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Bygg&Fix  Bygg&Fix  

För alla oss som gillar fastigheter, 
hantverk, trädgård och bilar blir 
Gård & Villa-mässan Bygg och 
Fix något alldeles särskilt. En 
mängd utställare kommer att 

finnas på plats och eventet äger rum på nya 
Kartåsen i Lidköping fredag eftermiddag 
den 21 april och på lördagen den 22 april 
utanför de fina nybyggda lokaler där HRM 
Bil numera har sin verksamhet.
 I skydd av partytält kommer du att få möta 
hantverkare och företag som alla har något 
med hem och trädgård att göra. Kunniga 
människor som har en lokal förankring i 
Lidköpingstrakten och som du säkert också 
många gånger känner igen.
 HRM Bils nybyggda lokaler som nume-
ra inhyser hela deras verksamhet blev 
inflyttningsklara den 1 mars. Lokalerna är 

betydligt större än tidigare och innehåller 
verkstad och bilhall. Bilhallen kommer att 
vara öppen under mässdagarna så passa 
också på att kika in där! 
 HRM Bil är återförsäljare för Alfa Romeo, 
Jeep, Dodge och RAM samt säljer och 
förmedlar de flesta bilmodeller, sportbilar, 
cabbar samt klassiker och transportbilar.
 Som alltid i Sverige är det något av ett 
äventyr att anordna ett utomhusevent. Inte 
minst i april då det kända aprilvädret verk-
ligen kan göra sig påmint.
  Men – Gård & Villa-mässan Bygg och 
Fix tillsammans med alla utställare - vågar 
ändå ta sig an utmaningen och vi gör det på 
ett lättsamt och inspirerande sätt. Och det 
finns ju partytält…
 Dessutom går det ju alltid att värma sig 
med en kopp kaffe som finns tillgängligt 
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Kåseriet 
från Gård & Villas
medarbetare

gård & Villa-mässan bygg och Fix 
– denna gång i Lidköping

utanför bilhallen. Eller kanske ta något gott 
från de grillar som kommer att gå varma 
och som sprider sina dofter från hamburga-
re såväl som korv. 
 Men redan före Gård & Villamässan Bygg 
och Fix firar vi vårens ankomst med ett nytt 
nummer av gratismagasinet Gård & Villa!
  Här i tidningen träffar du Marieth och 
Mikael som alltid har något projekt 
på gång i sin fastighet och Per 
som snart byggt klart en skönhet 
i mahogny. Och så bjuder vi på 
lite påskinspiration. 

Glad Påsk!

Uno Hufvudsson
ansvarig utgivare
uno@gardochvilla.se

Gård & Villa-mässan

Våren spirar och det firar vi på Gård & Villa med en Bygg- och Fixmässa utanför HRM Bils nya bilhall på nya 
Kartåsen i Lidköping.  Ta tillfället och mingla runt bland alla duktiga lokala hantverkare och företag som finns på 

plats 21 och 22 april. Du kommer garanterat att få proffsiga svar på dina frågor om hus, hem och trädgård.

Gaselle EVO Combi
VEDPANNOR 

& PELLETS 
Pelletsförråd 

Solfångare | Solceller 
Reservdelar till 

flera fabrikat!

+++++++++A+

Även pannor för 

METERVED

Arca Pellets-
kaminer 
Vi har kaminer i olika 
storlekar som passar 
på de flesta ställen.
Välkommen!

www.agronola.se 
Tel 0511-293 44

!Om du 
fastnat i energiträsket? 

Då har vi lösningar 
för ekonomin, klimatet, 

miljön och 
dig själv.

 

Vi levererar trädgårds-
produkter i storsäck i hela 

Skaraborg!

• Planteringsjord
• Grönsaksjord 
• Anläggningsjord 
• Toppdressjord 
• Kompostjord
• Bark

• Björkflis 
• Torv 
• Singel 
• Makadam 
• Sand 
• Stenmjöl 

Vi har produkterna för din trädgård.
Stora som små projekt.

Beställ på vår hemsida www.nteab.se
eller ring 0708-50 33 25 alt. 0503-128 20

• Gårdsgrus 
• Väggrus 
• Bärlager 
• Gödsel 
• m.m. 



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, in-
spirerar och förenklar för husägare. 
gård & Villa samarbetar med  
Villaägarna Skaraborg.

Redaktör
Marie Pallhed
marie@gardochvilla.se

Ansvarig utgivare: 
Uno Hufvudsson 
Telefon: 0708-56 11 99
Info@gardochvilla.se, 
Postadress: gård & Villa, 
Vasagatan 4 a lgh:1102, 541 50 Skövde

Layout och grafisk form: 
reko reklam, Lennart Danling

Följ oss på www.gardochvilla.se

Vi finns även på 

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

Tryck: V-Tab, Vimmerby

Distribution: SDr, Svensk Direktreklam
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Bjarne Pettersson
ordförande

Villaägarna 
Skaraborg

Livet i Skaraborg har aldrig varit 
mer spännande än det är idag. 
Med fler företag än någonsin som 
väljer att investera och etablera 
sig här, finns det en känsla av 

optimism och tillväxt som inte går att igno-
rera. Det är en plats där det händer mycket 
och det är en plats där människor vill vara.
 En av de mest spännande nyheterna är 
som bekant att Volvo valt att bygga en 
batterifabrik i Mariestad. Satsningen visar 
att Skaraborg har vad som krävs för att ta 
sig an utmaningar och möjligheter inom en 
globalt konkurrenskraftig industri.
  Men det är inte bara Volvo som ser poten-
tialen i Skaraborg. Metsä Tissue, Kriminal-
vården och Lantmännen är ytterligare tre 
exempel på företag som satsar i Skaraborg. 

Den tillväxt och utveckling detta för med 
sig har också en annan positiv effekt - fler 
människor kommer att behöva flytta hit.
 Skaraborgs 15 kommuner har tagit ett 
gemensamt mål att bli 300 000 invånare till 
2030. Att vi blir fler kommer att bidra till 
en positiv spiral där mer mångfald och kre-
ativitet, bidrar till en ännu mer dynamisk 
och attraktiv region.
 Att Skaraborg är en plats där man har det 
bästa av båda världar - en hög livskvalitet 
samtidigt som man har tillgång till spän-
nande karriärmöjligheter vet vi som redan 
bor här. För att fler ska få hjälp att hitta hit 
har kommunerna tagit fram sajten 
livetiskaraborg.se. Den är väl värd ett 
besök.
  Det är en spännande tid och intresset för 

Spännande liv i Skaraborg
Skaraborg har aldrig varit högre. För alla 
som letar efter en plats att investera i, eller 
att bo i, så är Skaraborg den perfekta plat-
sen – mitt i världen.
 Den 23 mars håller Villaägarna Skaraborg 
årsmöte. Då gästas vi av AB Volvo och 
Skaraborgs kommuner som berättar mer 
        om de satsningar som är på   
          gång. Nu våras det på riktigt!

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

 

Dax för 
altanen meD 

Jotun terass-
lasyr

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

Min sköna 
terrass.
Utomhusdagar på Colorama. 
Vi har allt du behöver för att 
göra din terrass vacker och 
välkomnande. Självklart har 
vi många fler intressanta 
erbjudanden i butiken. 
Välkommen!

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Dax 
för altanen 
meD Jotun 

terasslasyr
eller . . .

. . . alcro 
uteplats 

vattenburen 
träolJa

alcro uteplats 
har mycket goD 
förmåga att 
tränga in i och 
försegla träets 
porer

UtomhUsdagar
på colorama.
Vi har allt dU 
behöVer för 
att göra din 
terass 
Välkomnande

SOMMARTIDER
Så målar du om 

träfasaden till huset
Kom in och få

goda råd!

NYHET!

Fo
to

: T
o

b
ia

s 
A

nd
er

ss
o

n/
 N

ex
t 

Sk
öv

d
e

Fo
to

: M
år

te
n 

B
er

g
kv

is
t/

N
ex

t 
Sk

öv
d

e

Fo
to

: T
o

b
ia

s 
A

nd
er

ss
o

n/
 N

ex
t 

Sk
öv

d
e



gården är deras 
kontor - och fritidsnöje

FoRTSäTTNiNG NäSTA SiDA

Det är många gårdsnamn på björk runt Björkhaga i Tåstorp och dit flyttade familjen 
Björk för drygt 20 år sedan. inte för gårdsnamnets skull, utan för att de ville bo på landet - samtidigt 

som barnen skulle kunna gå kvar på sin skola i Skultorp.

TexT ocH FoTo Ulf C Nilsson
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ETT I TagET. – När vi köpte huset var det betydligt mer träd och buskar i trädgården så det blev mycket röjande i början. Sedan dess tar vi ett projekt i 
taget, det är en stor del av vår fritid säger Mikael och Marieth.

I Tåstorp bodde släkten Broberg i en 
rad med gårdar utmed landsvägen. 
Byggmästaren Per Broberg ägde själv 
tre gårdar och byggde mycket i trakten. 
Till det behövdes virke och därför 

stöpte han på 40-talet om en av sina gårdar, 
Björkhaga, till sågverk, hyvleri och en 
smedja.
Själva mangårdsbyggnaden behövdes då 
inte mer, utan blev istället traktens ung-
domsgård eftersom den stod tom. 
Där dansades det till rullbandspelare, 
så där var det fullt fart.
 Gården har annars traditioner - långt 

björkhaga är ett ständigt pågående projekt. Stallet till vänster med två hästspiltor har blivit
snickarverkstad, boningshuset har fått ny entré och mycket mer och slaktboden till höger är
nu ”livsbod” där Marieth pysslar med sina växter. Snickarboden fick egentillverkad namnskylt 
för några år sedan.

Skövdes starkaste köksteam
Södra Metallvägen 2 • Tel. 0500 48 58 44 • hth.se

30.000 KR
TILL MONTERING
Vid köp av kökssnickerier för

100 000 kr, ingår montering av
kökssnickerierna till ett
värde upp till 30 000 kr.

Erbjudandet kan ej kombineras med andra
kampanjer eller rabatter. Samt förutsätter att
möjlighet till ROT avdrag för hela beloppet

� nns att tillgå. Erbjudandet gäller
t.o.m 2023-04-09.

36 månaders
delbetalning

helt utan ränta 
och avgifter

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

MÖT VÅREN MED NYTT SOLSKYDD
Markis, duette & plissegardiner, lamellgardiner, rullgardiner, 
insektsnät, persienner, solfilm.
Slätte-Ekedals Solskydd ger dig:
● Hög kvalité på våra produkter  
● Personlig service före, under och efter köp
● Kostnadsfri mätning / rådgivning i din bostad
● Leverans och montering av köpta varor

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se
Vi finns mitt i centrala 
Mariestad, Stockholmsvägen 45

20%
rabatt på alla

produkter
Gäller till 
15 april

Följ oss också på

Fellbrandts Golvslipning AB
Strandskogen 11, 543 94 Tibro
070-234 81 77 Fredrik Fellbrandt
info@fellbrandtstragolv.se
www.fellbrandtstragolv.se

Fellbrandts Trägolv
Vi utför dammfri golvslipning på de flesta typer av trägolv 
såsom ekparkett, furugolv, gran, bok och björk till humana 
priser, i Skaraborgs län.

AltanerEkgolv Furugolv Trappor



PrIorITEraT. både Mikael och Marieth gillar att läsa, så att inrätta en bekväm läshörna var högt uppe 
på ”att göra-listan”.
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EgEN SNICkarVErkSTaD. En dröm som Mikael förverkligade och som utvecklas efter hand. 
– Förra veckan var vi och hämtade en bandsåg han hittat på blocket, berättar Marieth.

HaNTVErk. att tillverka knivar är ett av Mikaels 
nöjen ute i snickarverkstaden. Det tar sin tid, 
men så blir det fint resultat också.

MIkaELS aLSTEr.  brickan med 3 D-effekt är 
helt slät, men sammanfogad för att lura ögat.

FoRTSäTTNiNG NäSTA SiDA

PÅ DISTaNS. både Mikael och Marieth jobbar hemifrån, han som projektledare på Trafikverket, hon som ekonomihandläggare på Falköpings kommun. 
– att fiber drogs hit till Tåstorp gjorde väldigt stor skillnad, berättar de.

F.D SLakTboD. Den lilla röda byggnaden har 
anor från 1700-talet och är en av de allra äldsta i 
trakten. Den flyttades hit runt år 1900 och bytte 
då skepnad från magasin till traktens slaktbod. 
Idag rymmer den Marieths utrustning för 
odling och trädgård.

DET Var DÅ. På sluttampen fungerade den gam-
la mangårdsbyggnaden som ungdomshus och 
festlokal. Då var det full fart på dansgolvet.

tillbaka. Runt år 1900 flyttades ett tidigare 
magasin, en stockstuga, hit och omvandla-
des till traktens lokala slaktarbod.
 Mot slutet av 70-talet revs den gamla 
mangårdsbyggnaden och tomten köptes av 
läkare Wramner som lätt bygga upp ett nytt 
hus på platsen. Sågverket fortsatte vara 
aktivt en bit in på 80-talet och lades sedan 
ner och revs.
 Huset blev sedan till salu och då, för 22 
år sedan, hade Mikael och Marieth Björk 
tröttnat på lägenhetsliv i Skultorp.
– Vi är ju båda uppväxta på landet och 
längtade tillbaka, berättar Mikael som för 
sin del växte upp på en hästgård.
 För att barnen inte skulle behöva byta sko-
la var deras sökområde ganska begränsat, 
men då dök Björkhaga upp. De slog till och 
sedan började en totalrenovering i lagom 
och genomtänkt takt.
 Det gamla stallet med hästboxar och spiltor 
har Mikael omvandlat till sin egen hobby-
verkstad där häpnadsväckande skapelser 
dyker upp med jämna mellanrum. Den före 
detta slaktarboden är däremot Marieths 
domän där hon pysslar med sina växter.
 En 80 kvadratmeter stor altan har anlagts - 
på husets norrsida.
– Ja, vi hade ju först tänkt bygga på syd-
sidan, men där finns ju ingen dörr. Vi fun-
derade något år och kom på att grillen och 
trädgårdsmöblerna hade en benägenhet att 
hamna på norrsidan där kvällssolen finns.
 Så det var givetvis där altanen skulle 
byggas! Så blev det också. Rejält stor dess-
utom, så att det finns plats för påbyggnad 
och inglasning av en del för att förlänga 
säsongen.
 Sådär håller det på. Genom att låta allt ta 

sin tid och fundera färdigt innan verktygen 
plockas fram blir det bra varje gång. Det 
mesta gör de själva och under 22 år på 
gården har det hunnit bli en hel del.
– Till exempel var det tidigare mer eller 
mindre en äng framför snickarverkstaden. 
På vårarna kunde man inte parkera där 
eftersom det var nästan bottenlös lera i 
underlaget.
Men, genom att gräva bort leran, dränera 
bort vattnet och grusa upp planen är det 
idag inga problem att parkera där året runt.
 Samma sak med den tidigare traditionella 
entrén till huset. Varför inte bygga en rejäl 
trappa upp till verandan där man kan ta sin 
morgonfika om lusten faller på? Så blev det.
 Den gamla trappstenen från förra huset 

Fo
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goTT oM PLaTS. Trädgården är - sedan tidigare 
ägaren, familjen bertholdson, köpt tillbaka stall-
byggnaden och gårdsplanen där sågverket hade 
legat - på 5 000 kvadratmeter. Där fanns alltså 
bra svängrum för altanbygge. Norrsidan visade 
sig vara den ultimata placeringen av den. 
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orDNINg & rEDa. att den gamla bastun revs ut och utrymmet omvandlades till en rejäl tvättstuga är 
paret mycket nöjda med. Luftigt, gott om plats och med fint ljusinsläpp.

MUSICEraNDE Par. Ett eget trumset är en given 
inredningsdetalj, i alla fall om man varit trummis 
och Mikael håller talangen vid liv medan Marieth 
föredrar pianot.

sid 10  |  www.gardochvilla.se

finns för övrigt kvar i trädgården. Det 
dröjde innan de begrep vad det var för en 
märkligt formad sten, men på gamla bilder 
har de kunnat se att den var entrétrappa en 
gång i tiden.
– Invändigt har vi försökt att behålla 70-tal-
skänslan med mycket furu. Det ger ett 
varmt intryck, säger Marieth.
 Mest nöjd är hon med att den gamla bastun 
revs ut. Den hade, liksom så många andra 
sådana, förvandlats till förvaringsrum för 
sådant som ”kan vara bra att ha”. Istället 
kom en funktionell tvättstuga med allt man 
kan önska sig på plats.
 Ett annat år var det ytjordvärme som 
anlades. Förra året byttes alla fönster, 25 
stycken. Men fönstersmygarna? De har 
blivit, eller ska bli, vita, men det hanns inte 
med förra året.
– Att måla färdigt fönstersmygarna är på 
gång. Fördelen med att bo på landet och 
inte i ett villaområde är att här kan allt få ta 
den tid det tar utan att någon stör sig, säger 
Mikael.

TrÄDgÅrDSLIV. Marieth plockar bär och svamp 
samt ägnar mycket tid under sommaren åt att 
sköta trädgårdsodlingen.

 Närmast handlar det annars om att om-
vandla utflyttade yngsta dotterns ”smink-
rum” till ett walk in closet för Marieth. 
Och inför våren är det dags att ta itu med 
trädgårdsodlingarna igen.
– Huset är vårt fritidsnöje - ett projekt i 
taget, berättar de.

FÖrSTa ProJEkTET. köket hörde till det första som fick en rejäl uppfräschning när Mikael och 
Marieth tog över på björkhaga.

Välkommen till
Din lokala maskinuthyrare

www.hyrmaskinertibro.se

rYMLIgT. Matsalen har gott om plats för gäster eller besökande barn och deras familjer. På väggarna 
hänger Mikaels jakttroféer, så att det bjuds på viltkött är inte ovanligt.

Behöver du material?
Vi har materialet till ditt anläggningsprojekt; bärlager, väggrus, stenmjöl, naturgrus, 
harpad jord, täckbark samt produkter från Hasselfors Garden. Vi lastar din bilkärra 

vardagar kl 07.00-15.45 eller levererar på lastbil - löst eller i storsäck.

Utförande av anläggningsarbeten
Med vår breda maskinpark hjälper vi både privatpersoner och företag. 

Grävmaskiner - stora och små, dumpers, lastmaskiner, mobilkran samt maskin-
trailers - med våra maskiner fixar vi det mesta!

Truckgatan 2 Lidköping
tel 010- 474 12 20
www.xr.nu
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Konferera
 

 

vid Vättern
 i Hjo

 

H Ä R L I G A  E R B J U D A N D E N  P Å  V Å R A  K O N F E R E N S P A K E T  N U  I  V Å R !

 
 

K o n t a k t a  L i s a  p å  0 5 0 3 - 1 2 0  1 3  /  b o k n i n g @ h o t e l l b e l l e v u e . s e
e l l e r  l ä s  m e r  p å  v å r  h e m s i d a  w w w . h o t e l l b e l l e v u e . s e
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Vad gör man om man råkar spontanköpa en stridsvagnsmotor på Blocket? 
Kanske bygger en speedboat baserad på en ikonisk mahognyracer från 1924? 

Det tyckte i alla fall Per Mellegård i Skövde och nu, efter fem år, börjar det dra ihop sig till sjösättning.

Stridsvagnsmotor blir 
ikonisk racer

Fortsättning på sidan 14

TexT ocH FoTo Ulf C Nilsson

SNarT SJÖSÄTTNINg. Fem år tog det för Per Mellegård i Skövde att skapa detta mästerverk i spegelblankt glänsande mahogny och polerad mässing. 

Baby Bootleg heter förebilden 
och den byggdes åt den rike 
Wall Street-bankiren Caleb 
Brag som sedan vann alla 
tävlingar han ställde upp i med 

sin racer vilken mest liknar en lång och 
glänsande cigarr. Den båten hittades för öv-
rigt på en skrotgård där den legat under en 
presenning i 25 år och återuppstod efter en 
lång renovering 1982. Den betingar idag ett 
pris på runt tio miljoner kronor och några 
replikor har sedan byggts, men de lär inte 
heller vara särskilt billiga. Men, alternativt 
kan man bygga en själv, vilket är precis vad 
Per har gjort. Digitala ritningar finns att 
köpa på nätet.
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bLaNk oCH STILrEN. Per har slipat och polerat 
i oändlighet, men så är resultatet också en fan-
tastisk finish. Mahognyribbornas sidor är urfrästa 
i flute and bead-teknik för att ge nästan osynliga 
skarvar.

 Originalet hade ursprungligen just en 
V12-motor och det var ju en sådan som 
Per hade inhandlat. Märket är Meteor, men 
eftersom det är Rolls Royce som tillverka-
de dessa V12:or - med magnesiumblock 
för stridsflygplan och aluminiumblock för 
stridsvagnar - så behöll Per Rolls Roy-
ce-namnet.
– Det låter ju lite coolare.
 Samtidigt sätter det namnet ju lite extra 

Kampanj

20% RABATT  
PÅ  ALLA  

DUETTE® GARDINER
*Exkl. motor & motortillbehör

under 15/3-15/4 2023

Läs mer om Duette® gardiner

Gäller under perioden 15/3-15/4
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Trafikhinder

Isolerade & oisolerade
Väggar

Plintar, pelare & balkar

Mail: info@vinningacement.se
Web: www.vinningacement.se

Tel: 0510-50 500

Den kompletta betongvaruleverantören
sedan 1937
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Sättpotatis  
27 sorter i lager 

 * Årets potatis: 
CHERIE

Sättlök och  
säsongens 
blomster-

lök har  
kommit!

PENSÉER!Jättefina 
KANON- 
ERBJUDANDE 
Gäller 9-18 mars

/ST700 sorters  
fröer!

Sugen på  
att odla dina egna  

grönsaker och blommor? 
Vi har över  

Sättlök

lök 
958

700sorters  
fröer!

Sugen på  

att odla dina egna  

grönsaker och blommor? 

Vi har över  

Vi har 

 massor av ro
liga 

Dahliaknölar

Härliga  
krukor i  

alla storlekar!

 

● Trädgården med 
    brett sortiment
● Stor parkering
● Duktiga trädgårds-
    mästare och florister 
    till din hjälp

Öppet:  
vard 9-18 lörd 9-13 
(Fr.o.m 1 april: lörd 9-15, sönd 10-15) 
www.molltorp.com Tel 0505-300 75

CITRUSVÄXTER 

15-tal sorter  

och varianter

i mängder!

Gäller 8-25 mars
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Fortsättning på sidan 16

PaUSJobb. När inspirationen tillfälligt började 
tryta så fanns den här nu vintervilande skönhet-
en redo att plockas ned i sina beståndsdelar och 
totalrenoveras – en Corvette 1959 som är en av 
de vackraste sportbilar som skapats i USa.

PrYDNaD. Egentligen skulle det väl ha stått en 
rolls royce-ängel här i fören, men en kylarpryd-
nad från en USa-bil är heller inte fel. Speciellt inte 
sedan kromet ersatts med mässingsplätering.

press på slutresultatet och Per har inte läm-
nat något åt slumpen. Det är ett mästerverk 
han har skapat i spegelblankt glänsande 
mahogny och polerad mässing. Fem år tog 
det och det lite udda i sammanhanget är att 
detta är den första båt han byggt.
– Som alltid med sådant här gäller det att 
orka hela vägen. Även jag körde fast, men 
då tog jag och plockade ner en Corvette 
59:a jag hade köpt i dess beståndsdelar och 
totalrenoverade den. När den var klar kom 
lusten tillbaka.
 Då blev det nya tag. Det var ju en rejäl 
utmaning han antagit.

NÄSTa ProJEkT. En tidig 60-talare av märket 
DkW finns redan i Pers garage. En bil som - 
förutom sin fina design - utmärktes av framhjuls-
drift, rostbenägenhet och en rykande tvåtaktare 
som drivkälla. Exemplaret under räddning här är 
rejält upprostat, men har hamnat i goda händer 
och ska bli en ”räserdeka”, lovar Per.

– Lite hade man väl snickrat innan och 
byggt hus, men man lär sig när man sätter 
sig in i det. Det var bara att läsa på, höra 
sig för och sovra bland idéerna. Att bygga 
båt är komplext, för det handlar ju både 
om trä och om mekanik. Bland annat har 
jag konverterat motorn från förgasare till 
insprutning och tillverkat det mesta som 
behövdes själv.
 Spjällhusen plockade han från Volvo ef-
tersom dessa var små nog för att få plats på 
V12-klumpen som nu sitter mittmonterad i 
skrovet.
– Att sedan få tolv spjäll att arbeta synkront 
var inte helt lätt. Alla man frågade sade att 
det inte skulle gå, men en av mina söner 
är väldigt driven i elektronik och byggde 
ett styrsystem - helt baserat på delar från 
Kjell & Co. Det är ett unikt system och det 
fungerar! säger Per.
 Gasreglaget är en vridpotentiometer, men 

INHYST. Skapelsen får precis plats i före detta 
pingisrummet. En vägg får plockas undan för att 
det ska gå att få ut skapelsen härifrån.

full gas lär det inte bli i första taget.
– Jag tippar på att toppfarten ligger runt 
60 knop, men det tänker jag inte testa. Jag 
har ju lovat frugan att ha en maxfart på 40 
knop och det verkar för närvarande inte 
förhandlingsbart.
 Originalet som vann alla tävlingar hade 
runt 300 hästkrafter. Pers motor levererar 
runt 650. Frågan om det blir så mycket mer 
än några provkörningar.
– För mig var själva bygget det viktiga. Den 
resan var utmaningen!
 Dessutom är det här knappast en båt som 
man låter ligga vid bryggan, utan en spe-
ciell trailer ska tas fram för både transport 
och förvaring. Men först måste förstås en 
fönstervägg plockas bort så att det går att 
få ut båten ur det före detta pingisrummet i 
huset.
 Annars är den förstås redan en prydnad 

SLUTET SYSTEM.  I aktre delen av skrovet finns 
värmeväxlarpaketet. kylarvattnet är i ett slutet 
system som gör att motorn aldrig behöver 
komma i kontakt med saltvatten ifall det 
är havet som gäller för dagen.

där den står eftersom den snarare ser ut 
som ett - visserligen överdimensionerat för 
miljön - konstföremål.
 Spanten är utskurna i björkplywood, vilka 
kläddes med kallbakad 3 mm krysslim-
mad björkfanér. Ovanpå detta kläddes 
hela skrovet med 5 mm tjocka mahogny-
remsor som han lät såga upp ur plankor 
och ribborna frästes sedan med ”flute and 
bead”-teknik för att skapa nästan osynliga 
skarvar. Ytskiktet fick sedan bets och ett 
par lager epoxylack innan lager efter lager 
med marinlack sprutades på och slipades 
och polerades tills den rätta spegelglansiga 
ytan uppnåddes.

 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!

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

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

välkommen 
in till oss!
vi är proffs på 
trädgårds-
maskiner

vi hjälper er 
med rätt val av maskin 
till just er trädgård Hos oss hittar du din lägenhet. 

Just nu lediga objekt.
Registrera dig, sök lägenhet, flytta in.
Välkommen hem!

www.tibrobyggen.se

ÖPPET        TEL. TID
måndag 14.00-17.30     08.30-11.30
tis, tors, fre 09.00-11.30     08.30-11.30                   
onsdag stängt      stängt 

Bobutik på Centrumgatan 13tel 0504- 142 30
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UTSIkT. Sikten framåt är perfekt - tolv mässings-
trattar för luftinsug och ett hav av glänsande ma-
hogny, En sittbrunn för eventuella passagerare 
finns framför motorn om någon mer vågar 
ta plats.

 Alla metalldetaljer är i mässing, eller 
mässingsbelagda. Det innefattar även den 
specialtillverkade propellern, liksom ky-
larprydnaden som hämtats från en 50-tals 
USA-bil.
 Aktern är en historia för sig, för den är 
både ”boat tail” och under det tvärt avsku-
ren ”torpedo stern” för att släppa vatten 
och ge maximal fart. Till motorn finns en 
värmeväxlare i kylsystemet, så att saltvat-

roLLS roYCE. Motorn är ursprungligen en Meteor V12, tillverkad av rolls royce som drivkälla till 
stridsvagnar - eller bombplan. Men varför inte lika gärna en båt för nöjes skull? 650 hk går att ha 
mycket kul med.

FrÅN grUNDEN. Även stolarna i båten är 
skapade från grunden. Förebilden är så kallade 
bomber-seats.

ten aldrig kan komma i kontakt med motorn 
oavsett var den körs. Genomtänkt i minsta 
detalj alltså. Och - därmed är det slut med 
projekt?
– Nejdå. I garaget har jag en rosthäck i 
form av en gammal DKW som ska byggas 
om till en ”Räserdeka”. Jag har skaffat ett 
så kallat engelskt hjul för att tillverka delar 
med den rätta rundningen, berättar Per. 
Väntande projekt måste man ju alltid ha!

rUFF. Spanten är tillverkade i björkplywood, 
täckt med kallbakad björkfaner i tre lager och på 
det ett ytskikt av 5 mm mahogny. och så finns 
det en liten ruff, men knappast för övernattning.

oVaNLIg. konstruktionen rymmer en lite udda lösning i aktern - en akterspegel som underlättar att 
”den släpper vatten” och planar, en så kallad Torpedo Stern och ovanpå den en klassisk ”boat-tail” 
typ snipa som designelement för att skapa en harmonisk helhet.

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 19 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

Boka hembesök direkt på skaraborgsolskydd.se

Vi går mot strömmen!
Hos oss behöver du inte tänka på den

 höga inflationen.

20%
rabatt på utvala markiser

traversgatan 17  |  531 40 Lidköping
0510-50150  |  info@solskydd.se
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Våren spirar i 
färgrika påskdetaljer

Hos Svenskt Tenn nalkas våren med nya påskkollektionen Spira. 
i fokus står design av Sofia Vusir Jansson, vars handmålade glasägg och skira pappersblommor 

presenteras tillsammans med en serie nyheter i Svenskt Tenns dukningssortiment. 
Allt mot en fond av Josef Franks mönster california.
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Sofia Vusir Jansson är kreatör 
med uppdrag inom bland annat 
foto, scenografi, inredning och 
skrivande. I sitt arbete tar hon 

utgångspunkt i fantasins värld, med målet 
att verken alltid ska upplevas som levande 
och verkliga. 

Namnet ”Spira” kommer från Sofias syn på 
vårens främsta karaktärsdrag: - För mig är 
vårens absolut härligaste del, förutom åter-
komsten av ljuset, allt som knoppas, gror 
och spirar – därav namnet på kollektionen. 
Spirandet ger mig hopp. Kollektionen i sig 
speglar hur jag ser på påsken som högtid. 

För mig är påsken en lekfull tid - en högtid 
som är lite knäpp och färgglad men också 
enkel och kravlös. Det är en stämning som 
kan skapas med få, enkla medel, berättar 
Sofia Vusir Jansson.

Påska mera, uppmanar Lagerhaus 
och möt vår och sol! 
Lagerhaus bjuder i år på en färg-
stark och glad vår- och påskkol-

lektion. Kollektionen är fylld av färgspra-
kande produkter för påskfirandet. Detaljer 

för påskriset, godsaker och presentpåsar för 
påskpresenten och mängder av fina inred-
ningsdetaljer i vårens tema. En exploderan-
de färgskala i lila och gult blandas med mer 
jordnära toner. 
Det grönskande mönstret Bukett, tuppen 

Henry och kaninen Bonnie står för vårens 
mönster.
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vi kan allt om byggnationer i trä 
men är specialister på takstolar 

A-tAkstol sAxtAkstol

 RAmveRkstAkstol

FAckveRkstAkstol

Besök oss också på Facebook, maila oss på info@midskog.se 
eller ring Fredrik Valkvist, mobil 070-680 50 90

www.midskog.se

PulPet-tAkstol mAnsARd-tAkstol

Lions hjälper. Vi hjälper till 
vid katastrofer.

Lions Sverige
Sveriges Lions Hjälpfond

Pg 90 1948-0
www.lions.se

För försäljning eller
rådgivning, kontakta

vår säljavdelning

För försäljning eller
rådgivning, kontakta

vår säljavdelning

Dala Sten AB, Kalkbruket
521 62 Stenstorp
Tel:0500 - 45 11 32 
info@dalasten.se

www.dalasten.se

Made in Jämtland
Refined by Dala

Vi skapar 
bättre villkor för 
villaägandet!

Hyr 
släpkärra 
gratis!

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Varmt 
välkommen!
Boka kärra 

online
här!
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Påsken på Hemtex bjuder på ljusa   
 fina toner i gult och grönt varvat med 
off-white, sand och guld. Här finns 
vackra påskägg i metall och ett stort 

urval av accessoarer, doftljus och pynt till påsk-
riset. För den som gillar en lite gladare färgska-
la finns också starka gula och gröna färger som 
är fina tillsammans med påskäggen i lekfulla 
rosa toner. Gingham-rutor i gult i både duk och 
servetter passar perfekt in här. Och keramik i 
blomsterformer – vem kan motstå det?
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K
arl Fredrik Gustafsson på Ekla-
holm låter hyacinten ta plats också 
till påsk. Länge har den ju   
  mest varit en typisk advents- och 

julblomma för oss svenskar. Men nu börjar 
alltså dessa finingar att också dyka upp 
på våren. Hyacinter i ljuva pastelltoner av 
rosa, ljusgult och aprikos kallas ofta vår-
hyacinter.
De hyacinter som säljs nu är botaniskt sett 
samma växt som de hyacinter som finns i 
advent. Det vetenskapliga namnet är 
Hyacinthus orientalis. Skillnaden är att de 
hyacinter som finns nu på våren blommar 
naturligt, medan de hyacinter som finns till 
jul är behandlade med kyla för att blomma 
så tidigt. Det finns flera trädgårdsmästare 
i Sverige som odlar såväl hyacinter till 
advent som inför våren.
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Aveva Design skapar ullproduk-
ter av hög kvalitet och låter 
dig piffa upp påsken med natur-
ligt färgade ullfjädrar för ett 

påskträd i skandinavisk stil och ekologiskt 
material. Påsk betyder ägg, påskharar och 
fjädrar och Avevas påskpynt för att dekore-
ra påskriset är naturligt färgat. Bra att veta 

är att Avevas grytunderlägg funkar perfekt 
för att placera grytor på då ull som material 
är både smuts- och värmeavvisande.
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Skapa fina rum 
utomhus med 

pelargoner

»

Nu är det snart dags att planera 
växtligheten på såväl balkong-
er, terrasser som uteplatser 
kring huset. Pelargonerna som 
skapar en somrig atmosfär på 
ett kick!

KäLLA ocH BiLDeR: 
Blomsterfrämjandet/Pelargonium for Europe

FORTSäTTNING NäSTA SIDA

skapa en blommande oas
sköna möbler, mjuka kuddar och färgglada 
pelargoner hjälper till att skapa rätt stämning 
oavsett om du ska grilla med vänner, äta en 
söndagsbrunch med familjen eller tillbringa 
en ledig dag med barnen på din terrass.
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Förvandla din balkong, terrass 
eller trädgård till en härlig plats 
fylld med blomsterglädje!
Från vår till höst sprider pe-
largonerna en härlig stämning 

på såväl balkonger, verandor och terrasser 
som i trädgårdar och i fönsterkarmar. Med 
pelargoner går det snabbt att skapa miljöer 
som är lätt att trivas i, där vi mer än gärna 
slår oss ner och kopplar av. Pelargoner är 
dessutom blomvilliga och kräver inte så 
mycket skötsel. Här är några tips.

FIka FINT
Ställ gärna fram ett par krukor med 
olika pelargoner på ett fat på bordet 
och kombinera med några pelargoner i vas.

INrED bLoMMIgT
Det är inte alla som har en solig uteplats, men 

vad gör det när pelargoner lika gärna kan odlas 
inomhus, så länge de får tillräckligt med ljus. Visst 

skapar de en fin sommarkänsla i kolonistugan!

Inred I rosa
en rosa dröm på 

balkongen tillsammans 
med rött och orange. Lika oväntat 

som snyggt. Kombinera med prydnadsgräs, 
t ex svansfjädergräs, eller kryddväxter för en naturlig look.  

de går hand i hand när det gäller trivsel. 

Tips!
Doftpelargoner bjuder på en mängd olika 
dofter. Från äpple eller citron till ingefära, 
mynta, ros och choklad. använd dem gärna 
som smakförstärkare och som dekoration i 
sallader och teer, i cocktails eller på bakverk. 
eller tillverka eteriska oljor för att hålla 
myggorna borta.

FIxa peLargonspa
Lägg en ansiktsmask utomhus 

bland blommor och blad. 
För en extra exotisk 

känsla fyll 
en vas med 
pelargoner 

och stick ner 
några bambu-

pinnar.

sommarpImpa baLKongen
Även en pytteliten balkong kan förvandlas till ett blomstrande 

paradis. pelargonerna som ursprungligen kommer från syd-
afrika tål värme bra eftersom de lagrar vatten i stjälkar och i 

blad och passar därför perfekt på en varm balkong i stan. om 
det är mycket varmt vill de inte vara utan vatten helt i mer än 

ett par dagar. I småkrukor torkar de ut snabbare än i större 
med mer jord.

KoppLa av
Fyll dina krukor på uteplatsen med pelargoner i fräscha 
sommarfärger, rulla ut yogamattan och pilatesbollen 
och bjud hem någon till en lyxig wellness-dag med 
meditation och avkoppling.

TÄnK nYTT
Fyll ditt bord med olika vaser fyllda 
med pelargoner i somriga pastellfärger och knalligt rött.
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