera den tid vi lever i – och i vilken      
 riktning vi ska.

Gör en julgrupp med säsongens
ätbara istället för blommor. 
Det blir faktiskt lika fint och juligt att lägga 
ner alla fina kålsorter, vinteräpplen, apelsiner, 
hela valnötter eller kanelstänger i en vacker korg. 
Dessutom kan allt med fördel skäras ner i en 
gryta med buljong och lite grädde till en enkel 
och god soppa. 
Eller ånga kålen lätt, skär i äpplen och pressa 
apelsin över för en enkel, färgsprakande och god 
grönkålssallad till julbordet.

– Julen 2021 handlar om gemenskap och att bjuda in andra. 
I mitt växthus i Roslagen bjuder jag in grannarna på glögg och fika. 
Den här julen har ett större fokus på människorna, och då får 
"haha-kulorna" ge vika för en lite lugnare gran. Mer fokus på 
varandra. Och så har jag arbetat extra med att få till en fin färg-
sättning som känns genomarbetad, varm och omtänksam, 
säger trendexperten Stefan Nilsson. 
        Foto och källa: Plantagen.

arkitektritat pepparkakshus! Ritningen 
är enkel att följa för alla där hemma och 
man kan jobba med föremål som man har 
i hemmet. Skär ut bitarna något större än 
mallen och skär till formen direkt efter att 
bitarna kommer ut ur ugnen.
På så sätt blir det garanterat rakt, 
säger Tea Malmegård. 

Ritningen finns på: 
https://www.fastighetsbyran.com/
sv/sverige/artiklar/arets-
pepparkakshus/

Thomas Sandell designar Årets Pepparkakshus 2021
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JULTÄVLING
GOLV FRÅN PARADOR

KÖP VALFRI VARA UR
BORGUNDA JULKALENDEr
SÅ ÄR DU MED OCH TÄVLAR OM 20 m2 GOLV FRÅN PARADOR, 
PARKETT 3-STAV EK LACKAD. VÄRDE 8 000 kr inkl moms.

8000,-
inkl moms

VÄRDE

JULKALENDERN 
FINNS PÅ 
BORGUNDA.SE

Gäller tom. 30/12 2021

Här kommer rätta svaren 
Gård & Villa-mässans tipspromenad

Vem bor här
1. D   |   2. C   |   3. E   |   4. a   |   5. b

Fyra personer lyckades para ihop rätt person med deras 
hem i förra numrets tävling. Vinsten är var sin trisslott 
som kommer med posten. Grattis!
Monica Melakari, Torsö
Ylva Haglund, Skövde
Magnus Haglund, Skövde
birgitta Wahlstrand, Forsvik

A    B    C    D    E
person  1

person  2

person  3

person  4

person  5

Namn

Mail

Telefon

Gård&Villa  Gård&Villa  

HUS  

1  Volvo är en stor arbetsgivare i Skövde. Den 
första motorn härifrån var en marinmotor kon-
struerad av Edvard Hubendick, vilken döptes 
till Penta. Men när grundades ursprunget, 
Sköfde gjuteri och Mekaniska Verkstad?

1) 1869 x) 1868 2) 1898

2  Traditionen med möbeltillverkning sträcker 
sig över 150 år tillbaka i Tibro. Ulferts där var un-
der sin storhetstid nordens största möbelfabrik. 
Hur många anställda hade man som mest?

1) 900 x) 1 100 2) 1 400

3  Vätternkräftan är en uppskattad delikatess. 
Men, hur många ben har en kräfta?

1) Sex x) Åtta 2) Tio

4  Tidan är en av ganska få åar i landet som 
rinner norrut - från Strängseredssjön vid Ulrice-
hamn till Vänern. Hur lång är Tidan egentligen 
(inklusive källflöden)?

1) 187 km            x) 153 km             2) 201 km

5  göta kanal är ett av Sveriges största bygg-
projekt genom tiderna och bildar tillsammans 
med Trollhätte kanal och göta älv en 39 mil lång 
vattenväg. Hur många slussar har kanalen totalt?

1) 28 x) 38 2) 58

6  Daloc heter en känd tillverkare av brand-, 
ljud- och säkerhetsdörrar. Var har de sitt 
huvudkontor?

1) Lidköping        x) Tidaholm        2) Töreboda

7  blomman Dahlia döptes av Linnélärjungen 
andreas Dahl och i hans födelseort finns nu ett 
Dahliamuseum. Var ligger detta?

1) Saleby          x) Varnhem          2) Daltorp

8  Innan karl-Erik bender blev storföretagare 
inom byggbranschen med sina betongpannor 
hade han en annan karriär. Vilken?

1) Han var en framgångsrik tävlingsryttare

x) Han spelade kontrabas i Anders Meijers   
     orkester.

2) Han utvecklade familjens gårdsmejeri  
     innan det såldes till Arla.

9  bert karlsson ångrar egentligen bara en sak 
från ungdomens skoltid.

1) Att han inte lärde sig engelska

x) Att han inte lärde sig läsa noter

2) Att han inte lade ner mer tid på geografi

10  Cylinda i Jung var under sin tid en stor 
tillverkare av tvättmaskiner och andra vitvaror. 
allt började med att grundarens mamma tyckte 
det var tungt att byka, men ansåg att en tvätt-
maskin var för dyr lyx. Då byggde grundaren en 
tvättmaskin själv i gårdsverkstaden och sedan 
flera. och grundarens namn är:

1) Sven-Arne Ljungberg

x) Sixten Eriksson

2) Karl-Erik Andersson

11  kenneth Hansen från götene tillhörde från 
slutet av 1980-talet eliten inom rallycross. bland 
annat har han vunnit FIa:s Europamästerskap för 
rallycrossförare 14 gånger. Från och med 1993 
tävlade han endast med ett bilmärke, vilket?

1) Peugeot          x) Ford          2) Citroën

12  Den kände arkitekten gert Wingård växte 
upp i Våmb intill Skövde, innan flytten gick till 
göteborg. Hans farfar startade och drev ett 
företag i trakten, vilket?

1) Rockwool

x) Beijers byggvaruhandel

2) Gullhögen, numera Cementa.

Grattis! 
Ni vann förra numrets tävling! 
En trisslott kommer på posten till:
Sandra brolin, Lidköping
Harald Holm, Skara
anita adamson, Skövde
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Mangårdsbyggnad 
 flyttade 
   till Skara

När den vackra sekelskiftesvillan 
i Skara blev till salu var saken klar. 
Helen Dahlborg Hideström och Håkan 
Hideström hade haft många funde-
ringar kring sitt framtida boende och 
behovet av större utrymme låg nu 
plötsligt rakt framför 
deras fötter.

TExT oCH FoTo Anita Johansson »
PLATS FÖR MÅNGA. 

Matsalen har plats för många 
runt bordet. Helen som har ett 
förflutet som florist dekorerar 

gärna med stora amaryllis 
snyggt arrangerat med 

lite granris.

Folkpool Lidköping
Skogvaktarevägen 13
Tel. 0510-590 440

Spabad 
från 47 990:-
Frakt tillkommer. 

Läs mer på folkpool.se

        
E20

Götene

Lugnås

Mariestad

Renovering och inredning av kök

För öppettider, se hemsidan:
www.mariestadskok.se

Björsätersvägen 1
542 74 Mariestad

Tel. 0501-40074, 0707-616 609 
www.mariestadskok.se 

Måttanpassade kök eller 
bara luckbyte:
• 30 % ROT-avdrag på arbetet
• 20 % rabatt på Cylinda vitvaror
• 10 % rabatt på Intra diskbänkar/hoar
• Nu även stänkpanel istället för kakel
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H
uset byggdes från början som 
en mangårdsbyggnad  i Skå-
nings-Åsaka kring 1890. Av 
någon anledning plockades 
den ner och flyttades sedan 

till Skara kring 1910. Historien kring 
huset är något oklar och det finns flertalet 
obesvarade frågor.
- Vi skulle vilja veta mer. Om det var så 
här stort från början vet vi inte. Det finns 
inte heller några gamla bilder på huset, 
vilket hade varit roligt att se, säger Håkan 
och Helen fortsätter:
- Vi har varit i kontakt med muséet och 
hembygdsföreningen men det finns inte så 
mycket att hitta. Efter att vi tittat på tv-pro-
grammet ”det sitter i väggarna” har vi 
också försökt att få kontakt med riksarkivet 
för lite hjälp. Kanske det finns någon som 
vet något mer och vill dela med sig? 
 Huset bebos idag av paret och två av deras 
tre söner. Tillsammans förfogar de över 
hela 10 rum. Dessa är fördelade i tre vång-
ar totalt, källarutrymmet exkluderat. Huset 
har sedan inflyttningen fått ett nytt tak och 
ny fasadfärg. Inomhus har de tapetserat 
och målat etappvis för att sätta sin egen 
prägel och en ny värmepump har det också 
blivit, lite ofrivilligt.
- Första julen här, på juldagsmorgonen 
vaknade vi upp i ett iskallt hus. Då hade 
vi bara bott här ett par veckor. Bergvärme-
pumpen hade lagt av. Fast den hade nog 
sett sina bästa dagar. Det händer ju mycket 
med tekniken så den vi har idag är betyd-
ligt bättre, säger Håkan.

 Att förvalta ett stort hus och alla dess 
utmaningar är dock inget nytt för paret. 
De har jobbat sida vid sida under många 
år och förvaltat fastigheter i Skara. Under 
sju år drev de hotellet Stadskällaren, så 
att hugga i när det behövs är inte främ-
mande. Men efter många år med arbete 
tillsammans, kände båda till slut att det var 
dags att göra något annat. Fastigheterna 
avvecklades och idag arbetar Helen som 
receptionist och Håkan har sadlat om till 
brandman. 
- Det har vi inte ångrat utan det känns bara 
roligt. Nu strålar vi samman i våra gemen-

samma husprojekt istället, säger Helen och 
fortsätter:
- Vi är överens om hur vi vill ha det men vi 
har lite olika synpunkter på hur man ska 
måla och tapetsera. För att inte reta oss på 
varandra tar vi helt enkelt var sitt rum och 
sätter igång. Då får vi göra på vårt eget sätt 
och blir båda nöjda och glada.
 Med ett så pass stort hus skyndar nu paret 
långsamt och gör en noga prioritering av 
sina önskemål. Det finns naturligtvis mer 
att önska. Trädgården är inte jättestor 
men ska få ett nytt trädäck på baksidan 
för trevliga grillstunder och umgänge. De 

kaFFE- oCH TESaLoNg. Med ärvda möbler har Helen och Håkan Hideström inrett den lilla salongen i sekelskifteshuset  i Skara för mysiga stunder och adventsfika.

DEN bLÅ TrÅDEN. Helen och Håkan har valt en subtil blå färg på väggarna som återkommer på många 
ställen i huset. Här kan man njuta av julgransskimmer och härlig värme från den vackra kakelugnen. 
bordet är arvegods från Håkans familj.

MÅLaT kÖk.  köket som från 
början var gult har Helen och 
Håkan valt att måla om i en 
ljusgrå färg. Vid den centrala 
köksön samlas man gärna 
för att förbereda middagar 
och annat gott.

ojämna sjöstensplattorna kommer att få ge 
vika för det. 
- Jag får alltid flytta runt kring huset för att 
få lite lä när jag grillar. Jag gillar att kunna 
gå ut på ett skönt trallgolv. Så inför nästa 
sommar ser jag fram emot en grillplats som 
ligger i lä, säger Håkan.
 När jag frågar paret vad som har varit den 
stora utmaningen med att flytta in i ett 
stort hus jämfört med en ordinär villa, blir 
svaret:

- Det är egentligen lättare att än 
tvärtemot. Ytorna fyller du snart upp, 
säger Håkan och Helen fyller i:
- Folk tyckte kanske att vi var lite 
knasiga, när vi hade köpt huset. De und-
rade om vi hade möbler till alla rum men 
vi har ärvt lite möbler som passar bra in 
i huset. Man får inte glömma att det är ju 
bara ett hus och att vi just nu ville bo lite 
större. Vi har alla känt oss som hemma 
  från första stund.

 TrE TraPPor UPP. Huset som rym-
mer tre våningar har vackert 

gråmålade och rejäla trappor. 
En gång fanns det två in-

gångar till fler lägenheter.

STÅTLIgT. Förra året lät paret måla om sitt hus. 
Det tog dem nästan ett år av funderande 

innan de slutligen kom fram till 
dagens snygga färgsättning.

I goTT SÄLLSkaP. Familje-
hunden bella traskar vant 
omkring i den stora villan. 
Under julen ändrar huset 

skepnad men bella verkar inte 
bry sig så mycket om tomtar 

och julgran.

ToMTETIDEr. 
I entréfönstret sitter 
dessa tomtenissar 
och bildar ett sobert 
stilleben i sig själva. 
Julen kan komma.

På besök hos
Helen Dahlborg Hideström 

och Håkan Hideström 
samt barnen Philip och Jesper. 

Gör: Helen arbetar som receptionist. 
Håkan är brandman.

Var: i Skara
Huset: Äldre sekelskifteshus 

byggt 1890 och 
flyttat 1910

gIVET bLoMSTErINSLag. 
amaryllis på stam står längre än vad 
man kan tro. En tacksam julblomma 

i våra hem under julen.



14 www.gardochvilla.se 15www.gardochvilla.se

Gård&Villa  Gård&Villa  

Kompletta lösningar

Boka ert tak redan nu!

SkåningS-åSaka gålStad 1 Skara  I  0511-290 50  I  tjtak.Se  I  info@tjtak.Se

Ring för kostnadsfri offert
ROT-avdrag F-skatt

• tak    • faSad    • fÖnSter eller PlåtarBeten 

TäTT & TryggT 
SnaBBt och Snyggt 

www.stjarnfonster.se

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

5år
s garanti

På UtFÖrt ar

BE
tE

december 2021december 2021

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

Länets 

nya mötesplats 
för 

fastighetsaffärer
 

forsbergshuset.se  •  info@forsbergshuset.se  •  0500 - 48 02 00  •  Trädgårdsgatan 15 A, Skövde

Välkommen 
med din försäljning till 

vårt nya kontor 
med bästa exponering  

i Hjärtat av Skövde,  
invid resecentrum.

www.mobalpakökskövde.se Skövdevägen 44, Skultorp

• vi bygger nytt 
• vi byter kök & bad 
• vi renoverar och bygger till 

vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation och hjälper dig med allt från planering till färdigt
arbete!

vi är 
specialister 

på kök 
och bad! 
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TExT oCH FoTo Ulf C Nilsson

december 2021

Äntligen 
julmarknader 

igen!
Det blev rena invasionen på årets olika julmarknader. Efter ett helt års 
”coronapaus” var behovet av dessa glatt kolorerade ljuspunkter i det 
novembergråa stort. Vi besökte en av de återuppståndna klassikerna, 
julmarknaden i Falkängens Hantverksby i Hällekis. 

Å
rets julmarknad på Falkängen 
hade ett frågetecken hängande 
över sig: Var det här sista gången? 
Hantverkskollektivens framtid är 
osäker eftersom hela byn nu är 

till salu. Renoveringsbehovet blir allt mer på-
tagligt, samtidigt som det inom ägaren, Götene 
kommun, diskuteras om det är dags att sälja 
alltihop.
 De första husen var inflyttningsklara 1899 och 
var ursprungligen arbetarbostäder för anställda 
vid cementfabriken. Som mest bodde faktiskt 
300 personer här och idag är det en av landets 
få bevarade bruksgator. 
 På 1980-talet var husen på väg att förfalla och 
Götene kommun försökte då sälja dem - för 
en krona styck. Men ingen nappade och de 
var på väg att rivas när dåvarande landshöv-
dingen Frithiofson ryckte in och räddade dem. 
Med hjälp av statliga pengar renoverades och 
rustades alla hus upp och blev till dagens 
hantverksby. 
 Falkängens hantverksförening arrenderade 

lokalerna och ett 70-tal hantverkare från 
hela landet, varav flera har sin verksamhet 
på platsen, ställer ut sina alster i tio butiker 
här. För Hällekis är det en viktig attraktion 
som lockar upp emot 100 000 besökare 
per år hit.
 Tre intressenter har lämnat in anbud på 
Falkängen och med i kalkylen finns då ett 
stort renoveringsbehov. Kommunen har 
uppskattat kostnaden till mellan 20 och 
30 miljoner.
– Nu ska vi ta ställning till de olika 
anbuden, så får vi se, säger fastighets-
chef Åsa Hammargård på Götene 
kommun.
 Så, ovissheten om framtiden är stor 
bland hantverkarna. Men av detta 
märktes inte mycket under 
”Vintergatan” som julmarknaden 
här kallas. Det var rena folk-
vandringen och trängsel på 
parkeringarna, trots 
gråvädret.

HÖg TrIVSELFakTor. Tomas Eklund, som 
tillsammans med sin fru britta på bergsgården 
i grannskapet producerar honung, fanns på 
plats på julmarknaden. Mona Fjellström och 
Pär bergman passade på att smaka.
– Vi har haft fritidshus här på kinnekulle 
i många år och nu håller vi att på att flytta 
hit på heltid, berättade de.

JULFIka. – att åka hit är en gammal tradition, så det är kul att det är 
igång igen! Joy och Lasse Sundström plus Monica och astor karlsson 
från Töreboda missar inte en fika när de väl har kommit fram.

TILL ToMTEN. Lilla anni hade lagt 
ned mycket arbete på sin önske-
lisa till Tomten. Det lovar gott 
inför jul!

   IDYLLISkT. rigmor och Stig olsson från Mariestad har 
  som tradition att någon gång varje år åka till Falkängen.      
 oftast på sommaren, men julmarknaden lockade i år. 
 – Det här är en idyll, men tyvärr hotad. Vi passar i alla 
fall på att julhandla och fika, berättade de.

JULMaxaT. – Vi har ungefär 100 000 besökare per 
år här och ”Vårrundan” är störst, men julmarknaden 

är allra roligast, tycker Elenor krantz och 
Pija alexandersson på Tantverk. 

Husen i Falkängen tillkom 
i slutet av 1800-talet och 
blev åtta stycken med fyra 
lägenheter i varje. Idag 
samsas tolv olika hantverks-
kollektivpå Falkängen.

MUggPYNT.- Det är mysigt 
att gå här bland alla gamla fina hus. Det är ett riktigt 
utflyktsmål, tycker Monica Eklöf och Lennart gustafsson från Hjo. 
Instämde gjorde karin och Wada Eklöf från Mariestad. och, att 
dekorera en gran med muggar tyckte de var ett kul udda grepp.

ToMTEN. anni fick beröm av tomten 
Sture alm. Mamma Mandy Linck fick 
förstås vara med vid överlämnandet, 
för det var ändå lite läskigt…
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 PR SLAMSUGNING AB
Vi finns i hela skaraborg
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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!

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

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

december 2021december 2021



pinjenötter
hårt tunnbröd eller tunt knäcke
chèvre
hjortronsylt

Gör så här:
1. rosta pinjenötter i en torr, het stekpanna, 
men var vaksam – de bränns fort.
2. bryt tunnbröd i lagom stora bitar och skär 
chèvren i passande storlek. Lägg osten på 
brödbitarna med en klick hjortronsylt på.
3. Placera snittarna på en bricka eller skärbräda. 
Strössla över pinjenötterna.

Varma dadlar

dadlar eller katrinplommon
baconskivor

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200grader och lägg bakplåtspapper 
på en plåt.
2. Linda in kärnfria dadlar med bacon, stick igenom 
en tandpetare för att låsa baconänden och lägg dem 
på plåten. Låt stå i mitten av ugnen ca 20 minuter.
3. Lägg dadlarna på fat med tandpetarna kvar och servera.

Vill du ha lite mer matigt till så ställ fram skinkmackor. 
Det är uppskattat av gästerna och enkelt för dig att bjuda 
på. De behöver inte ens vara färdiga, utan ställ fram så att 
gästerna kan skära och bre själva. gott att äta och en 
aktivitet på samma gång!

Gård&Villa  
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Egen glögg är helt klart den bästa. Den är också härligast att servera, och inte att förglömma – alla blir glada för 
att få hemgjord glögg i gåva menar Helena Lyth i sin nyutkomna bok Julprassel & Decembermys.

Egen glögg och enkla snittar 
på glöggminglet

Ca 9 DL
1 flaska kraftigt rödvin, 75 cl
6 katrinplommon
1 dl strösocker
3 kanelstänger
1 pomeransskal
1 bit torkad ingefära
 1 tsk hela kryddnejlikor
1 tsk kardemummakärnor
1,5 dl vodka

Helenas egen glögg

Ädelostbollar med pekannötter och tranbär

oSTboLLar.  
Enkelt och jättegott.

Gör så här:
1. Häll vinet i en kastrull och tillsätt alla 
ingredienser utom vodkan. Värm dryck-
en under lock, men var vaksam: den får 
inte börja koka.
2. Tillsätt vodkan och rör om. Ta från 
värmen och låt dra under lock 1 timme.
3. Häll glöggen i en stor sil ner i en 
annan kastrull. Fördela i två mindre 
flaskor med hjälp av en tratt. Sätt på 
kork. När det är dags för servering 
värms glöggen igen i en kastrull.

goDaST.  Testa att göra 
 din egen glögg. och låt 
  de ljuvliga dofterna 
   sprida sig i hemmet.

PÅ gLÖggMINgLET. En regel 
säger att från det att en gäst 

kommer in genom dörren får 
det inte gå mer än 5 minuter 

innan hen har ett glas i 
handen, menar Helena 
Lyth i boken ”Julprassel 

och Decembermys”. 

Enkla glöggsnittar

Fo
to

 H
el
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a 

Ly
th

december 2021

Helena som skapat sin egen glögg, ville att 
den skulle ha mycket smak med lite sting, 
men också en fin rund sötma som i hennes  
recept kommer från katrinplommon! 

80 g färskost
60 g ädelost
1 dl + 0,5dl pekannötter
0,5 dl torkade tranbär
salta pinnar
granatäppelkärnor
hackad persilja

Gör så här:
1. blanda färskost och ädelost i en 
bunke. Finhacka 1 dl nötter och tran-
bären, blanda ner i ostkrämen.
2. Hacka resten av nötterna och lägg på 
ett fat. Ta en matsked ostkräm och forma 
till en boll, rulla i nöthacket och ställ 
på ett fat. gör likadant med resten av 
krämen. Låt stå minst 30 minuter i kylen 
före servering.
3. Vid servering: stick ner halva salta 
pinnar, garnera med granatäppelkärnor 
och persilja.

Chèvre med hjortron

SNITTar. Dadlar och tunnbröd med chèvre.

Fo
to

 H
el

en
a 

Ly
th

Fo
to

 E
m

il 
N

or
di

n



23www.gardochvilla.se22

Gård&Villa  

www.gardochvilla.se

Gård&Villa  december 2021december 2021

info@lindhome.nu - 070-813 19 07 - www.lindhome.nu

5 tips för
bättre inomhusmiljö

1. Skärma av hårt ljus
2. Reflektera in dagsljus i mörka rum
3. Inred med mjuka textilier
4. Arbeta med färger ton i ton
5. Använd rätt typ av belysning

Inred och förbättra din
inomhusmiljö med solskydd!

www.solskyddsteknik.se
FALKÖPING  SKÖVDE  ULRICEHAMN 

www.vastgotaror.se

Vi hjälper dig med dina rörarbeten

Hel pall pellets!

Optimera tibro
tel 0504-12540 
Hitta din närmaste butik och öppettider på 

www.optimera.se

Vi hälsar både privatkunder och proffs välkomna!

Kampanjpris 

    2295:-
Ord pris 2395:-

Gäller t.o.m.
 21-12-31

 

MARIESTADSVÄGEN 28, SVERIGES MÖBELCENTRUM TIBRO • 0504-130 60 • MÅNDAG-FREDAG 10-18, LÖRDAG 10-14, SÖNDAG 12-16 • RIXNERS.SE

1961-2021

60-års- 
jubileum

 

FINNS ÄVEN SOM FÅTÖLJ, 
2-SITS & 4-SITS I SVART

3-SITS 
GOTLAND

från 
5.995:-

KONTINENTAL-

SÄNG
från

 7.500:-

25%
 RAbATT pÅ 
 NybESTÄLLNING 
 FRÅN

 

 

 

 

Lagervara

RAbATT pÅ 
ALLA SOFFOR 
FRÅN bRÖDERNA 
ANDERSSON 
GÄLLER ÄVEN buhRENS 
Och bELLuS SOFFOR

15-50%

 

FÅRSKINN 
från 

499:-
5 färger 

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



Gotland 3 sits 
Valbar i flera hundra olika tyger

Pris 6 990:-

Infinty 4 sits 
Valbar i flera hundra olika tyger

Pris fr. 18 990:-

Boom 3 sits Maxi 
Valbar i flera hundra olika tyger

Pris fr. 10 490:-

Impulse 3 sits 
Välj komfort & tyg

Pris fr. 10 490:-

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.seRABATT PÅ MÖBLER

 FRÅN STOLAB
MÖBLERA DITT HEM HOS OSS

INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

Här hittar du alla möbler du behöver till ditt
hem från välkända leverantörer.RABATT PÅ SOFFOR & FÅTÖLJER FRÅN HJORT KNUDSENRABATT PÅ STRING HYLLSYSTEM

10% 15% 
15% 

följ oss på

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.seRABATT PÅ MÖBLER

 FRÅN STOLAB
MÖBLERA DITT HEM HOS OSS

INFÖR HÖSTENS HEMMAKVÄLLAR

Här hittar du alla möbler du behöver till ditt
hem från välkända leverantörer.RABATT PÅ SOFFOR & FÅTÖLJER FRÅN HJORT KNUDSENRABATT PÅ STRING HYLLSYSTEM

10% 15% 
15% 

följ oss på

Räntefri avbetalning 
med möbelkortet!

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!

VÄLKOMNA HEM TILL OSS

VI SKAPAR DITT DRÖMHEM
RäntefRi 

avbetalning 

24 månadeR

DESIgN-

KLASSIKER 

HITTAR 

NI HOS 

OSS!

20%
på utställnings-
soffor från sits

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 

Ekens Essens 
Kontinentalsäng 180x200 cm
inkl. softex trens bm & ben.

Nytt Manchestertyg

Pris 26 575:-

Dux 1001 
Ramsäng 90x200  

inkl. xupport bäddmadrass

Pris 19 370:-

Skövdebädden 
Ramsäng 90x200 cm inkl bäddmadrass

& ben. Svensktillverkad. Finns i flera storlekar.

Pris 3 990:-

Skövdebädden 
Kontinentalsäng 180x200 cm inkl.

 bäddmadrass & ben design.
Svensktillverkad. Finns i flera storlekar.

Pris 8 990:-

TIBRO, Sveriges möbelcentrum
Mariestadsvägen 28 | 0504-130 60 | www.rixners.se

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.se

Sveriges möbelcentrum
Mariestadsvägen 28  Tibro
Tel. 0504-130 60 | www.rixners.se

DESIGNKLASSIKERN
JETSON

PINNSTOL
LILLA ÅLAND

Sveriges möbelcentrum
Tel: 0504-130 60

www.rixners.se

Räntefri avbetalning

med möbelkortet!
15%
rabatt på
Rowico

VI BYTER UTSTÄLLNING!

UPP TILL 50% RABATT.
FÖRST TILL KVARN.

RABATT PÅ ALLA SÄNGAR
FRÅN KINNABÄDDEN

20% 
Gotland 4-sits,   

Bredd 301 cm  9995:-
Infinity so�a  4-sits, 3-sits & fåtölj.  
Det svävande utseendet andas lyxighet.

Pris fr.  16 990:-

Style modulso�a.  
Designa din  
egen so�a

VI MÖBLERAR 

TIBRO, Sveriges möbelcentrum
Mariestadsvägen 28 | 0504-130 60 | www.rixners.se

Räntefri avbetalning med möbelkortet!

A-Möbler Inredningshuset
Kaplansgatan 32 Mariesjö Skövde
Tel. 0500-41 19 00 | www.a-mobler.se

Sommaröppettider: Vardagar 10-18 
Lördag 10-14 | Söndag stängt

Sveriges möbelcentrum
Mariestadsvägen 28  Tibro
Tel. 0504-130 60 | www.rixners.se

Sommaröppettider: Vardagar 10-18 
Lördag 10-14 | Söndag stängt

DESIGNKLASSIKERN
JETSON

PINNSTOL
LILLA ÅLAND

Sveriges möbelcentrum
Tel: 0504-130 60

www.rixners.se

Räntefri avbetalning

med möbelkortet!
15%
rabatt på
Rowico

VI BYTER UTSTÄLLNING!

UPP TILL 50% RABATT.
FÖRST TILL KVARN.

RABATT PÅ ALLA SÄNGAR
FRÅN KINNABÄDDEN

20% 
Gotland 4-sits,   

Bredd 301 cm  9995:-
Infinity so�a  4-sits, 3-sits & fåtölj.  
Det svävande utseendet andas lyxighet.

Pris fr.  16 990:-

Style modulso�a.  
Designa din  
egen so�a

VI MÖBLERAR 
 DITT DRÖMHEM


