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idéer till ditt hem
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Myrorna och Prettypegs bjöd in fyra 
kreativa designers till ”Designers 
hands on second hand” med upp-
draget att på tre timmar göra om en 
sliten möbel till ett designobjekt.
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Om Gård & Villa
gård & Villa är ett elegant inspirations- och nyttomagasin för 
människor som vill bo i eget ägt boende i skaraborg. 
Tidningen ger idéer och kunskap om att leva och bo i hus. 
och roar, inspirerar och förenklar för husägare i skaraborg. 
gård & Villa samarbetar med Villaägarna skaraborg.

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

Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson, ordförande Villaägarna Skaraborg

Bjarne Pettersson
ordförande 
Villaägarna 
Skaraborg

Årets sista projekt blev till sist 
färdigt. Som vi väntat. In i det sista 
stod jag på mig, "nej du behöver 

inte putsa fönster innan jul. Det blir byte". 
Men veckorna gick och julstressen ökade. 
Så, fredag innan fjärde advent, ett samtal 
på ett tåg på väg hem från Göteborg. 
– Kan vi komma på måndag? Undra hur 
hon tar detta därhemma? Att dra igång 
ett fönsterbyte i hela villan måndag innan 
jul, vad kan gå fel? Fast vi slipper ju putsa 
de gamla fönstren. Sagt och gjort. Be-
slutet är taget. Men det måste bli färdigt 
till jul, hör jag mig säga. Måndag kom, 
tisdag kom, onsdag kom, torsdag kom, 
”det kommer aldrig bli färdigt”. ”Jodå, de 

blir färdiga med fönstren.” ”Fönstren, jag 
menar fönsterbrädor och gardiner. Det är 
ju JUL". Ibland har jag svårt att fatta, jag 
fattar det. Fredag kom och kvart över fem 
kommer en märkbart lättat hantverkare 
med beskedet - Vi är klara! Vi går en slut-
besiktning, jag önskar God Jul och frågar 
om det ska bli skönt att varva ner. – Ner, 
jag ska åka och köpa julklappar. Vilken 
hjälte! Det blev en Jul till sist med tomtar 
och gardiner och som i så många andra 
stugor just denna dag skulle tidningar 
köpas och då passade vi på, jag och Snick-
arn, att byta tidning. Men det, det är en 
annan historia… Den här helgen - 24-26 
februari - träffar ni oss på Bomässan i 

Mariestad. Den 16 mars är alla medlem-
mar välkomna till Jula Hotell i Skara. Då 
håller vi årsmöte i föreningen Villaägarna 
Skaraborg. 

Välkommen!

ansvarig utgivare: Uno Hufvudsson 
Telefon: 0500-40 11 01 eller 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: gård & Villa, 
Varola prästgård 1, 541 94 skövde

Layout och grafisk form: reko reklam, 
Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Gott slut till slut och snart mars

GårdVilla&
februari 2017

Projektet är ett tydligt exempel på en 
av de stora framtidstrenderna: Att 
återanvända det som redan finns. 

Fast med ny twist.
– Ett av våra uppdrag är att få fler svenskar 
att återanvända mer, och vår förhoppning 
är att ”Designer hands on second hand” 
kan inspirera, säger Nina Adler, kommu-
nikatör på Myrorna. Det är avgörande 
för vår livsstil att vi svenskar börjar se på 
våra möbler som möjligheter istället för 
förbrukningsvaror.
 Något som också företaget Prettypegs 
ser som ett led i sin verksamhet.
– Att tillsammans med några kreativa 
designers skapa potential i second-

Fo
to

 P
re

tt
yp

eg
s Återställ ROT-avdraget

Decennier av lågt byggande och snabb 
befolkningstillväxt gör att det, enligt 
Boverket, saknas 700 000 bostäder i 
Sverige. Höga flyttskatter förvärrar 
saken, eftersom det sänker rörlig-
heten på bostadsmarknaden 
och gör det svårare för alla 
att hitta ett passande 
boende. 
Villaägarna tror att små-
huset och småhusägarna 
kan vara en del av 
lösningen 
på Sveriges utmaningar.
Genom att ge dig som bor i hus bättre 
villkor för att bygga om eller till ditt hus, 
kan nya bostäder skapas både snabbt och 
förhållandevis billigt. Därför arbetar Villa-
ägarna för en återställning av rotavdraget 
till 50 procent. Och föreslår att Sverige ska 
följa Norges exempel och göra det skatte-
fritt att hyra ut upp till hälften 
av bostadsytan.

Rotavdrag - tänk på detta
Många som köper hantverkstjänster får 
en kalldusch när Skatteverket underkän-
ner rotavdraget. För att inte hamna i den 
sitsen ger Villaägarnas chef för medlems-
rådgivningen Terese Wallinder dessa råd:
Ha koll på den egna rätten till rotavdrag. 
Du måste ha betalat in minst lika mycket i 
skatt som det belopp du begär i rotavdrag. 
Stäm också av att du inte redan har utnytt-
jat rotavdrag under året så att utrymmet 
har minskat för ytterligare avdrag. Det är 
ditt ansvar att fastigheten uppfyller kraven 
för rotavdrag. Använd avtalsmallen 
"Hantverkarformuläret 14" som Villa-
ägarna har tagit 
fram i samarbete 
med Konsument-
verket och 
byggbranschen. 
Formuläret 
hämtar du på 
villaagarna.se.

Ha koll på boräntorna
Bäst tremånadersränta under januari 
hade: Ålandsbanken 1,33 %
Danske bank 1,49 %
SEB 1,51 % – enda bank som sänkt räntan 
under månaden
I botten hamnade Nordea med 1,66 %.
Bankernas kvartalsrapporter: Räntenettot 
– dvs. vinsten på lån – har för Swedbank 
ökat med 55 % sedan första kvartalet 2010. 
Motsvarande siffra för Handels-
banken är 37 %.
Totalt har de fyra 
storbankerna tjänat 
115 miljarder kr på 
lån under det 
gångna året.
Efter många prat-
ministrar på bank-
området, tycker 
Villaägarnas 
boekonom Håkan Larsson att det börjar 
bli dags för Magdalena Andersson och 
Per Bolund att agera!

hand-möbler har varit ett fantastiskt sätt 
att lyfta det positiva med återanvändning, 
menar Jana Cagin, grundare till företaget.
 Återanvändningens möjligheter lyfts 
också i projektet RE:textil som vill få den 
mycket resursintensiva textil- och mode-
branschen att vakna. 
– Likt musikbranschen står vi inför ett 
paradigmskifte som kommer innebära 
helt nya affärsmöjligheter för de aktö-
rer som tar steget, säger projektledaren 
Adrian Zethraeus på Science Park Borås. 
Förnyelsen kan handla om att uppdatera 
befintliga plagg genom brodyr, tryck, 
färgning och ny form för att utveckla nya 
affärsmöjligheter för re-design.

Fler tips om återanvändning finns på 
www.gardochvilla.se. 
Samt smarta råd för att få 
dina grejor att hålla längre 
genom lite omsorg.

ÅTEraNVÄND. Det kan vara så enkelt att skapa ett 
unikt designat hem.

Öppet:
Vardagar     10.00 - 19.00
Lördag  10.00 - 16.00
Söndag  11.00 - 16.00

INReDNINGSHUSet
Adress: Kaplansgatan 32, Mariesjö 542 35 SKöVde 
Tel: 0500-41 19 00 
Sajt: www.a-mobler.se

KAMPANJ-
PRISER FRÅN 

38.900:-

PREMIÄR-
PRISER PÅ 

FÄRG, TAPETER 
& GOLV

15%
rabatt på kök inom vårt

plus-sortiment
_____

20%
rabatt på kök inom vårt 

bas-sortiment
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X■  Med känsla för det samtida släpper 
Tarkett flera nya kollektioner vinylgolv. 
Uppdaterade mönster som adderar en 
modern och grafisk karaktär till inred-
ningen hemma. Med formstarka mönster, 
rå betongkänsla och inspiration från 
marockanska stenläggningar har Tarketts 
designteam skapat en serie nya vinylgolv. 
Zig Zag, Cabana och Honeycomb Tile är 
namnen på några av nyheterna. Ett vinyl-
golv är slitstarkt och lättstädat och mjukt 
att gå på. Faktum är att det är ett av de 
tystaste golven som finns på marknaden. 
Därför passar vinylgolv bra i kök, hall och 
barnrum. Golven innehåller inga ftalater.

Våga sätta lättstädat 
mönster på golvet

sLITsTarkT. Vinylgol-
ven från Tarkett har 
fått nya uppdaterade 
mönster.

Fint    Sex

7 tips för 
ett lyckat 
byggprojekt
Strunta i att vara tidsoptimist och 
våga fråga proffsen före under och 
innan renoveringen. Här tipsen som 
får ditt hemmaprojekt att lyckas.

■  Kartlägg projektet. Skriv en lista med 
alla delar av projektet. Bestäm vem som 
ska göra vad och när det ska vara klart. 
■  Hyr verktyg eller låna av någon bekant.  
■  Blunda inte för problem. Ta tag i hindren 
direkt när de dyker upp. Skippa beteendet 
att undvika och fortsätta någon annan-
stans. Fullt förståeligt, vanligt men dumt.

■  Våga fråga. Det finns många experter, 
inte minst i byggvaruhusen.
■  Lägg ut arbete. Vissa saker, som el och 
VVS, måste man ta hjälp med. Men ta 
också hjälp när du kör fast. Det brukar 
ändå sluta med hantverkarhjälp.
■  Jämför priserna. Och gör en projekt-
budget. Priserna kan variera rejält.

FIX. att renovera badrum hamnar i topp på svåra listan hos hemmafixare. Följt av att lägga om tak och 
dränera enligt en undersökning från Hornbach. 79 % av de tillfrågade har projekt på gång. Flest planerar 
att tapetsera eller måla inomhus.
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PRICKIG. 
Vas Åhléns.

JUTE. 
Planteringskorg. 
Indiska.

POLYDROP. ampelkruka. 
Cult Design.

Odlings-
inredning

TERRARIUM. För växter. Madame stoltz.

JULIA. Vas. Indiska.

OLEA. krukor att placera 
ihop eller mot vägg. 
Plantagen.

februari 2017 februari 2017

■  Beräkna rätt mängd. På grund av spill, 
skarvar och liknande bör du alltid räkna 
med minst 10 procent mer material än 
du först tänkt. Det finns gratisverktyg 
för beräkningarna på nätet. Och kunnig 
personal på byggvaruhusen.

Källa: Hornbach

www.gardochvilla.se

Vi gör plats för vår- och sommarsäsongen och har just nu 
extra bra pris på en av våra mest populära terrassmarkiser: 
Symphony i antracitgrå väv inklusive motor och väggsändare.

TERRASSMARKIS 
MED MOTOR.

Erbjudandet gäller t o m 19 mars.

13.995 kr
4,8 M (3 M ARM) 
ORDINARIE PRIS

21.658 KR

KAMPANJ

4,8 m (3 m arm) 13.995 kr 

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

Solskyddsteknik i Falköping AB
Järnvägsgatan 36, 521 33 Falköping
Telefon: 0515- 152 33
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

Öppethelg!
18-19 mars
lördag 10-14  
söndag 12-16

Begränsat antal svensktillverkade markiser!här
frisör

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

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

anno
1995
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Att välja kök gör man inte bara sådär. 
Nej det är en process som oftast krä-
ver proffsig lotsning. För det är en hel 
del val som måste göras. Så att köket 
blir precis så personligt som du vill ha 
det. Och funktionellt.

– Mitt jobb är jätteroligt. Jag får möjlighet 
att guida våra kunder att hitta rätt bland 
m5 kökscenters stora urval, säger Camilla 
Josefsson köksinredare. Brukar lyssna 
in vad kunden önskar och sedan ta fram 
förslag som jag tror ska passa.
Förslag som brukar landa rätt.
– På m5 kökscenter har vi 4 olika köksva-
rumärken. Gemensamt är att samtliga har 
en kvalitet som vi verkligen kan stå för. 
Utbudet av luckor och färger är verkligen 
stort. Det gör att vi kan skapa ett kök för 
alla smaker i olika prisklasser.
Och kunderna brukar bli nöjda. 
– Många kunder mailar oss en bild på 
deras färdiga kök. Jättekul!
Personalen i butiken Camilla, Karine och 
Torbjörn är alla proffs på att inreda kök. 
De kan lösa klurigheter och vet också 
betydelsen av funktionen för ett trivsamt 
kök. 
– Det är viktigt att ägna mycket tid åt 
kundens funderingar. Då får vi möjlighet 

att sätta oss in i önskemål och smak och 
vaska fram den bästa lösningen. 
Den ritning som blir resultatet av mötet 
byggs på och förändras under resans 
gång. 
– Ritningen gör vi kostnadsfritt. Vi brukar 
ta några steg i taget så att valen inte blir 
för många samtidigt. Efter första ritning-
en ber vi kunden känna in förslaget. Sen 
bygger vi på med fler detaljer på ritningen 
allteftersom.
Det råder ingen tvekan om att köksinre-
darna på m5 kökscenter har en ödmjuk 
inställning till sitt jobb.
– För oss är det viktigast att våra kunder 
känner sig trygga både med kvaliteten på 

de kök vi levererar och med oss. 
Köksutställningen i den 700 kvadratmeter 
stora butiken på Stallsikens Handelsområ-
de är inspirerande och personligt inredd. 
Här finns idéer för alla. 
– Vi bygger ständigt om i butiken alltef-
tersom nya kök kommer till. I butiken 
visas varumärket Idealkök med dess 2 
olika serier i olika miljöer. Där finns också 
kök från välrenommerade Tibro kök och 
halländska Kungsäter kök, det sist nämn-
da även i serien Exklusiv från Kungsäter. 
– Välkommen in och titta. Vi har de-
finitivt ett kök för alla, avslutar Karine 
Lindberg på M5 kökscenter.
 

sErVICE. – kom in till oss och prata köksidéer över 
en kopp kaffe, säger karine Lindberg, Torbjörn 
gustavsson och Camilla Josefsson på 
m5 kökscenter i skövde.

HÄr Är DITT kÖk. Hos m5 kökscenter i skövde finns ett mycket stort urval kvalitetskök i olika prisklasser. 
Hämta idéer i butikens nya utställning.

M5 kökscenter i Skövde har 
kvalitetskök för alla

m5 kökscenter i Skövde
Varumärken: brett från exklusivt till 
första hemmet kök: kungsäter 
exklusiv kök, kungsäterkök och Tibro 
kök som ingår ägandet, samt de egna 
varumärket Idealkök. 
Överraskande: Extremt prisvärda 
målade kök som finns i ett 15-tal 
olika färger i varumärket Idealkök.
Ytterligare sortiment: bänkskivor i 
sten, trä och laminat. Vitvaror från 
siemens, Neff, Whirlpool och 
Miele mm.

Adress: Norra Metallvägen 5, skövde
Tel: 0500-488 100
E-post: info@lijo.se
Webbsida: www.idealkok.se

Öppet: 
Mån – Fre: 10.00 -18.00
Lör: 10.00 -15.00

kVaLITET. – Vi kan 
till 100 % stå för 
kvaliteten på alla kök 
vi säljer.  oavsett vilket 
varumärke du väljer.

”Vi prissätter 
inte köparens smak 

och stil”

HELa DENNa sIDa Är EN aNNoNsi fokusGårdVilla&
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Biogas är ett bränsle med stor samhällsnytta
■  Biogas har samhällsnyttor långt utöver 
att vara ett fossilfritt bilbränsle och bidrar 
till samtliga FN:s hållbarhetsmål. Det 
visar Linda Hagman och Mats Eklund, 
Linköpings universitet och Biogas Resear-
ch Center, BRC, i en vetenskaplig rapport.
Linda har grävt ner sig i den vetenskapliga 
litteraturen från de senaste 20 åren.
– Jag har kritiskt granskat vilka av bio-
gasens nyttor som finns vetenskapligt 
beskrivna. Några nyttor är mycket väl 
belagda, särskilt inom jordbruket, medan 
det finns färre studier kring andra.
Hon har hittat stöd för att biogasen bidrar 
till FN:s samtliga 17 hållbarhetsmål. Någ-
ra direkt och andra, som jämställdhet och 

17 MÅL. biogasens bidrag till FN:s hållbarhetsmål 
är väl dokumenterade.

■  Det är kulörerna hemma som ger den 
röda tråden till inredningsstilen menar 
Beckers. Som förstärker en känsla och 
synliggör tingen. Därför kommer nu 4 
färgteman med 6 kulörer i varje för att 
göra det lättare för konsumenten att välja. 
Inred med värme: Mjukt, orientaliska 
influenser, rött och rosa. Accentfärg gult. 
Inred med känsla: Harmoni, ursprung. 
Grått, svart, varmt beige. Accent Kokos. 
Inred med historia: Storytelling, person-
ligt.  Påfågelblått, Plommon, Smaragd 
och Citron. Inred med guldkant: Lyx-
bohemiskt, stormönstrat. Mustigt blått, 
mörkgrönt och blågrön färgskala från hav 
och skog.

Kulörer som berör och 
omfamnar dig i rummet

Låt fler djur vara 
utomhus
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■  I Sverige idag lever 1 274 000 värphöns 
i inredda burar, medan det finns 1 165 
164 KRAV-certifierade värphöns som får 
vistas utomhus.
– Många djur i Sverige får inte gå ut. Med 
KRAV får fler djur böka, picka och beta. 
Det mår de bra av, och då får vi bra mat, 
säger Katarina Wolf, marknadschef KRAV.
På KRAV-certifierade gårdar får kossor-
na vara ute mycket och beta. Hönsen får 
picka mask och grisarna får böka i jorden 
och bada gyttjebad. I Sverige är det i prin-
cip enbart de KRAV-certifierade grisarna 
som får beta gräs och böka i jorden om 
sommaren. På vintern får de här grisarna 
också vara utomhus.

PÅ LUCkaN. Plastflaskor får nytt liv i återvunna 
köksserien kungsbacka.

www.gardochvilla.se
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1 aV 4. Inred med historia visar det personliga med 
modiga kulörer.

god utbildning för alla, lite mera indirekt.
34 olika nyttor finns beskrivna som t ex 
minskning av koldioxidutsläpp, själv-
försörjning av energi, fossilfritt bränsle, 
värme och el, mindre gifter i lantbruket, 
bättre ekonomi för bönder, bättre nytt-
jande och cirkulation av näringsämnen, 
effektivare vattenrening, ökad resursef-
fektivitet, minskning av metanutsläpp till 
luften, fler arbetstillfällen och ekonomisk 
tillväxt.
– I diskussionerna här i Sverige ses 
biogasen som ett fordonsbränsle och inte 
mer än så, men nyttan är så vida mycket 
större.
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DJUroMsorg. omtanken om djuren gör att kraV 
har extra stränga regler.
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Av resterna görs nu ny 
inredning till köket
■  Den svenska designgruppen Form Us 
With Love har tillsammans med IKEA 
tagit fram högkvalitativa köksfronter som 
tar tillvara på jordens värdefulla resurser. 
Köksfronterna tillverkas av återvunnet 
trä som kläs med en folie av återvunna 
PET-flaskor för att minska resursspill 
och för att ge befintlig plast nytt liv.  – 
Våra produkter köps av väldigt många 
människor och genom att erbjuda mer 
hållbara alternativ har vi möjlighet att 
bidra till en förändring. Därför började vi 
titta på hur man skulle kunna ersätta nytt 
material med återvunnet i våra köksinred-
ningar, säger Anna Granath, produktut-
vecklare IKEA.



TEXT oCH FoTo Ulf C Nilsson

Huset hade Louise köpt innan de 
träffades för snart fem år sedan. En 
liten villa i Skaras utkanter. 

– Det gamla köket i norrläge var mörkt. 
Eftersom vi fick byta ut alla rötskadade 
golv så blev det fritt fram att dra fram 
vatten och avlopp vart vi ville, berättar 
Louise.
Alltså är det gamla köket nu istället bad-
rum och allrummet blev kök. Golvet lades 
om med golvvärme, taket höjdes och alla 
takbjälkar byttes ut. Teglet i den gamla 
murstocken togs fram och blev en del i 
den smakfulla helheten. Nya fönster togs 
upp för att öka ljusinsläppet. Sen var det 
fritt fram för kreativitet. Zimon fixar det 
mesta själv - han håller på att byta karriär 
från krögare till designer och efter utbild-
ning på Trähantverk i Tibro siktar han nu 
på att komma in på Högskolan för design 
och konst i Göteborg.
 Louise var visserligen emot en köksö i 
början, men det var ju Zimon med sin 
restaurangerfarenhet som hade sista ordet 
för den delen av renoveringen, så köksö 
blev det. En mycket speciell sådan.
– Jag hittade några lämpliga 2,5-tums 
plankor i uthuset och de blev grunden.
 De bästa av de gamla takbjälkarna blev 
ben och mitt i detta parkerades en induk-
tionshäll.
– Är den inte sammanbyggd med en spis 

När Louise och Zimon Brohede i Skara 
bestämde sig för att renovera sitt hus 
blev det ”total makeover”. För Zimon 
- som jobbat i krogbranschen i 15 år - 
blev förstås köket prio ett. 
Resultatet blev… enastående.

MaTMÖTEN. Zimons köksö är skapad för kreativ samvaro. – arbetsytor runt induktionshällen gör det enkelt 
att jobba här och vi kan vara två som står mitt emot varandra medan vi håller på. och vatten finns inom 
bekvämt räckhåll.

En total köksmakeover i Skara

8 www.gardochvilla.se
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ProFFs. restaurangtänket går igenom överallt - 
diskhon rymmer utan problem en ugnsplåt.
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så kan man ju välja format själv och då är 
en med fyra värmezoner i rad bäst. Det 
ger plats att jobba med maten från båda 
sidor och man slipper sträcka sig för att 
nå.
Han själv är reslig, så någon fläktkåpa blev 
det inte.
– Det fick räcka med ett utsug i taket 
ovanför, precis som det brukar vara i 
restaurangkök.
 Det hela kompletterades med en liten 
vask och kran - och givetvis inte vilken 
kran som helst.
– Utan en dansk Quooker som levererar 
kokande vatten direkt när man behöver. 
Då elimineras behovet av vattenkokare 
eller kaffebryggare. Det är bara att ta 

kokande vatten direkt i tekoppen eller 
pressobryggaren, vilket spar plats. Dessut-
om kan man starta med kokande vatten i 
kastrullen direkt vid matlagning. 
 Avloppet var inget problem eftersom 
golven ändå byttes ut så det var fritt fram 
för nya lösningar.
Underredet i köksön är hopsvetsade 
armeringsjärn där grytor och kastruller 
har gott om plats. Dessutom finns både el- 
och USB-uttag runt om för maskiner och 
kokbok i form av en iPad. Eluttag finns 
överallt i köket, totalt elva stycken.
 Diskbänken ville Zimon helst ha i rostfritt 
stål, men Louise tyckte det blev för sterilt. 
Istället platsgjöt Zimon en betongbänk 
helt utan skarvar för maximal arbetsyta.

Och diskhon är stor nog att rymma en hel 
ugnsplåt.
 Ugnen sitter i bekväm arbetshöjd och är 
en Neff med ”slide and hide”-funktion 
- ugnsluckan kan alltså enkelt skjutas in 
under ugnen när den öppnats och är då 
inte i vägen. Under den - också i bekväm 
arbetshöjd - döljer sig diskmaskinen. 
– En bra arbetsmiljö är lätt att jobba i och 
här är det härligt att laga mat, konstaterar 
Zimon.

kokPUNkT. Louise 
gillar att dricka te. Då 
är det bekvämt med en 
specialkran som levererar 
kokande vatten direkt.

HaNTVErksJobb. Ett krav Zimon hade var att 
bänkskivan skulle vara helt skarvfri. Lösningen blev 
att gjuta den på plats i finbetong.

rEsTaUraNgTÄNk. Ugnen ska vara i arbetshöjd 
och luckan är av typen ”slide and hide” och kan 
skjutas in helt under ugnen så att den inte är i 
vägen.

EFFEkTIV. Någon skym-
mande fläktkåpa ville 
Zimon inte veta av. bra 
restaurangkök har fläkten 
i taket och den lösningen 
applicerades även här.

DrÖMHUs. När Zimon och Louise träffades för fem 
år sedan hade hon redan ett litet hus med stort 
renoveringsbehov. Tillsammans skapade de sitt 
ultimata boende.

Skarvlös köksbänk i finbetong
 – Grunden är formplyfa som behandlades 
med våtrumsprimer så att vattnet i 
betongen inte kunde flyta igenom. 
Jag borde också ha tänkt på att ha blötlagt 
armeringsjärnen innan gjutningen, för de 
drog åt sig vatten och påverkade ytjämnhe-
ten, säger Zimon.
Runt plyfagrunden spikades gjutformen 
fast och han började med kanten mot 
väggen.
– När den hade börjat bränna togs formen 
där bort och så gjöt jag resten och 
”masserade” bort luftbubblorna genom 
att handvibrera med mursleven.
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TEXT Marie Pallhed

Det är Elin Frendberg, CEO Fashion Swedish Council 
som sett tydliga signaler på detta.
– Det kommer stora lanseringar av odlingsinredning 

redan i år, berättar hon. Det kommer att handla om lampor, 
odlingskärl m m som är speciellt framtagna för att fungera 
för odling året runt inom hemmets väggar.
    Microgreens och kryddor har blivit allt vanligare bland 
hemmaodlarna. Men den bubblande trenden handlar 
inte enbart om att odla ätbart.
– Vi kommer också att odla växter som gynnar oss på andra 
sätt. Till exempel växter som hjälper till att rena luften. 
Eller odlingar för att bättra på luftfuktigheten inomhus.
    Elin tror att det framförallt är vårt behov av att bli mer 
hälsosamma och aktivt skapa saker själva som är 
drivkrafterna bakom odlingstrenden.
– Många människor attraheras av att kunna odla 
själva året runt och känna att ”jag kan”. 

Årets stora trend-
bubblare hemma 
är odlingsinredning
Det började utomhus. För så där 30 år sen. Odlingsboomen. 
Sakta men säkert flyttar den nu inomhus. För att 2018 slå 
igenom riktigt stort.

Växter som påverkar inomhusluften
Krukväxter tillför luften syre och fuktighet. Vissa 
växter renar också luften. Här är några smartingar.

■  spjutbräken, krysantemum, gerbera, doftdracena, ormbunkar, fönster           
    fikus, benjaminfikus och murgröna (Formaldehyd: färgämnen, gardiner,         
    golvmaterial, kläder)
■  Fredskalla (aceton: nagellackborttagningsmedel, kosmetika, utandningsluft)
■  buskpalm, rosenkalla, krysantemum, påfågelsblad och tulpan 
    (ammoniak: skrivare, rengöringsmedel.)
■  Murgröna, dracena, svärmors tunga och bergpalm (bensen: fibermaterial,          
    klister, tapeter, tobaksrök, lösningsmedel.)

HYDroPoNIk. Inredning för att odla 
ätbart i vatten utan jord lanserades 
förra året. Nu ser vi också krukväx-
ter som odlas barrotade utan jord i 
vatten.

UTTrYCksFULLT. odla i bearbetade 
krukor, gärna i keramik med känsla av 
tradition. och helst en blandning av 
stora och små växter och olika sorter. 

FÖrsT. En trend är något nytt, något som ska skilja sig från det vi nu gör och 
ser, enligt Trendstefan. och från flera håll kommer det nu signaler på att det 
framöver blir ytterligare fokus på ny inredning till odling. som inglasade eko-
system, stora växter i keramikkrukor och airplants. Trenden har bara börjat 
och slår igenom först om något år. sias det.
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FUNkTIoN. och så är det ju skötseln. 
När man är iväg eller glömmer bort. 
alltfler snygga självvattnande kärl 
lanseras för att ambitionen ska lyckas.

rÄTT LJUs. LED som ljuskälla funkar 
för inomhusodling. Det gör inte glöd-
ljus. LED-ljusets röda och blå toner 
hjälper växterna att växa och trivas.  
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krEaTIVT. Fairygardens och fantasi-
fulla små drömträdgårdar inomhus. 
Trend från Usa som nu får fäste och 
låter sig lekas med. också av vuxna.
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grÖNa DETaLJEr. Nu inreds det med 
växter på annat sätt. En ampel kan se 
olika ut och placeras olika. Varför bara 
ha en sort när man kan ha flera?

Källa: Wolverton, B. C. 1997. Renare luft med växter. Blomsterfrämjandet och Hortonom Maj-Lis Pettersson som påpekar 
att NASA’s undersökningar gjordes för många år sedan. En del av nämnda ämnen kan ha ersatts av andra i olika produkter. 
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VÅRYRA I SKÖVDE

Varmt välkomna!

Sventorp Rävstorp 5, Skövde 
Telefon 0500-42 50 40 
Hemsida bengtshusvagn.se

Det är hög tid att boka ditt nya semesterfordon för att säkra 
din drömsemester. Kom och besök oss på Bengts Husvagnar 
och ta del av våra fantastiska kampanjer!

WEINSBERG CARACOMPACT PEPPER EDITION
En tuff vägkrigare! Välj mellan 2 olika planlösningar.

FRÅN 3.457.- / MÅNAD*
Kampanjpris: 588.000.-

KAMPANJ

KNAUS SÜDWIND SILVER SELECTION 500 FU
Vår husvagnsikon! 

En mycket högkvalitativ husvagn med 4 sovplatser. 
Du får utrustning på köpet för ca 96.000.-

KAMPANJ

WEINSBERG CARATWO 500 QDK
Sveriges mest sålda husvagn 2017? 

GRP-TAK

Allt detta och mycket mer ingår:

ROLLER TEAM AUTO-ROLLER 265 OCH 286 TL 
En komplett familjebil med upp till 6 sovplatser.

FRÅN 3.651.- / MÅNAD*
Kampanjpris: 619.000.-

KAMPANJ

5

 � AC Förardel
 � Sängar med ribbotten
 � Dubbla airbags
 � Stereo med högtalare 
och inbyggd antenn

 � Tv hållare inkl. förberedning
 � Truma Combi 6E

 � Bäddbreddning 
enkelsängar (286)

 � Flex Space (265)
 � Paket Dynamic: Motor 170 
HK, takfönster förarhytt, 
vitlackerad kofångare

 � Paket Touring: Solpanel 
120W, backkamera

Allt detta och mycket mer ingår:

* Baserat på 180 månaders kredittid 
   samt 20% kontant. 3,95 % ränta.

FRÅN 1.179.- / MÅNAD*
Endast: 199.900.-

FRÅN 1.569.- / MÅNAD*
Kampanjpris: 266.800.-

En modern och mycket lätt resvagn med 
oslagbar funktionalitet som passar hela familjen. 

 � Peugeot Light 2.0l 130 HK
 � Airbag förare
 � Tv-hållare
 � Insektsdörr
 � Midi-Heki 70x50 cm
 � Stämningsbelysning
 � Lättmetallfälgar 
med standarddäck

 � Media-Paket: Radio, all-in-
one navigation system med 
DAB+ samt backkamera

 � Antenn DAB/DAB+
 � CP-Plus kontrollpanel
 � Truma Combi 6E
 � Markis

170 HK
MOTOR

Finansiering i samarbete med:

Vi utökar våra öppettider från 
den 1/3. Måndag-torsdag: 8-18, 

Fredag: 8-16, Lördag: 10-13
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Gå på visning hos dig själ v och flytta in hemma

Först funktion sen design, säger in-
redningsarkitekt Eva Sape, CC-in-
terior. För att trivas hemma måste 

känslan av att leva i kaos bort. Sen, när 
funktionen, sitter då lägger du till esteti-
ken.
Funktionen är egentligen urviktig.
– Det sker saker i familjer. Den gamla 
visionen om boendet behöver ändras. Och 
det märker du genom oordning, energilös-
het och känslan av att du helst vill flytta. 
Då gäller det att se hemmet med nya 
ögon.
– Testa att låtsasflytta. Köp flyttkartonger. 
Packa ner, rensa bort och gör rummet helt 
tomt. För det är svårt att vara inredare hos 
sig själv.
– Det är lättare att omplacera sina saker 

Hemmet har gått i stå. Inte är det 
snyggt och inte funkar det som du vill. 
Det är rörigt och energilöst. Men det 
går att ändra. Börja med att prioritera 
nyckelrummen. Och ta tag i de odefi-
nierade ytorna.

TEXT Marie Pallhed  FoTo Maria Eberfors

FLYTTa HEMMa. – Med en främlings blick bygger du en ny vision som gör din bostad till en pärla, säger Eva sape. Flytta ut ur rummen och flytta in igen.

 

•  Iscensätt en flyttning. Packa ner sakerna du gillar. och packa upp dem igen. 
    På så sätt lyfts sakerna ur sitt sammanhang. Den fysiska aktiviteten ger dig kraft      
    att tänka nytt med det du redan har.
•  rensa. använd flyttkartonger. Dela upp dina prylar i 3 V- kategorier: Värdefullt,    
     Vet ej, Väck. Vet ej-högen tar du itu med senare.
•  skippa pryltvånget. Ta bort personliga saker som låser och belastar. 
     Välj att ha kvar det du tycker om. Det som känns varmt 
     och bra i hjärtat.
•  Less is more. Njut av tomrum och mota impulsen att 
     ställa tillbaka sakerna där de stod förut när du flyttar 
     in igen. 
•  Lekflytten är en process. Det kommer att bli rörigt ett tag. 
    Men ur kaos växer en ny ordning. Det är en naturlag.
•  bygg bort problemen och skapa funktion.
•  Först funktion sen design. Inred med det du redan har. 
    Fixa till med ny färg.  Tänk mer enfärgat målade 
    väggar, mönsterfattigare och accenter. 

Så fixar du en ny bostadsvision

VINsTEN. genom låtsasflytten har du frigjort myck-
et energi hemma och gett plats för nya situationer. 
Du har gjort dig fri från det gamla som belastat.

• bostadsvisionen besvarar frågan. 
•  gör en plan. 
•  Töm rum för rum. 
•  börja med nyckelrummen. 
•  Tänk fritt.
•  Definiera funktionen för alla ytor i    
    rummet.
•  Tveka inte att ändra rummens        
    funktion.
•  använd det du redan har.
•  Twista till det om det behövs.
•  Inred osentimentalt.
•  Njut av tomrummen.

Hur vill jag använda 
mitt hem?

”Ur ytors 
odefinierade 
funktion 
kommer 
röran”

och skapa nytt när man inte är styrd av 
hur de brukar stå. Börja inflytten i de rum 
som betyder mest för att slippa kaos.
– Tvättstuga och kök är sådana utrym-
men. Lägg extra omsorg där du hanterar 
din tvätt. Lyx behövs inte. Men det ska 
vara praktiskt. Med en arbetsbänk, möj-
ligheter att hänga plagg och plats för att 
sortera rätt. Köket är också ett nyckelrum. 
Inte minst som mötesplats. 
– Också här är funktionen viktig. Se till 
att definiera funktionen för varje yta. För i 
och från det odefinierade kommer röran. 
Och det gäller inte bara kök. 
– Utrymmen som inte har en definie-
rad funktion tenderar att bli skräprum. 
Samma sak med hyllor, lådor och annan 
inredning. Först när du bestämt vad du 
ska använda ytan till styrs handlingarna 
bort från kaos. 
Att skifta vision för sitt boende fordrar 
kraft.
– Ibland betraktas man med visst misstro-
ende. Men att fylla rum med nya funktio-
ner skapar möjligheter att utvecklas för 
alla som bor i hemmet.

kÖPsToPP? använd 
det du har. Måla om 
möbler och accenter 
med sprayfärg.

MoD. byt plats på 
rum. och testbo 
möbleringen utan 
att fixera fast direkt.

TVÄTTsTUgaN. Prioritera att organisera rummet 
för dina kläder. så slipper du klädhögarna. Här en 
rejäl arbetsbänk på bockar som spraymålats svart.

NYCkELrUM. För små kök är den lilla mobila kök-
sön funktionell. Utökad arbetsyta och samtidigt en 
naturlig samlingspunkt att vistas runt och äta vid.

»

»
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Vi bygger ditt glasräcke efter 
dina önskemål!

Tel. 0500-41 04 41
nystromsglas@telia.com
www.nystromsglasmasteri.se

• Glasväggar
• Spegelglas
• Bilglas

100 år
1916-2016 

• Komplett glasmästeri
• Inredningsglas
• Duschlösningar

NYSTRÖMS
GLASMÄSTERI AB

 

 

 
  

 

Upplev friheten med CTC!
Byt upp dig till en bättre värmeekonomi.

*Energiklass – golvvärme 
eller radiatorer, inkl. styrning. www.ctc.se

*

                                                

0512-506 75  nossebro@monterra.se

  

Mest varmvatten, varvtalsstyrning 
och högsta energiklass gör CTC 
till några av Sveriges bästa 
värmepumpar. 

Spaweekend eller 50 trisslotter 
vid köp av ny CTC-värmepump. Boka ett kostnads-
fritt hembesök på ctc.se idag och få 5 Triss. 

Välkommen att boka inför säsongen 2017!
Rödfärgning – Målning – Tak- & Fasadtvätt – Takläggning

Kälströms Färg & Entreprenad AB, Nossebro
0512-50590  •  info@kalstroms.se  •  www.kalstroms.se

Helt ny biltvätt

med senaste tekniken

Couchers Bilservice AB
Kundmottagning, butik och biltvätt; Storgatan 31  

Verkstad; Storgatan 37  
465 30 Nossebro  
Tel. 0512-504 40 

www.couchersbilservice.se

Vi bjuder på FIKA 
under tiden din 
bil tvättas!

KAMPANJ- 
Pris!

KAMPANJ- 
Pris!

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

LIDKÖPINGS och SKARA 
Skog & Trädgård

KAMPANJ- 
Pris!

MOTORSÅG 440 II e-series 13” X-CUT

3.990:-
Ord. reK. Pris 5.300:- 
iNKl. MOMs

 MOTORSÅG 545 13” X-CUT

5.990:-
Ord. reK. Pris 7.800:- 
iNKl. MOMs

 MOTORSÅG 555 15”

6.990:-
Ord. reK. Pris 8.700:- 
iNKl. MOMs

ARBETA SNABBT OCH SÄKERT!

Vardagar 9-18, lördag 10-14
Lidköping : Truvegatan 5 
Skövde: Kaplansgatan 34 
Mariestad: Hammarsmedsgatan 30 
Vara: Badhusgatan 28

  

» Spara 42 800 kr

» NAVI 50, 7” med USB, AUX & Bluetooth

» Dieselvärmare med timer

» Parkeringssensor bak

» LED ljus och dragkrok

» Läderratt med farthållare

VIVARO PREMIUM

opel.se

fr. 2 995 kr/mån*

Pris fr. 246 700 kr exkl. moms

www.gustafebil.se

*Finansiering via Opel Finans (en del av Santander Consumer Bank): första förhöjd hyra på 20 %, upplagt på 48 mån, med 
ett restvärde på 30,34%. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. **Erbjudandet 
gäller 20/2 – 31/3 2017. 10 000 kr inkl. moms gäller hos Preem. Bränsleförbrukning blandad körning 6,0 – 6,9 l/100 km. CO2 
utsläpp blandad körning 155 –178 g/km. Service, assistans och garanti gäller i 3 år alternativt upp till  90 000 km. Underhålls-
service i enlighet med bilens servicehäfte. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Samtliga bilpriser är exkl. moms.

Vi utför allt inom snickeri 
och inredningsarbeten 
men är specialister på 
kök och bad!

Erikssons Snickeri & Inredning AB
Skövdevägen 44, Skultorp

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

www.skovde.mobalpa.se

KÖK & BAD 

ÖppEt:
tisdag-torsdag  

13.00-18.00

 

 

 

Anlita alltid en certifierad

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

 

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

VI BORRAR FÖR 
VÄRME OCH VATTEN
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DAGS FÖR HUSVÅRD? Rengör och skydda dina tak, 
fasader och stenytor från påväxt genom att behandla 
med BEVARA®. Utnyttja rotavdraget och låt en aukto-
riserad BEVARA®-entreprenör utföra hela jobbet.
Ta kontakt med en auktoriserad 
Bevara-entreprenör nära dig.

TAKVÅRD FASADVÅRD

STENVÅRD

Kälströms Färg & Entreprenad AB 
Essunga Källstorp 402
465 93 Nossebro 
Tel: 0512-505 90
Epost: info@kalstroms.se
www.kalstroms.se

Rena Fastigheter
Skallmeja Högsten 3
532 95 Skara 
Tel: 0735-06 31 22  
Epost: info@renafastigheter.se
www.renafastigheter.se

Västgöta Färg Vara AB 
Torggatan 2
534 31 Vara
Tel: 0512-100 48 
Epost: vgf@ivara.se

MB Tak i Skövde 
Fabriksgatan 3 
541 57 Skövde
Tel: 0500-41 40 41 
Epost: info@mbtak.se
www.mbtak.se

TRALLTVÄTT

butikens 
Öppettider
vardag: 10–18 
lördag: 10–13

Hollendergatan 28, 
521 42 Falköping

Välkommen in!

Nu finns vi även 
på Facebook

westerbergs.se 

vårkampanj
t.o.m. 2 april

vårkampanj
t.o.m. 17 april

www.hafa.se www.westerbergs.se

Event
Plats: gustaf E bil ab 
kaplansgatan 34, skövde
5 april, kl.18.00 - 21.00
Anmälan: info@gardochvilla.se

Plats: gustaf E bil ab 
Truvegatan 5, Lidköping
6 april, kl.18.00 - 21.00
Anmälan: info@gardochvilla.se

Föreläsare
Tibrograbben Anders Eriksson berättar om sin framgångsrika 
karriär och hur han nådde toppen.

Utställare på plats! 

TA VARA PÅ HÖSTLJUSET ––  
OCH GÖR DIG REDO FÖR NÄSTA SOMMAR.

Just nu får du motor och fjärrkontroll på köpet till alla terrassmarkiser.  
Erbjudandet gäller t o m 30/9 2016. Välkommen till vår butik!

Motor på köpet! 
Värde 4 000 kr. 

KAMPAN J

Välkomna till Järnvägsgatan 36 i Falköping 
Måndag – torsdag 14 – 18
Fredag 12 – 16
Tfn  0515-152 33 
info@solskyddsteknik.se
www.solskyddsteknik.se

• Mingel i goda vänners lag
• Passa på att knyta nya kontakter
• Vi bjuder på enkel förtäring

Inbjudan till alla Gård & Villaläsare!
OBS! Begränsat antal platser, "först till kvarn" gäller.

gård & Villa tillsammans med 
gustaf E bil

Göteborgsvägen 19

FALKÖPING 

Tel 0515-71 72 30

En ostupplevelse
värd en omväg.

Ostparadiset i Falköping

Välkommen till Falbygdens Osteria. 
I vår butik finner du över 150 ostar från när och fjärran, fina presentförpackningar och osttillbehör.  

I vår restaurang dukar vi upp en härlig ost- och delikatessbuffé. 

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

MARKNADEN

PREMIÄR 3/3

www.falbygdensosteria.se

Vår
139:-/kg 

Ord 169:-

GAMLE OLE’s FAR

99:-/kg 
Ord 139:-

CHEDDAR
WHISKY / SINGLE MALT

Specialpriset på dessa ostar 
gäller tom 17 april 2017.

     
       

       

 
  

 
  

 
 

  

  
 

g l a s ö g o n  &  l i n s e r

gratis synkoll
året runt 

Högsta
kvalitet 

& utmärkt 
service

Välkommen 
att göra

Boka även 

klassisk massage

Högsta kvalitet & 
utmärkt service

Välkommen att göra 
graTis sYnKonTroll året runt

Låga omkostnader

Varnhem (mot Broddetorp)   Hembesök vid behov.
Tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99  

Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör

glasögon & linser
Välkommen till en fristående 

och helt unik butik!Boka 

även klassisk 

massage

Varnhem (mot Broddetorp) Hembesök vid behov. Tis–fre 9.00–18.00 el. enl. önskemål. Tel 0511-606 99 
Välkommen hälsar Per - leg.optiker och Janet - Cert. dipl. massör



Jag grät floder när vi skulle flytta. 
Folk trodde nog inte jag var klok, 
säger Maria. Jag grät under visningen 

av vårt dåvarande hus. Jag grät när vi skrev 
på papperen. Och jag grät däremellan 
också. Det är så svårt att bryta upp från 
det man tycker om. Även om jag visste 
att jag skulle gilla gårdslivet på Kråkerud 
ännu mer.
 Orsaken till uppbrottet var att Maria och 
Per Jonsson fick möjlighet att köpa Pers 

Att flytta till Kråkerud var inte något 
lätt beslut att ta då för 10 år sedan. 
Fast båda ville flytta och leva det 
gårdsliv båda längtade efter. Och 
precis som de hela tiden visste har 
de inte ångrat beslutet en enda dag.

TEXT Marie Pallhed  |  FoTo Johan Annas

FrUkosT UTE. – Den ljusa årstiden äter Maria och Per frukost utomhus i bersån. Nästan varje dag. Utom när det regnar. Fast nu är det lite för kallt. så det får bli en 
annan plats för sittmys ute.

Hemmakära Maria och Per by gger  sitt bo igen

föräldrars gård. 
– Gården var ganska nedsliten, berättar 
Per. Men vi hade ju vistats mycket här och 
kände till skavankerna. Och visste att det 
var ett vänligt ställe att bo på.  
Maria fyller i:

– Det var once-in-a-lifetime-offer så det 
var inget att tveka på.
 Visserligen bodde paret redan på landet 
men inte på det här sättet.
– Våra barn hade flyttat hemifrån och vi 
fick en injektion av att börja på något nytt.
 Och det var mycket på gården som be-
hövdes åtgärdas.
– Vi är nog lite av ”Kan själv” och ”Själv 
är bäste dräng”, säger Maria. Vi renoverar 
i den takt vi har råd och Per gör mycket 
jobbet själv. Ibland också med hjälp av 
sonen Markus.
 Tak, dränering och fönster prioriterades.
– Stilmässigt försöker vi hålla en linje som 
minner om förr också när vi köper nytt. 
Som fönstren exempelvis. Annars har 
både Per och jag en förkärlek för gamla 
ting som har en själ.
 Vilket märks i husets inredning och i 

Maria och Per Jonsson 
Familj: Therese 30 år och 
Markus 33 år  med respektive, 
3 barnbarn och 1 till på väg.
Jobb: sköter gårdens köttdjursbesät-
tning och brukar 40 hektar. Per jobbar 
även på Volvo.
Bor: I 1½ plans hus från tidigt 1900-
tal, ca 200 kvadratmeter.
Bostadstänk: renoveringen får ta 
den tid det tar och som pengarna 
räcker till. T ex: Nytt tak, takkupa, del-
vis ny träpanel, nya golv ända från 
bjälklaget, dränering, nya fönster, 
råvind som blivit övervåning, kök, 
badrum. 
Inredningstänk: Mest gammalt som 
får vara som det är. och nyinköpt med 
stor eftertanke.
På G: Ny kakelugn ska muras i var-
dagsrummet. Ytskikt i 2 rum på 
övervåningen. Äntligen ett bibliotek 
kanske?    
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Drängastugan som är fylld med grejor 
fyndade på loppis.   
– Barnbarnen älskar att gå på upptäckts-
färd i ”mormors lekstuga” och det gör jag 
med, skrattar Maria. Jag köper mycket 
sällan nya saker och när jag gör det väljer 
jag bara det jag absolut vill ha. Jag kan gå 
jättelänge och vänta på något jag längtar 
efter men ännu inte har hittat. Och ha det 
tomt under tiden.
 Husets inredning speglar parets intressen. 
Per har varsamt renoverat rum för rum.
– Vi bestämmer efter hand hur vi vill ha 
det, säger Maria. Ibland kommer vi på att 
en vägg ska flyttas. Andra gånger att ”här 
får vi plats med ett skafferi” eller vad det 
nu kan vara. Vi blir aldrig osams, vi har 
roligt.
 I dagsläget är precis vardagsrummet 
färdigt. 

– Möblerna har vi köpt allteftersom de 
flesta secondhand. Jag tycker om att 
inreda med gammalt. Gärna ärvda saker. 
Historien talar till oss på ett särskilt sätt.
 Det gjorde också husets historia under 
tiden tapeter och skivor revs bort från 
väggarna.
– Vi hittade flera tidskapslar som någon 
omsorgsfullt lagt dit. Det var bland annat 
tidningar från både 50- och 70-talet. Vi 
har också berättat lite om oss som sitter 
bakom de nya ytskikten.
 Maria och Per är båda mycket hemma-
kära.
– Vi åker aldrig på semester. Men för 3 år 
sedan köpte vi en motorcykel. Tar korta 
turer och njuter. En glass i Hjo är aldrig fel 
en fin sommarkväll.

krÅkErUD. Under 10 års tid har Maria och Per 
renoverat gården. boningshuset börjar nu blir klart 
och växthuset är på plats sedan i höstas. – Nu tar vi 
tag i trädgården.

PrakTIskT LagD. grundstommen på huset är 
densamma som för 10 år sedan. Men sen är mycket 
utbytt och förändrat. – Jag tycker om att se hur ett 
resultat växer fram.

FIbroMYaLgI. – Det är svårt att ha en sjukdom 
som inte syns utanpå. smärtan varierar från en dag 
till en annan. Men anstränger jag mig får jag alltid 
plikta någon dag eller två.

FaMILJEkÄr. – barn och barnbarn betyder enormt 
mycket. Jag tycker om att laga mat från grunden. 
Husmanskost utan konstigheter. bakar gärna 
också.

gaMMaLDags. – När vi köper nytt till huset söker 
vi oss till en gammal stil. som i köksinredningen. 
sittbänken ville jag absolut ha. så att barnbarnen 
kan kika ut på djuren.

”Vi har 

bara 

sådant vi 

gillar”
FLITIga bEsÖkarE. – De lokala secondhandbuti-
kerna får många besök. I Drängastugan finns prylar 
jag gillar men ännu inte gett plats åt inne eller ute, 
säger Maria.

INTrEssE. – Vi kan åka 
20 mil för att vi vill till 
en speciell antikaffär. 
Det här glaset köpte vi 
i Limmared.

MorMors. Den gamla 
kökslampan är en 
favorit. både Per och 
Maria tycker om saker 
som har en själ och 
kan förmedla historia.

FrÅN FÖrr. – sängar-
na är ungefär 100 år 
gamla och är så smala 
att vi fick specialbe-
ställa resårmadrasser 
till dem.
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SERVICEVÄGEN 5 (INTILL RYDSRONDELLEN)
MÅ–TO 8 –17, FR (SAMT LÖRDAGAR UNDER SÄSONG) 8 –16

Boka på www.skovdebilringar.se
kundservice@skovdebilringar.se

eller 0500-414 414 

Fullserviceverkstad

ÖPPET 
måndag-fredag 
kl.07.00-18.00 

(lördag-söndag stängt)

Johan Günthner

Vi förstärker med två erfarna servicerådgivare  – Remy Hirschberg och Kåre Olsson, som tillsammans 

Kåre Olsson

Johan Günthner

Kåre Olsson Remy Hirschberg

Falköping Hollendergatan
0515-152 49

Skövde Norregårdsvägen
0500-48 99 10

Lidköping Skaragatan
0510-600 65

Mariestad Storegårdsvägen
0501-151 75

Tvätta bilen 
själv!
Carwise högtryckstvätt
Effektiv högtryckstvätt på hjul. Lämpar sig väl för 
rengöring av t.ex. bil, båt, cykel, trädgårdsplattor, 
möbler och husfasader.  
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/3 2017.

995:-
Ord pris: 1 .199:-

 

Adressgatan 00, Ortsnamn.
Tel 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX.

Tapetkampanj på Colorama! 
Just nu har vi rabatt på massor av tapeter! Här finns allt för dig 
som vill försköna dina väggar eller göra bostaden extra hemtrevlig. 
Välkommen till Colorama!
*) Rabatten gäller 20 februari – 5 mars 2017.

25% *

KAMPANJRABATT PÅ 
MASSOR AV TAPETER.

 
 

Tibro Färgekonomi AB
Norra vägen 7 A, 543 35 Tibro
Telefon: 0504 - 102 58
Öppet: måndag-fredag kl. 07-18
lördag kl. 10-13

Tapetkampanj på Colorama!
Just nu har vi rabatt på massor av tapeter! Här finns allt för dig som
vill försköna dina väggar eller göra bostaden extra hemtrevlig.
Välkommen till Colorama!
*) Rabatten gäller 20 februari – 5 mars 2017.

SUBARU OUTBACK  

fr. 329.900:–

JUST NU!
PRIVATLEASING  

fr. 3.699:– 
 /mån*

SUBARU MED FYRHJULSDRIFT 
SOM STANDARD

Bränsleförbr. bl. körn. 5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp 148–197 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. *Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl.avg. 595 kr, aviavgift 55 kr och rörlig ränta enligt 
särskilt kampanjerbjudande, reservation för sedvanlig kreditprövning. Erbjudandet gäller modellår 2016 t o m 20170228 eller så långt lagret räcker. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

FORESTER fr. 264.900:–
Privatleasing från  

fr. 2.999:–/mån*.

3 ÅRS FRI SERVICE**

Plantvägen 1, Skövde Tel. 0500-10 30 00 
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Vänd dig med 
förtroende till oss 
när du vill ha hjälp!
Vi har lång erfarenhet och utbildade takläggare. 
Vi använder endast material av hög kvalitet och håller 
vad vi lovar. En fördel att anlita oss är att du får 
ett totalpris på hela arbetet inkl. ställningar. 

Välkommen med din förfrågan!

0511-290 50 
tjtakofasad@hotmail.se     www.tjtakofasad.se

Hemsidan startar 1/3- 2017.

Allt 
under 

samma 
tak!

Missa 

inte våran nya

utställnings-

hall!

BILLIGARE ATT HYRA ÄN ATT KÖPA
Byggmaskiner, ställning, liftar, dumprar, 
presenningar och mycket mer!
Välkomna till Cramo i Skövde
Kylarvägen 5, Hasslum
Tfn. 0500-469790

För en bra dag 
på jobbet.

Planera 
för vårens 
festligheter 
redan nu!

Lundängsgatan 9
533 91 GÖTENE 
Tel. 0511-596 51  

www.kottex.com

Gäller t.o.m. 5 mars. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla sängpriser anges exklusive ben, gavel och övriga tillbehör. Fri hemleverans av säng gäller inom respektive butiks närområde.

Dela upp  
din betalning

Nya gavlar  
ute i butik nu!

Kolla även in våra förmånliga 

PAKETPRISER
i butik och på kungsangen.com

Bäddset Rosa  
Gripsholm 
1 st påslakan & 1 st örngott 

449:-

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Ramsäng  
Sofielund 90x200
inkl. bäddmadrass Charlotte 

4.990:-
(7.250:-)

Nyhet!

Nyhet!

Kontinentalsäng  
Nobel 180x200
inkl. bäddmadrass Choice Latex 

39.900:-
(49.900:-)

Gavel Saxnäs från 

2.590:-
(3.450:-)

Kontinentalsäng  
Sofielund 180x200
inkl. bäddmadrass Charlotte 

17.690:-
(25.300:-)

Utförsäljning
av utgående  

sängtyger 

Kontinentalsäng  
Ekolsund 180x200
inkl. bäddmadrass Sofia 

9.990:-
(22.800:-)

VAKNA UTVILAD I VÅRENS

SKÖNA NYHETER!

25%
PÅ ALLA VÅRA  
SÄNGGAVLAR

DIN SÄNGBUTIK I SKÖVDE
Vipans Gränd 2, Tel 0500-45 91 99, 070-821 57 42 

Öppettider Vard 11-18, Lörd 10-14, Sönd 12-16



Byt till ett grönare boende 
i Södra Hentorp,  Skövde

Intresserad? Kontakta:
Anders Ahlm, anders.ahlm@fastighetsbyran.se
Maria Lundgren, maria.c.lundgren@fastighetsbyran.se

Flytta in i Skövdes grönaste 55+ boende
Här bor du tryggt och skönt med en grön och inbjudande oas utanför din dörr. 
Bovierans hjärta och självklara mötesplats är den unika vinterträdgården.

Trygghet, glädje 
och nya vänner

– Närmare än du tror

glädje 
och nya vänneroch nya vänner

Få lägenheter kvar!

Ring 0500-48 10 85


